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 پيشگفتار
و ايران از جمل آب از ضروري ه كشورهايي است كه ترين عوامل توسعه جوامع انساني بوده

مردان در راستاي توسعه پايدار هاي مهم دولت تأمين آب براي مصارف مختلف از دغدغه
تا محسوب مي كنون حجم قابل توجهي از منابع آبي كشور به دليل كيفيت پايين، مورد شود.

و يا در استفاده از آن و معيارهاي زيست استفاده قرار نگرفته ن ها ضوابط گرديده محيطي لحاظ
تري داشته يا مشكالت است. اما باور اين است كه بخشي از اين منابع كه مشكالت كيفي كم

مي ها با اتخاذ روش آن مسايل، بايد با در نظر گرفتنباشد هاي كاربري مناسب قابل اغماض
و بهره محيطي در برنامه زيست وري منابع آب گنجانده شوند. اهميت اين موضوع هاي توسعه
و متولي به توجه بيش منجر و گزارشاتاتر مسئولين و تدوين نشريات ن امر به اين منابع

تخصصي تحت عناوين مختلف در زمينه مصارف اين منابع گرديده است كه از آن جمله
 توان به موارد ذيل اشاره كرد: مي

آب ضوابط زيست• و پساب محيطي استفاده از (نشريه هاي برگشتي )535ها
ا نظام• و آبفا نامه  ستاندارد آب
 هاي شهري راهنماي انتخاب فرآيند تصفيه فاضالب•
هاي فاضالب شهري به منظور خانه نامه پايش كيفي پساب خروجي از تصفيه نظام•

 استفاده مجدد در مصارف كشاورزي
 معيارهاي كيفي آب آشاميدني•
و نگهداري از تصفيه راهنماي بهره•  هاي فاضالب شهري خانه برداري
و ثبت پارامترها در تصفيه لعمل اندازهدستورا• و پردازش خانه گيري هاي فاضالب

 آن 
لب نكته مهم در زمينه استفاده از منابع آب و مي نامتعارف، منابع آبي شور كه شور از باشد

مي فاكتورآن اصليو محدوديت كيفيل توجهي برخوردار بودهبقاحجم  باشد. اين شوري
مي منابع با توجه به گستره و حجم قابل توجهي كه دارند توانند نقش حياتي در تأمين وسيع

و آتي آب مورد نياز  و مباني كشور در وضع موجود داشته باشند. در اين كتاب اصول
هم شيرين و آب هاي نمك چنين روش سازي اين منابع به زدايي اين و ها مورد توجه قرار گرفته

از وجود اينبا شده است. مورد بررسي واقع تفصيل  آب70كه بيش درصد سطح كره زمين را
آب3پوشانده است، اما تنها  آن درصد اين ها شيرين هستند كه از اين مقدار بيش از دو سوم

و يا بر فراز قله صورت يخ زده در قطب به و قابل استفاده مستقيم بشر ها هاي مرتفع بوده
به قسمت حجم 700نيستند. در واقع فقط يك قسمت از  و صورت آب كره، شيرين بوده

و درياچه رودخانه برداري روي زمين را تشكيل ترين منابع آب سطحي مورد بهره ها مهم ها



و مباني شيرين2 آب اصول  هاي شور سازي

و مي دهند. لذا با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نياز به آب براي مصارف مختلف
آب محدوديت منابع آب شيرين، نمك لب زدايي از منابع عظيم و شور براي مصارف هاي شور

 اجتناب ناپذير محسوب مي شود.،مختلف در سطح كشور
و سامانه فناوري شيرين هاي سازي در پنجاه سال گذشته با پيشرفت هاي شيرين سازي آب

مي39اي همراه بوده است. قابل مالحظه كنند درصد جمعيت كره زمين در مناطقي زندگي
كم كه فاصله از اي د 100تر و تراكم جمعيت در مناطق ساحلكيلومتر با ازيريا دارند بيش

مي سه برابر ميانگين جهاني است. پيش از 2025شود تا سال بيني 60آب مورد نياز بيش
سازي تأمين شود. در بسياري از مناطق درصد جمعيت كره زمين، از طريق فرآيندهاي شيرين

ا براي توليد آب مورد نياز مصارف سازي آب دري هاي شيرين ويژه خاورميانه از روش جهان به
و كشاورزي استفاده مي آب شود. البته شيرين شرب، بهداشت، صنعت لب سازي و شور هاي شور

و هم و مشكالتي همچون صرف انرژي زياد كه چنين مسائل زيست موانع محيطي را در بر دارد
م استفاده گسترده از اين روش و بايد همواره با اي صورت الحظات ويژهها را محدود نموده

درجه در نيمكره شمالي45تا15طور كلي كشورهايي كه در محدوده مدارهاي پذيرد. به
و به لحاظ شرايط قرار دارند به هاي اندكي در اين ناحيه از بارشاقليمي حاكم طور طبيعي

و به اصطالح روي كمربند خشكي قرار دارند.  يه قرار كشور دنيا در اين ناح65برخوردارند
و بيش با محدوديت منابع آب شيرين مواجه هستند. كشور ايران با واقع شدن در  و كم دارند

و40تا25محدوده جغرافيايي  درجه عرض شمالي در اين محدوده خشك قرار گرفته است
در ميلي 250به طور عمومي از بارندگي اندك با ميانگين  متر در سال برخوردار است. اين

آبحالي است  و لزوم توسعه همه جانبه، بيش از پيش نياز به منابع قابل كه با رشد جمعيت
و كشاورزي احساس مي شود. از طرف ديگر تقريباً حداكثر استحصال استفاده در شرب، صنعت

مي از منابع آب و برداشت از منابع زيرزميني نيز بيش از روند تجديد هاي سطحي به عمل آيد
ضر آن مي و با برنامهباشد. لذا از وري است به سرعت و بلند مدت به سوي استفاده ريزي دقيق

 منابع آبي جديد جايگزين گام برداريم.
و نمك فصلهنُاين كتاب در زدائي در جهان، وضعيت جهاني با مروري بر وضعيت آب

اصل از فرآيندهايحهاي مختلف نمك زدائي، تصفيه پساب روشبازيافت آب، معرفي تفصيلي 
آب نمك و رويكرد جامعه در مورد استفاده از به زدائي، حاصل از فرايند نمكزدائي، نگرش

و سامانه و مباني فرآيندها و گام به گام اصول سازي آب در جهان هاي شيرين صورت كاربردي
 داده است.و ايران را مورد بررسي قرار 
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م بيؤطبق آمار آبسسه ، از هر سه نفر جمعيت كره زمين، يك نفر در1ن المللي مديريت

كل جمعيت جهان در مناطقي با كمبود معرض كمبود آب قرار دارد. حدود يك چهارم از
و يك ميليارد نفر با كمبود اقتصاد ي آب مواجه هستند به نحوي فيزيكي آب، سكونت دارند

و آبخوان كه علي ، امكانات الزم براي دسترسي مردم به اينها رغم وجود منابع آب سطحي
آبو روند وضعيت،1منابع فراهم نيست. در شكل ادر مقياس كمبود  1950ز سال جهاني

نشان داده شده است. طبق بيانيه 2025بيني وضعيت آب تا سال ميالدي به همراه پيش
ميد آب تنها يك عامل كميتي محض نميسسه جهاني آب، كمبوؤم توان با مقايسه باشد بلكه

و مقدار واقعي مصرف، به يك مفهوم نسبي در زمينه كمبود آب دست  در دسترس بودن آب
 يافت. 

و 1950اي از كمبود آب در سطح جهان از سال تاريخچه-1-1شكل  2025بيني سال پيشميالدي
 ميالدي

http://www.un.org and http://www.un.org/events/water/images/WaterYear- 
Graph.jpg

1 International Water Management Institute (IWMI) 
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و اروپا به روزانه مي 600تا 200مصرف سرانه آب در اياالت متحده آمريكا دررسد ليتر و
مي 250ايران معادل ليتر در روز براي20كه با حداقل نياز انسان كه رسد ليتر در روز

ميمصارف آشامي و فاضالب و پز ملل سازمان[ باشد، فاصله بسياري دارد. دن، شستشو، پخت
كم–متحد آب،2007آبي، تطبيق با .] http://www.unwater.org/wwd07روز جهاني

كه در سطح دنيا مهم مي محدود كننده دسترسي به آب شهريترين مصرفي ، شود محسوب
كه باشد.ميكشاورزي مصارف 70كشاورزي به حجم آب توليد محصوالت ميانگين طورهبچرا

و مصارف برابر بيش متر از نياز آب آشاميدني سسه بينؤشهري نياز دارد. بر اساس تخمين
غ ميالمللي مديريت آب، براي توليد هر كالري از شود. ذاهاي مصرفي، يك ليتر آب مصرف

هممصرف نادرست منابع آب، سبب ايجاد  و چنين مناطقي با كمبود جدي آب شده
ميهزيستگا و توسعه صنايع، هاي آب شيرين را تهديد كند. با توجه به رشد روزافزون جمعيت

كميمنابع آب موجود نم تأتوانند نيازهاي و كيفي جوامع را برطرف سازند. مين آب موردي
و نيمه خشك  و آب شرب شهري در بسياري از مناطق خشك نياز صنايع، كشاورزي، توليدات

در است. بنابراين، يافتن منابع جديد آب، يكي از وظايف جهان، كار بسيار مشكلي محققان
 رود. اين زمينه به شمار مي

ش80تا75فاضالب شهري كه حجمي برابر با هرها را به خود درصد كل حجم آب مصرفي
ترين منابع آب جديد مورد استفاده باشد چرا كه، تواند يكي از مطمئن اختصاص مي دهد مي

مر حجم آن در طول احل مختلف تصفيه، فاضالب سال تغييرات چنداني ندارد. پس از طي
با]3و1[تواند به پسابي با كيفيت مناسب براي مصارف مختلف تبديل شود شهري مي .

مي مجدد از پساب استفاده آب بسياري از نيازهاي آبي را در بخشتوان ها و ياري، هاي كشاورزي
هرهاالبـعتي، تخليه فاضـتوسعه صن يكو تغذيه مصنوعي آبخوان برآورده نمود كه البته در

به هاي خاصي براي تصفيهاز اين موارد بايد استاندارد طور معمول، تصفيه در نظر گرفته شود.
و گندزدايي. در ميان انواع فاضالب در چهار مرحله انجام مي شود: اوليه، ثانويه، پيشرفت ه

خ مورد1هاي غشايي هاي تصفيه، روش روش ها اص قرار دارند چرا كه در اين روشتوجه
.]4[ ترين استانداردها دست يافت توان به نتايجي مطابق با سخت مي

و قابل اعتماد در امر تصفيه هاي غشايي به عنوان روش در حال حاضر، روش هاي كارآمد
ر برخوردا ها نه تنها پساب توليدي از كيفيت باالييفاضالب، تثبيت شده اند. در اين روش

ماست بلكه، جنبه ايسأهاي اقتصادي مين روشله نيز رعايت شده است. توان در تصفيه ها را
(جهت مصرف آب شرب)، نمك آب آبهاي شيرين و تصفيه زدايي و آب دريا هاي شور

 
1 Membrane Technologies 
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و مهندسي فاضالب جهت مصرف مجدد پساب، مورد استفاده قرار داد. از طرفي، طراحي بديع
اسهاي فيلتروش و فيلتر سنگين سبب شده مت كه اين روشر مايكرو وؤها به عنوان فنون ثر

و ميكروب و به خصوص حذف موجودات زنده ها از آب، مطرح اقتصادي در توليد آب شرب
شوند شوند. به عالوه، رآكتورهاي زيستي غشايي از جمله فناوري هاي جديدي محسوب مي

و فاضالب مي كه امروزه در تصفيه آب شرب و صنعتي مورد استفاده قرار گيرند. امروزه، شهري
ميهاي غشايي مختلفي براي حذف آلودگيروش شود. هم ها از فاضالب صنعتي به كار گرفته

از استقبال سال گذشته20هاي غشايي براي جداسازي مايعات در چنين استفاده از روش
 بوده است. برخوردار خوبي

آببراي نمكهاي غشايي اولين بار روش و آب دريا مورد استفاده قرار زدايي هاي شور
و دستاوردهاي جديد در زمينه توليد مواد مورد گرفتند. پس از آن، با توسعه روش هاي غشايي

و استفاده از روشخانهاستفاده در اين تصفيه و پيشرفته در ساخت آن ها سبب ها هاي جديد
و فاضالب با هر كيفيت، مورد استفاده قرار ها در تصفيه انواع مختشد كه اين روش لف آب

و گيرند. با توجه به نياز جوامع به روش و با در نظر هاي نوين در امر تصفيه آب فاضالب
ميله كه روشأگرفتن اين مس توان اين هاي غشايي قادرند پساب با كيفيت باال توليد نمايند،

 جوامع به آب شيرين مورد استفاده قرار دادها را هر چه بيشتر در بر طرف نمودن نياز روش
]2[.

تا 2005هاي سال،با توجه به اهميت حياتي آب در توسعه پايدار، سازمان ملل متحد
مي"آب براي زندگي"را دهه 2015 زير توان به اين موارد نام نهاده است. از اهداف اين دهه

 اشاره نمود: 
آب50كاهش− ،شرب مناسب دسترسي ندارند درصدي جمعيتي از جهان كه به
آبتوقف برداشت− و ناپايدار از منابع ،هاي نادرست
آب− ،توسعه مديريت جامع منابع
آب− ،برنامه هاي بهبود راندمان كاربرد
،درصدي جمعيتي از جهان كه به بهداشت اوليه نيز دسترسي ندارند50كاهش−

تآموزش از اهداف عمده اين كتاب، وأنحوه و ارائه مفاهيم مين آب سالم پاك به طور پايدار
عم پايه و تلي روشاي مي مينأهاي مختلف تصفيه آب جهت .باشدآب شرب

 فصل اول منابع
[1] I. C. Escobar, Membrane developed systems for water and wastewater 

treatment, Environmental Progress 24(4) (2005) 355–357. 
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 زدايي در سطح جهان چگونگي نمك: فصل دوم

 مقدمه.1
آب شيرين هاي شور در واقع جداسازي امالح اضافه از آب شور بوده كه در طبيعت نيز سازي

و ديگر منابع آب شور صورت طي فرآيند تبخير به خصوص از سطح اقيانوس ها، درياها
آب مي و فراواني منابع د گيرد. پراكنش سترس در گذشته نه چندان دور از هاي شيرين قابل

هاي هاي جمعيتي بوده است. ولي با توجه به نياز بشر از جنبه عوامل اساسي در استقرار كانون
و نظاميم و حتي ختلف سياسي، اقتصادي و سكونت در نقاطي كه با محدوديت جهت حضور

ب فقدان آب ه تهيه منابع آب هاي شيرين مواجه بوده، اين ضرورت را ايجاد نموده كه نسبت
 باشدميهاي شور درياها شيرين مورد نياز از منابع آبي موجود منطقه كه عمدتاً شامل آب

و جايي اقدام نمايد. از آن كه بخش عمده از وسعت كشور پهناور ايران در اقليم خشك
و ميزان بارندگي در غالب نقاط كشور بسيار پايين نيمه ودو اين ميزان محدخشك قرار داشته

،هاي ساحلي بخشدر به ويژه،، در اين مناطقاز پراكنش نامناسبي نيز برخوردار است
مي يكي از راهكارهاياستحصال آب شيرين از آب دريا  شود. عملي جبران كمبود آب محسوب

و فن سازي آب شور، قطعاً روش هاي نوين صنعت شيرين آوري با توجه به توسعه تكنولوژي
ازو عملي بودن، مذكور ضمن اقتصادي  تأمين نيازهاي اساسي هايحل ثرترين راهؤميكي

كتاب سعي شده ضمن بررسياز منابع آب اين مناطق خواهد بود. لذا در اين فصل
و جهاني شيرين پتانسيل و رويكردهاي ملي بررسيبه،سازي آب شور هاي آب شور در كشور

آنراه  خته شود. ها در سطح ملي پردا كارهاي الزم جهت توسعه
و امارات متحده عربي كه براي تأمين آب در برخي كشورهاي خشك خاورميانه مانند كويت

آب زدايي وابسته نمكفرآيندهاي شرب مورد نياز خود به شدت به  و اند، هاي زيرزميني شور
و در حال آب دريا به منابع حياتي آب مبدل شده اند. اخيراً بسياري از كشورهاي صنعتي

آب نيز براي افزايش حجم منابع آب در دسترس خود به نمكتوسعه  آب زدايي و هاي شور
تها خانه تصفيهاستفاده از اند. تا چند سال پيش از اين، دريا روي آورده زدايي نمكسيساتأو

لبآباز  و و برخي هاي شور و نفت خيز خاورميانه، شمال آفريقا شور به كشورهاي كم آب
ميجزاير استوايي محد صو شد. ود اين فرآيندها در سطح دنيا مورد توجه امروزهكهتيردر

و  براي بسياري از كشورها تبديل به هاي شيرين شده با كمك اين فرآيندهاآبقرار گرفته
ميو بسياري از مصارف ديگر كااليي شده است كه از آن براي رفع نياز آب شرب شود استفاده

.]7و1[
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(شيريكمبود منابع آب و زيرزمينين شرب، عامل اصلي پيشرفت مصارفبراي)سطحي
آب كشورهاي پيشگام در زمينه نمك لب زدايي و  الزم به ذكر البته.است شور بوده هاي شور

و هزينه است كه ايناز زدايي هاي نمك اين كشورها از منابع مالي كافي براي تأمين انرژي
بر برخوردار بوده منابع آب اي كشورهايي كه به تازگي به نمكاند. اين عوامل هاي شور زدايي

هاي طوالني اند، متفاوت است. رشد اقتصادي همراه با رشد جمعيت، خشكسالي روي آورده
و كيفي منابع آب متعارف بر اثر مصرف  و كاهش كمي تشديد، رويهبيمدت، تغييرات اقليمي

و شوري آب آلودگي به از عواملي هستند كه سبب روي منابع آوردن كشورهاي مختلف
آب نمك لب زدايي و هم شور شده هاي شور هاي تصفيه منابع چنين افزايش تدريجي هزينه اند.

و كاهش تدريجي هزينه آب هاي نمك آب متعارف به زدايي هاي ويژه آب دريا در سال هاي شور
به اخير، سبب شده است كه نمك ت با تصفيه تر در رقاب عنوان يك گزينه اقتصادي زدايي

(شكل آب ).1-2هاي متعارف مطرح شود

منابع آب به ازاي هر مترمكعب. باال: توسعه كل ظرفيت ايجاد سازي هزينه شيرين روند-1-2شكل
و قيمت آب. پايين: تفكيك يافته بر اساس نوع منبع آب.   شده
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و روند پيشرفت روش به هاي نمك در اين فصل، تاريخچه و سپس طور خالصه زدايي
هاي بين منابع آب مختلف، فرآيندهاي سازي آب در حال حاضر، تفاوتهاي شيرين خانه تصفيه

و هم و مصارف گوناگون م اي در نمك هاي منطقه چنين روند پيشرفت تصفيه ثرؤزدايي، عوامل
و هزينه بر اين پيشرفت  هاي موجود مانند اثرات زيست ها به همراه نگراني ها مانند انرژي

 اند. زدايي مورد بررسي قرار گرفته يطي تخليه شوراب حاصل از نمكمح

بهآب1.1 و شرايط آن هاي شور ها كارگيري
(از قبيل غلظت كل يون،منظور از واژه شوري ،Na،Ca،Mgهاي غير آلي اصلي محلول

K،HCO3،SO4وClدر آب) و باشد. غلظت هر كدام از اين يونمي منابع هاي مثبت
ميم ( نفي بر حسب واحد حجم آب را و يا بر mmol/Lتوان يا بر مبناي معادل شيميايي (

) ميmg/Lمبناي جرم (يعني شوري) را كل نمك توان يا بر حسب ) بيان نمود. لذا غلظت
و يا منفي، به واحد حاصل جمع يون و يا برحسب حاصل جمع mmol/Lهاي مثبت

( يون و منفي نmg/Lهاي مثبت و تحليل، ) عنوان ياECمود. براي سهولت امر تجزيه
زيمنس بر متر هدايت الكتريكي، يك شاخص عملي براي شوري است كه بر حسب واحد دسي

)dS/mمي كل نمك برابر است با:ECشود. رابطه تقريبي بين ) بيان و غلظت

)1-2(1dS m� � 10	mmol L� � 700	mg L�

مي درجه سانتي25مقادير هدايت الكتريكي همواره در دماي استاندارد تا گراد بيان گردند
اند، مورد مقايسه قرار داد. روش بتوان مواردي را كه در شرايط اقليمي متفاوت ثبت شده

اي به عنوان شاخص شوري با تمامي نقصECاستفاده از  ن است كه هايي كه دارد حاكي از
كل،دهنده نمك جاي واكنش به غلظت يا نسبت اجزاي تشكيل گياه به عمدتاً به غلظت

 دهد. واكنش نشان مي
آب به دليل آن از كه مناسب بودن هاي شور براي آبياري بستگي زيادي به شرايط استفاده

آمانندآن  و اصول مديريتي دارد،ن، نوع محصول، شرايط اقليمي، نوع خاك، روش آبياري
بندي كيفيت آب به منظور مناسب بودن آن براي آبياري توصيه طبقهبديهي است كه 

در گردد. هر چند به منظور تشخيص سطوح شوري آب، ارائه يك نمودار طبقه نمي بندي
مهمي در محدود ارائه شده كه معموالً عامل كيفي بر حسب غلظت كل نمك1-2جدول 
تآب مصارفنمودن  ميهاي شور براي به وليد به شمار (كه رود. تنها محصوالت بسيار مقاوم
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مي ندرت محصوالت متداولي مي با باشند) را از بيشECتوان زيمنس بر متر دسي10تر
آب طور موفقيت به از آميزي توليد كرد. هدايت الكتريكي تعداد محدودي از  هاي آبياري متداول
مي دسي2 آبتريكي اغلب زهابالكد. هدايترو زيمنس بر متر فراتر هاي ها، از جمله

كم سفره كه هاي بر دسي10تا2در محدوده باشندميزراعي هاي ثر از زهابأمتعمق زيمنس
آب گيرند. اين متر قرار مي در ها به مقدار فراوان در اكثر اراضي توسعه گونه و يا يافته فارياب

و يا شاخه برخي از رودخانه آن ها ي هايي از ميها و استعداد بالقوه خوبي براي توليد افت شوند
هايي معموالً بدين منظور مورد استفاده قرار محصوالت منتخب دارند. هر چند كه چنين آب

و يا با راندمان بسيار پايين بهره مي نگرفته در گردند. ضمناً طبقه برداري بندي آب مصرفي
(هدايت الكتريكي)، كشاورزي بر اساس استاندارد ارائه شده توسط فائو از نظر ميزان شوري

) و مقدار بر در جدول TDSكل مواد جامد  آمده است.2-2)، درصد سديم

آب طبقه-1-2جدول  هاي شور بندي

 نوع آب
غلظت نمك

)mg/L(
هدايت الكتريكي

)dS/m(
 بندي دسته

و آب آبياري  غيرشور>7/0>500 آب شرب
شو7/0-2 500-1500 آب آبياري ركم
آبآب عمدتاً زه و  شوري متوسط2-10 1500-7000 هاي زيرزميني ها

آبآب زه و  شوري باال10-25 7000- 15000 هاي زيرزميني هاي دسته دوم
 شوري بسيار زياد25-45 15000- 35000 هاي زيرزميني خيلي شور آب

 آب نمك<45<35000 آب دريا

آب طبقه-2-2جدول ي بر اساس استاندارد فائومصرفي در كشاورز بندي

 نوع آب
هدايت الكتريكي

)mhos/cmµ(
TDS 
mg/L(

 سديم
(%) 

مقدار بر
)mg/L(

 خصوصيات

0-0605/0-0700-1000 شيرين
آب يا كيفيت عالي، قابل استفاده

 براي اكثر گياهان

5/0-602-75 700-2000 1000-3000 شور لب
آب با كيفيت خوب، براي بسياري از

و برخي گياهان گياها ن مضر است
 در برابر آن حساس يا مقاوم هستند

<2<75<2000<3000 شور
آب نامناسب، كه برخي گياهان در

 برابر آن مقاومند
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آب1.2 و امكان دسترسي به  هاي شور در كشور منابع
آبآبياري محصوالت زراعي در به، برخي منابع و آب هاي سطحي يكي ويژه هاي زيرزميني

آب از مي منابع متداول آب هاي شور محسوب مي گردند. شوري منشاء تواند هاي زيرزميني
و همچنين مي و ناشي از فعاليتطبيعي داشته باشد دري باشد.انسانهاي تواند بطور ثانويه

و شيرين زيرزميني در مجاورت يكديگر قرار دارند. هنگاميآب،از مناطق بسياري هاي شور
هاي آبدار كه در ارتباط هيدروليكي با آب دريا قرار دارند، هاي آزاد از اليهرهكه آب شيرين سف

آب شور دريا به طرف رويو پيشگردد، اين عمل باعث تغيير شيب هيدروليكي پمپ مي
و در نتيجه شور شدن اين منابع  و جنوبي منابع آب شيرين خواهد شد كه در نواحي شمالي

و اطراف برخي درياچه . در حال وقوع استاي شور نظير درياچه اروميهه كشور
كه فرآيند ، مكش شوري منابع آب زيرزميني گردد منجر به افزايش تواندميديگري
آب شور در صورت وجود منبعنام دارد. مكش مخروطي داللت بر وضعيتي دارد كه1مخروطي

 اين،در منبع آب شيرينمستقر افزايش ميزان پمپاژ آب از چاهبا،آب شيرينمنابع زير در 
و يا برآمدگي . بخش وسيعي از گرددميبه داخل چاه مكش آب شور به شكل يك مخروط

هاي زيرزميني شور قرار گرفته كه در نتيجه مكش مخروطي نواحي مركزي كشور بر روي آب
آن مي آب تواند موجب تداخل هم ها به منابع چنين براي شوري داليل هاي شيرين شوند.

بيطبيع در شماري دريافتهي نيز وجود دارند. پژوهشگران اند كه با افزايش عمق، آب موجود
مي به طور فزاينده هاي رسوبي اليه همشود اي شورتر هاي گوناگوني آب فرآيندچنين توسط.

مي سازندهاي سختحبس شده در  ها حل شدن . يكي از اين فرآيندشود به آب شور تبديل
و صخرهدر تركيبات مادري موجود  مي باشد.ها رسوبات

و كيفيت شيميايي منابع آب هاي سطحي نيز تابع عواملي نظير جنس غلظت رسوبات
آن حوضه آبريز رودخانهدر سطح شناسي سازندهاي زمين و ها، رژيم آبدهي ها، دماي هوا

آب ميزانچنين هم و زيرزم تبادل درهاي سطحي و زهكشي اراضي آبياري شده سطح يني
ميح و مد دريا وضه باشد. در مناطق ساحلي، منابع آب سطحي ممكن است تحت تأثير جزر

و حركت آن به سمت مناطق ساحلي موجب حركت آب شور  شور شوند. باال آمدن آب دريا
و كانالو كانالانهار دريا به داخل  را هاي زهكشي شده كه اين انتقال، آب نهرها هاي زهكشي

 مي سازد.شورتر به طور محسوسي 
ي فارياب است. آب زهكشي شده هاي حاصل از اراضبديگر از منابع مهم آب شور، زهاييك
آن(زها ميب) كه روزگاري استفاده پنداشتند، امروزه در بسياري از كشورها براي را هرز آب

 
1 Upcoming 



و مباني شيرين 12 آب اصول  هاي شور سازي

آب . هر چند سطوح شوري اينتوجه واقع شده استآبياري مورد مجدد در ها متفاوت گونه
ميبيشتري در مقاشوريازد ولي غالباً باش مي مينابع اصلي آب آبياري سه با .باشند برخوردار

بهميبراي نمونه و آب خروجي زهابتوان و زهكشي مغان هاي طرحهاي شور شبكه آبياري
(شكل نيشكر  ).2-1-2و شكل1-1-2شرق اهواز اشاره نمود

ميبخشي از زهاب خروجي از شبكه آبي-1-1-2شكل و زهكشي مغان كه به ارس  ريزداري

(پل پنجاه دهنه، تقاطع جاده آبادان زه آب خروجي طرح-2-1-2شكل -هاي نيشكر شرق اهواز
)اهواز
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آب1.2.1  هاي سطحي منابع
به كشور پهناور ايران از نظر حوضه (اصلي) شش حوضههاي آبريز تقسيم آبريز درجه يك

آب حوضه). در اين2-2(شكل شده است هاي سطحي توسط شبكه گسترده هاي آبريز جريان
مي هيدروگرافي اعم از رودخانه و فصلي صورت ها، غلظت گيرد. آبدهي رودخانه هاي دائمي

و كيفيت شيميايي امالح آب در محل ايستگاه مي هاي هيدرومتري اندازه رسوبات شود. گيري
ها، شناسي حوضه آبريز رودخانه دهاي زميناين متغيرها معموالً تابع عواملي نظير جنس سازن

آب رژيم آبدهي رودخانه و باالخره حدود تبادل و ها، دماي هوا و زيرزميني هاي سطحي
مي زهكشي اراضي آبياري در حوضه آبريز آن  باشند. ها

 هاي آبريز شش گانه كشور موقعيت حوضه-2-2شكل

همبا توجه به تنوع شرايط مذكور در كشور، غلظت و و چنين ميزان آنيون امالح آب ها
و رسوب كاتيون مي ات،هاي اصلي به دستخوش تغييرات قابل توجهي طور كلي عوامل باشد.

كم تخريب كننده كيفيت آب رودخانه تر از مناطق جنوبي آن است. ها در مناطق شمال كشور
به،در مناطق شمال آب عامل افزايش غلظت امالح آب هاي زيرزميني طور عمده زهكشي

و نيز زهكشي اراضي وسيله رودخانه به هايي از اين موارد باشد. نمونهمي زراعي سطح حوضهها
درو دره رود در آذربايجان، قزل اوزن در استان زنجان، رود شور قطورچايهاي در حوضه



و مباني شيرين 14 آب اصول  هاي شور سازي

و بخش و قره هاي پاياب رودخانه قزوين هم هاي قم و و جاجرود ات چاي و چنين رودخانه رك
و باالخره پاياب رودخانه هايهاي استان برخي از رودخانه و مازندران و گيالن هاي زاينده رود

ميكُر در بخش مركزي كشور  . شودمشاهده
و حبله رود هاي آجي در رودخانه عامل اصلي تخريب كيفيت آب، وجود سازندهاي،چاي

و نمك در حوضه آبريز آن در تبخيري حاوي گچ ، محدود به بخش شمالي كشور ها است كه
 گسترش سازندهاي تبخيري، گنبدهاي نمكي،هاي جنوبي كشورد. در بخشباش اين موارد مي

د، عواها زياد بودن تبخير از سطح آب رودخانهو رمل عمده افزايش غلظت امالح به خصوص
م . در رودخانهها هستند مناطق پاياب رودخانه كَهاي حوضه شاپور دالكي، و ساحليلند،

هم،خليج فارس عامل اصلي تخريب كيفيت آب و چنين گنبدهاي وجود سازندهاي تبخيري
كه نمكي است كه به تعداد زياد در حوضه آبريز آن ها وجود دارند. اين عامل موجب گرديده

 اي پيدا كند. غلظت امالح آب رودخانه حتي در مواقع سيالب، افزايش قابل مالحظه
و زهره غلظت امالح آب از سراب به پاياب رودخانههاي در رودخانه ها كرخه، كارون، جراحي

هم در اثر زهكشي آب و و آب برگشتي اراضي كشاورزي چنين زياد بودن تبخير هاي زيرزميني
هاي مذكور سازندهاي تبخيري هايي از پاياب رودخانه يابد. البته در بخش آب، افزايش مي
و نمك بر،داراي گچ و شوري آب در باال .ثر استؤمدن غلظت امالح

ج در رودخانه كَگين، گابِهاي حوضه درياي عمان نظير ميناب، و ريك، كارياني، هير، كاجو
هم سرباز به دليل رژيم رودخانه و آب ها چنين نبود سازندهاي زمين شناختي شور كننده،

دره رودخانه از لحاظ غلظت امالح محدوديتي ندارد. در مورد رودخانه و هريرود اي هيرمند
يابد كه آن هم به دليل جريان شرق ايران، غلظت امالح آب فقط در مواقع كم آبي افزايش مي

مي زهكشي اراضي آبياري شده در مجاور بستر رودخانه  باشد. ها قبل از ورود به نقطه مرزي
آبتها توسط امور مطالعات منابع آب شرك هاي آب رودخانه تجزيه شيميايي نمونه هاي

مي منطقه به اي انجام و مي گيرد و انتشار يابد. كليه اطالعات وسيله سازمان تماب كنترل
ايستگاه هيدرومتري موجود 800ها كه از محل حدود مربوط به كيفيت شيميايي آب رودخانه

و آزمايش شده نمونه و براي شناخت كيفيت آب رودخانه اند، جمع برداري ها مورد تجزيه آوري
و در آرشيو هيدرولوژيكي جاماب موجود مي  باشد.و تحليل قرار گرفته

لب با بهره و و نتايج ارزيابي منابع آب شور شور كه توسط مركز گيري از اطالعات موجود
آب پژوهش و كيفي منابع هاي هاي منابع آب وزارت نيرو انجام گرفته است، برآورد كمي

و2هاي آبريز درجه سطحي از لحاظ شوري به تفكيك در حوضه كل كشور انجام گرفته و
و كل حجم3-2نتايج آن در جدول ارائه گرديده است. در جدول مذكور ضمن ارائه وسعت
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آب، طبقه2هاي آبريز درجه جريان سطحي حوضه هاي سطحي براي مصارف كشاورزي بندي
چا FAOبر حسب درصد بر اساس مدل ارائه شده توسط  آبآمده است. در اين با رچوب هاي

EC ازكم آبس بر سانتيميكرومو 1000تر و براي ميزان هدايت متر جزء هاي شيرين
آبسميكرومو 3000تا 1000تريكي بين الك لب در گروه آب هاي و با شور تر بيشECهاي
آبسميكرومو 3000از در اند. ضمناً رودخانه هاي شور منظور گرديده در رده هاي مهم جاري

ح همهر و و نام سازندهاي اصلي شور كننده منابع آب هاي آب شور چنين نوع غالب تيپ وضه
نيز در جدول مذكور درج گرديده2هاي آبريز درجه ها به تفكيك براي كليه حوضه رودخانه

7/79ميليون مترمكعب حجم جريان سطحي كشور 7/90691است. بر اين اساس از مجموع 
آب4/3و هاي شيرين درصد آن جزء آب لب درصد آن در گروه در هاي شور قرار داشته كه

و مورد بهره مجموع با برخي محدوديت برداري قرار ها جهت مصارف كشاورزي مناسب بوده
ميليون 14510معادلكه هاي سطحي كشور درصد از حجم جريان16گيرند. حدود مي

آبمي باشد، مترمكعب  هاي آبريز مختلف حوضههاي شور محسوب شده كه در سطح جزء
و زهره، قره هاي آبريز بندر گردند. حوضه كشور مشاهده مي و سديچ، حله، جراحي -سو عباس

و مهران، كرخه، سفيد رود بزرگ، كوير مركزي، درياچه اروميه با كل گرگانرود، ارس، اترك،
كل جريان10تا88هاي شور بين حجم آب طه، هاي مربو هاي سطحي حوضه درصد از حجم

آب داراي بيش مي ترين مقدار  باشند. هاي شور
و غربي هاي شور رودخانه بديهي است كه بخشي از آب ها به خصوص در نواحي شمالي

مي كشور كه از درصد شوري كم و يا به صورت تركيب با منابع تري برخوردار باشند، مستقيماً
از برداري كشاورزي قرار گرفته آبي با كيفيت بهتر مورد بهره و با قبول درصدي افت محصول

و يا نيمه مورد استفاده مقاوم به شوري طرف كشاورزان عمدتاً براي آبياري محصوالت مقاوم
آب قرار مي و سديچ، هاي شور به خصوص در حوضه گيرند. بخشي از هاي آبريز بندرعباس

و جراحي- كل سا- مهران، حله و زندهاي زهره به دليل وجود گسترده گنبدهاي نمكي
و مارن و در شرايط فعلي عمدتاً تبخيري و نمك، داراي درصد شوري باال بوده هاي حاوي گچ

از مورد استفاده قرار نمي گيرند. به هر حال با اعمال مديريت كشت مناسب، حداقل بخشي
(با ميزان شوري قابل قبول) براي كشت گياهان زراعي يا علوفه اين آب و ها اي مقاوم به شوري

و زهكشي مناسب قطعاً قابل بهرهد  برداري خواهند بود.ر اراضي با بافت خاك



و مباني شيرين 16 آب اصول  هاي شور سازي

آب-3-2جدول و كيفي منابع 2هاي آبريز درجه هاي سطحي از لحاظ شوري در حوضه برآورد كمي
 كشور
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آب-3-2جدول و كيفي منابع و2هاي آبريز درجه هاي سطحي از لحاظ شوري در حوضه برآورد كمي
(ادامه)كل  كشور



و مباني شيرين 18 آب اصول  هاي شور سازي

آب-3-2جدول و كيفي منابع و2هاي آبريز درجه هاي سطحي از لحاظ شوري در حوضه برآورد كمي
(ادامه)  كل كشور
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آب1.2.2  هاي زيرزميني منابع
هاي آبريز مناطق هاي زيرزميني در سطح حوضه مطالعه ساختار كيفيت شيميايي آب

و آذربايجان تغييرات هاي دهد كه در دشت مختلف كشور نشان مي گيالن، مازندران، گرگان
گرم در ليتر بر حسب مجموع مواد محلول در آب متغير ميلي 22185تا 125شوري بين 

به مي طور نسبي باالست به علت آبشويي قابل مالحظه باشد. در مناطقي كه ميزان بارندگي
آب اليه و باقي هاي زيرزميني حائز هاي آبدار، انحالل مواد معدني در مانده خشك اهميت نبوده

آب ها افزايش چنداني پيدا نميو يا غلظت آب در هاي شور در اين نواحي بيش نمايند. تر
آن ارتباط با بقاياي آب و يا تماس و محيط هاي قديمي در ها با مواد درياچه هاي احياء كننده

مي آبخوان به هاي عمقي و موادر رودخانه آجيويژه در مسي باشد. وجود رسوبات تبخيري چاي
و وجود شيب هيدروليك ناچيز آب زيرزميني در اين  و رسي در اطراف درياچه اروميه مارني

آب نواحي منجر به كاهش سرعت آب شده مضافاً اين ها با رسوبات ريز كه افزايش سطح تماس
 است. ها شده بافت موجب شورشدگي شديد آب

بههاي خوزستان تغييرات شوري در دشت با كه باقي طوري بسيار متغير بوده، مانده خشك
هاي است. معموالً در گستره گرم در ليتر مشخص شده ميلي 12177و حداكثر81حداقل 

هاي آبدار بندي مناسب اليه هاي اين منطقه به علت دانه هاي باالدست رودخانه منطبق با بخش
و داراي امالح هاي زيرو عدم تأثير سازندهاي شور كننده، كيفيت آب زميني مطلوب بوده

و با كاهش سطح آب زيرزميني، پاييني مي باشند. در دشت اهواز شوري آب افزايش يافته
و تعرق نيز بر شوري بيش آب فرآيند تبخير مي تر  افزايد. ها

در حوضه زاگرس، به علت وجود سازندهاي شوركننده، به ويژه به سمت نواحي ساحلي،
ميهاي زيرز كيفيت آب و تحول محسوسي گردد. در نواحي ميني دستخوش تغيير

آن گرم در ليتر است، در حالي ميلي 120مانده خشك اي، حداقل باقي افكنه مخروط كه حداكثر
از در حوضه و جزيره قشم بيش گرم در ليتر ميلي 12000هاي مهارلو، بختگان، ساحلي جنوب

 شور كننده اصلي در اين نواحي هستند. يابد. گنبدهاي نمكي يكي از عوامل افزايش مي
و سيستان بلوچستان، كمبود ريزش در حوضه و عدم هاي كويري جنوب خاوري هاي جوي

آب هاي آبدار منجر به افزايش باقي آبشويي مناسب اليه ها، به ويژه در نواحي مانده خشك
و در حوضه كوير لوت به بيش از  و پايان دشتي شده گرم در ليتريميل 26000ميان دشتي

 رسيده است.
د هاي داخلي زاينده در حوضه و كوير سياه كوه، دامنه تغييرات سرخ، ريگقرود، زرين

از 107هدايت الكتريكي بين  مي ميكروزيمنس بر سانتي 15000تا بيش باشد. متر متغير
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و برداشت زياد از آب زيرزميني، مي و اردكان موثري در تواند عامل كمبود بارندگي در يزد
هاي زيرزميني در اين منطقه باشد. در گستره كوير سياه كوه افزايش تدريجي شوري آب

آب دست از هاي مرغوب امكان يابي به و حداقل شوري متجاوز در ميلي 5000پذير نبوده گرم
مي ليتر بر حسب باقي  باشد. مانده خشك

ات در منطقه خراسان كيفيت آب و كشفهاي زيرزميني در حوضه رود در مقايسه با ساير رك
از كه فقط در بخش ها از مرغوبيت نسبي بهتري برخوردار است. در حالي حوضه هاي محدودي

و نمك كوير مركزي، كال آب زار خواف، دست شور نمك پذير هاي مناسب امكان يابي به
از 128هاي اخير باشد. حداقل شوري در حوضه مي دريميل 10000و حداكثر آن بيش گرم

به ليتر بر حسب باقي  دست آمده است. مانده خشك
و تغييرات قابل مالحظه بارندگي در آن، هم چنين وسعت حوضه آبريز درياچه نمك

م و تنوع ساختارهاي زمينوتغييرات و نزديكي به درياچه نمك رفولوژي و دوري شناسي
و رخساره موجب شده است كه دست آب يابي به انواع گروه زيرزميني در اين منطقه هاي

هاي هاي نزديك به ارتفاع البرز به علت گسترش وسيع سنگ پذير گردد. در دشت امكان
و داراي باقي حل آسان كيفيت آب مرغوب بوده و فاقد مواد معدني با قابليت مانده سيليكاته

مي خشك ناچيزي، به ويژه در دشت و شمال تهران د. با تغيير باش هاي دماوند، قيدار، لواسانات
هاي آبدار، باال آمدن سطح آب زيرزميني، كاهش گراديان هيدروليك، اثر تبخير بندي اليه دانه

و تأثير سازندهاي شور كننده از مرغوبيت آب بهو تعرق كه حداكثر طوري ها كاسته شده،
از باقي اس ميلي 20000مانده خشك در جنوب ورامين به بيش ت. گرم در ليتر افزايش يافته

از 220در مجموع دامنه هدايت هيدروليكي در اين حوضه بين ميكروزيمنس 24000تا بيش
مي متر در دشت بر سانتي و ورامين متغير  باشد. هاي خمين

آب مركز پژوهش هاي زيرزميني هاي منابع آب وزارت نيرو طي گزارشي وضعيت منابع
خ تحت4-2الصه نتايج آن طي جداول كشور را از نظر شوري مورد بررسي قرار داده است كه

و كمي منابع آب هاي آبريز درجه هاي زيرزميني از لحاظ شوري در حوضه عنوان برآورد كيفي
كل كشور جمع2 ها، تعداد بندي گرديده است. در جداول مذكور، وسعت حوضهو

و محدوده محدوده ده، هاي داراي مطالعات كيفيت سازندهاي اصلي شور كنن هاي مطالعاتي
آب حجم آبخوان، طبقه آب بندي و تيپ هاي زيرزميني به تفكيك ها از نظر شوري

 است. درج شده2هاي آبريز درجه هاي مطالعاتي براي حوضه محدوده
آب طبقه آب بندي آب هاي زيرزميني در اين بررسي مشابه هاي هاي سطحي در سه سطح

كم شيرين با مقدار هدايت از الكتريكي آب بر سانتي كروموسمي 1000تر لب متر، ب هاي ا شور
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آبس بر سانتيميكرومو 3000تا 1000شوري بين و از با شوري بيش هاي شور متر  3000تر
 متر انجام گرفته است.س بر سانتيميكرومو

داراي،محدوده 362محدوده مطالعاتي كشور 609بر اساس اطالعات موجود از مجموع
مياطالعات كيفيت در خصوص شو آب ري كل آبخوان هاي زيرزميني كشور باشند. حجم

با 667358معادل  ميليون 8/569861ميليون مترمكعب برآورد شده كه حجمي برابر
) هاي مطالعاتي داراي اطالعات شوري است. درصد) مربوط به محدوده40/85مترمكعب آن

مي بررسي نتايج يافته از15دهد كه حدود هاي مزبور نشان ها جزء حجم آب آبخواندرصد
( گروه آب و به ترتيبEC>1000هاي شيرين درصد ديگر مربوط6/43و6/41) قرار داشته

لب به آب مي هاي و شور و غرب كشور داراي باشد. حوضه شور هاي آبريز واقع در نواحي شمال
آب كم و حوضه ترين ميزان و شرق كشور بيش هاي شور ترين حجم هاي جنوبي، مركزي
ميبآ و هامون هيرمند با بيش ريگ–هاي سياه كوه دهند. حوضه هاي شور را تشكيل زرين

و حوضه درصد حجم آب شور، بيش80از  هاي كوير درانجير، ترين درصد آب شور را دارا بوده
و جراحي-گاوخوني، طشك درصد60-80زهره داراي حجم آب شور به ميزان- بختگان

و درصد حجم آب شو حر در حوضههستند كَهاي آبريز -مهران، درياچه نمك، ابرقو-لله،
گانترِپِقِسيرجان، د -س و و بندرعباس و60تا40ديچ بين نمكزار خواف، كوير مركزي درصد
آب براي حوضه و كوير لوت حجم از حجم40تا20هاي شور بين هاي كارون بزرگ، مند

و براي ساير حوضه كم آبخوان از ها مي20تر  باشد. درصد
آب چنين در بررسي هم هاي زيرزميني هاي انجام شده توسط مشاور جاماب در مطالعات

ميليون 5/51707هاي آبرفتي كشور معادل دهد كه حجم كل تخليه از آبخوان نشان مي
درصد معادل96/82برداري از آبخوان آبرفتي يعني ترين بهره مترمكعب در سال بوده كه بيش

و ميليون مترمكعب از طريق چاه 8/42894 با27/15و77/1ها و 2/916درصد ديگر برابر
مي ميليون مترمكعب توسط چشمه 5/7896 و قنوات صورت  گيرد. ها

با حوضه و كوير مركزي به ترتيب ميليون مترمكعب 5/5550و 1/9513هاي درياچه نمك
و حوضه طشكهاي آبرفتي را دارا ترين حجم برداشت از آبخوان بيش بختگان با حدود- بوده

هاي كرخه، كارون بزرگ، مند، ميليون مترمكعب در مرحله بعدي جاي دارد. حوضه 8/3262
و قره  3000تا 2000قوم داراي حجم برداشت بين درياچه نمك، گاوخوني، هامون جازموريان

و اين ميزان براي ميليون مترمكعب در سال از آبخوان هاي ارس، هراز حوضههاي آبرفتي بوده
كلو بين هراز تا قره و سديچ، ابرقو-سو، -سيرجان، كوير لوت، سياه كوه-مهران، بندرعباس
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در ريگ و حوضه كويرهاي ميليون مترمكعب در سال 2000تا 1000ساغند بين-انجير زرين
كمو براي بقيه حوضه از ها مي 1000تر  باشد. ميليون مترمكعب در سال

آب-4-2جدول و كيفي منابع هاي آبريز درجه هاي زيرزميني از لحاظ شوري در حوضه برآورد كمي
و كل كشور2
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آب-4-2ادامه جدول و كيفي منابع هاي آبريز هاي زيرزميني از لحاظ شوري در حوضه برآورد كمي
و كل كشور2درجه 



و مباني شيرين 24 آب اصول  هاي شور سازي

آب-4-2ادامه جدول و كيفي منابع ا برآورد كمي هاي آبريزز لحاظ شوري در حوضههاي زيرزميني
و كل كشور2درجه 
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آب هاي شيرين معرفي اجمالي روش1.3  سازي
و فرهنگ ترين مايه حياتي، اساسي عنوان ضروري آب به ترين نقش را در پيدايش تمدن

و از اولين نيازهاي بشر براي ادامه حيات مي به آدمي داشته و باشد. افزايش سريع جمعيت
ن وياز به آب تبع آن ريزي براي صنعت نيازمند برنامه براي مصارف شرب، بهداشت، كشاورزي

و به و كيفي از منابع آب آبو هاي نوين تأمين كارگيري روش حفاظت كمي استحصال
و قابل دسترسي در حال تبديل شدن به يك منبع كمياب در بيش مي تر باشد. آب شيرين

پن نقاط جهان مي ميباشد. در حدود يك تا جم جمعيت جهان بدون آب كافي زندگي و كنند
از 2025سال  ميالدي نيمي از جمعيت جهان از كمبود آب شيرين در محدوديت خواهند بود.

به طرف ديگر، بيش درصد جمعيت39كه طوري تر كشورها داراي منابع فراوان آب شور بوده
كم كنند كه فاصله دنيا در مناطقي زندگي مي از اي و آب موجود 100تر كيلومتر تا دريا دارند

و اقيانوس مي97ها در حدود در درياها دهد. درصد از كل آب موجود در دنيا را تشكيل
آب،هايي بوده كه بتواند از اين منابع عظيم بنابراين بشر از ديرباز به دنبال روش بخشي از

ا مورد نياز خود را تأمين نمايد. از روش ميهاي بسيار مهم در فرآيندهايبهتوان ين زمينه
(نمك شيرين سازي آب در طول زدايي آب شور دريا) اشاره نمود. تكنولوژي شيرين سازي

مي هاي قابل توجهي همراه بوده است. پيش پنجاه سال اخير با پيشرفت دو بيني شود كه طي
سازي تهيه شود. آينده، آب مورد نياز بخش قابل توجهي از جمعيت دنيا از طريق شيرينءدهه

آبها تر با روش براي آشنايي بيش و طبقهي شيرين سازي بندي شده، به صورت سيستماتيك
آب هايي كه براي نمك . روششوندميها در ادامه اين فصل معرفي اين روش و زدايي هاي شور

مي لب مي شور مورد استفاده قرار  شوند: گيرند، به سه دسته كلي تقسيم
1ييهاي غشا فناوري.1

(تقطير) فناوري.2 2هاي حرارتي

و روش.3 3هاي جايگزين استفاده از مواد شيميايي

 هاي غشايي فناوري1.3.1

و مانع از عبور كه به طور انتخابي برخي يون4غشاهاي نيمه تراوا ها را از خود عبور داده
مي ساير يون آب شوند از ابزارهايي هستند كه براي نمك ها لب زدايي و شور استفاده هاي شور

 
1 Membrane Technologies 
2 Thermal Technologies (Distillation) 
3 Chemical and Alternative Methods 
4Semi-Permeable Membranes   
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هاي چشمگيري در زمينه فناوري غشايي صورت سال گذشته، پيشرفت40در طول.شوند مي
از گرفته است. در واقع مي توان گفت كه در حال حاضر استفاده از روش اسمز معكوس

و از سال در بازار نمك كاربردترين بيش تاكنون، اين روش 2002زدايي آب برخوردار است
ا5/43 از هاي نمك خانهز كل ظرفيت تصفيهدرصد ميليون026/0زدايي آب جهان را كه بيش

و تقريباً برابر با ظرفيت نمك مي گالن در روز بوده باشد، به خود زدايي به روش گرمايي
مي اختصاص داده است. روش بهآبمنابع زدايي توان براي نمك هاي غشايي را و آب دريا شور

آب امالحها تابعي از ميزان جه به اين نكته كه مصرف انرژي در اين روشكار برد. البته با تو
آب تر در نمك ها بيش باشد، اين روش مي مي زدايي آن هاي شور به كار جايي كه اين روند. از

و بسياري از آالينده ارگانيسم ها قادرند ميكرو روش هاي آلي را از منبع آب حذف كنند، ها
آن مي نه توان و استفاده مجدد از پساب تنها براي نمكها را به زدايي بلكه براي بازيافت ها نيز
و هاي غشايي به هزينه سرمايه هاي حرارتي، روش برد. در مقايسه با روش كار گذاري اوليه

كم انرژي كم و بهره تر انرژي، هزينه تري نياز دارند كه اين مصرف كم هاي نگهداري تري برداري
زدايي هاي غشايي نمك . البته الزم به ذكر است آبي كه با استفاده از روشنيز در پي دارد

( شود، مقدار نمك محلول بيش مي ) نسبت به آبي كه با استفاده از ppm TDS 500>تري
مي هاي حرارتي نمك روش ( زدايي ≥شود 25 ppm TDS .دارد ( 

يا پتانسيل1سيل فشاريهاي غشايي عمدتاً با تكيه بر يكي از نيروهاي محركه پتان روش
اند كه براي هاي غشايي بر پايه پتانسيل معرفي شده كنند. در ادامه روش عمل مي2الكتريكي

آب نمك مي زدايي و در يك دامنه كاربرد مشخص به كار بر هاي غير قابل استفاده روند. عالوه
كه توانايي روش و فرآيندهايدامنه فشار كاركرد هاي غشايي در حذف مواد، الزم است

ها نيز مد نظر قرار گيرد چرا كه اين موارد بر ميزان مصرف انرژي جداسازي مواد در اين روش
 ها اثر گذارند. در اين روش

1.3.1.1) )ROاسمز معكوس
آب شيرين ولي در سال3هاي شور به روش اسمز معكوس سازي هاي اخير متداول گرديده

آن دليل هزينه بيش به بهتكم،تر است. هزينه توليد يك مترمكعب آب شيرين كار گرفته شدهر
هاي اخير با به كارگيري يورو بوده ولي طي سال2معادل 1980در سال ROبه روش 

به هاي نوين، هزينه شيرين روش كه بر اساس طوري سازي هر مترمكعب بسيار كاهش يافته

 
1 Pressure Potential 
2 Electrical Potential 
3 Reverse Osmosis (RO) 
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با آب شور دريا در طرح آخرين اطالعات هزينه توليد يك مترمكعب آب شيرين از هاي بزرگ
شكل35/0به حدود ROروش  هزينه توليد يك مترمكعب5-2يورو كاهش يافته است. در

 2006تا 1980هاي طي سال ROكن به روش هاي بزرگ آب شيرين آب شيرين در طرح
 است. نشان داده شده

م سيستم اسمز معكوس با توجه به نوع آب به تفاوتي داشته از جمله كار گرفته شده انواع
مي كه براي تصفيه آب لولهTWRO1نوع  و نوع كشي آب 2BWROباشد هاي براي تصفيه
و نوع لب به كه براي تصفيه يا شيرينSWRO3شور مي سازي آب دريا شود، كار گرفته

آب بيش مي هاي اخير به بهره كن كه طي سال شيرين ترين تأسيسات  ROرسند از نوع برداري
بدين صورت است كه ابتدا ROهاي سازي آب در سيستم اشند. مراحل تصفيه يا شيرينب مي

مي آب توسط پمپ و وارد آن اي تحت گردد. فيلتر شني محفظه هاي فيلترشني مكيده شده
و ماسه به صورت طبقهزفشار بوده كه از موادي مثل  بندي شده غال سنگ، سيليكن، شن

و آب با كدورت بسيار ناچيز باشد. اين ذرات امالح متشكل مي معلق در آب را حذف نموده
مي محفظهوارد  كهايصفحهتر، آب از فيلترهاي گردد. پس از آن جهت اطمينان بيش اصلي

و سپس هاي فشار قوي وارد بخش توسط پمپبه صورت ميكروني هستند عبور داده شده
قرار غشاءاصلي تصفيه به نام اي است كه داخل آن فيلترهاي محفظه گردد. سلول سلول مي

كمگرفته است. پس از اين مرحله آب توسط اسمز معكوس به دو قسمت  با غلظتو با غلظت
مي زياد و شور تقسيم  گردد. يا همان آب شيرين

آب غشاهاي اسمز معكوس براي جداسازي نمك و آب دريا مورد استفاده قرار ها از هاي شور
اي مي آلين غشاها براي حذف مقادير قابل توجهي از برخي آلودگيگيرند. در مواردي نيز هاي

(در4شوند. غشاهاي اسمز معكوس بر اساس فرآيند پخشيدگي محلولي ميكروبي استفاده مي
و هم مولكول روش پخشيدگي محلولي، فرض بر اين است كه هم مولكول هاي ماده هاي آب

و سپس از طر ميحل شده در غشاي اسمز معكوس حل شده كنند. يق پخشيدگي از آن عبور
م و مواد محلول بر اثر اختالف در نرخ پخشيدگي از غشاي بور عبورذآب بر اثر اختالف فشار

مي8تا5د.) در محدوده اختالف فشار غشاي انتقاليننماي مي  كنند. مگاپاسكال عمل

1 Tail Water Reverse Osmosis 
2 Brakish Water Reverse Osmosis 
3 Sea Water Reverse Osmosis 
4 Solution Diffusion 
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شي هزينه توليد يك مترمكعب آب شيرين در طرح-2-2شكل ROها به روشكن رينهاي بزرگ آب

 زدايي به روش اسمز معكوس طرح ساده سيستم نمك-3-2شكل

1.3.1.2) )NFفيلتر نانو
طي چند سال گذشته فيلتر نانونانومتر است. روش2تا5/0 بينفيلتر نانو هاي ابعاد حفره

گيرد.مي جداسازي بر اساس اندازه مولكول صورت1رونق گرفته است. در نانوفيلتراسيون

 
1 Nano Filtration (NF) 
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و يون كننده اساساً اين روش، جهت حذف اجزاي آلي نظير آلوده هاي هايي در اندازه ميكروني
مي چند ظرفيتي مي كه باشد. از ديگر كاربردهاي نانوفيلتراسيون توان به حذف مواد شيميايي

اند، حذف فلزات سنگين مانند جيوه، به منظور كشتن موجودات مضر به آب اضافه شده
و حذف آلوده هاي مصرفي، رنگ آبءيهتصف مي كننده زدايي تواند ها اشاره كرد. نانوفيلتراسيون

و تمام باكتري .هاي موجود در آب را حذف كند تقريباً از هر منبع آبي، آب پاك به وجود آورد

هاي دو ظرفيتي اوليه)، حذف مواد(حذف كاتيون1غشاهاي فيلتر نانو براي نرم كردن آب
و برخي ويروس لفاتآلي، سو مي ها و پخشيدگي روند. اين غشاها به روش غربال ها به كار گري

و با اختالف فشار  مي5/1تا5/0محلولي در روشي جديد براي كنند. مگاپاسكال كار
ر شيرين اي كربني، كه داراي وي ورقه نازكي از غشاي نانولولهسازي آب، آب شور داغ را

ميحفرات ريزي به نام نانو  مي حفره آن . اين حفرهريزند باشد، قدر كوچك هستند كه فقط ها
آن بخار مي و آب مايع، نمك تواند از ميان و مواد معدني ديگر در پشت غشا ها عبور كند ها
آن در طرف ديگر غشاء محفظه. مانند باقي مي هايي از آب سرد قرار دارد كه بخار با عبور از

آنشو دوباره به مايع تبديل مي بسيار كوچك است،هاجايي كه اندازه حفرات در اين غشاد. از
ب اكثر ناخالصي و ناخالصي و آب شيرين بدون امالح ميهها جدا شده .آيد دست

 نماي شماتيك يك سيستم آزمايشگاهي فيلتر نانو-4-2شكل

1 Water Softening 
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1.3.1.3) (فيلتر سنگين) )UFالترا فيلتراسيون
و تر، باكتريها، تركيبات محلول آلي سنگيني حذف رنگبرا1غشاهاي فيلتر سنگين ها

مي برخي ويروس از هايي بزرگ مولكول فيلتر سنگيندر روند. ها به كار ميكرون جدا005/0تر
و تغليظ50تا2هاي فيلتر بين ابعاد حفره.شوند مي نانومتر است. اين فرايند براي جداسازي

و سوسپانسيوني به  ميمواد كلوئيدي و در اين غشاها با استفاده از روش غربال.رود كار گري
مي 500تا50محدوده اختالف فشار   كنند. كيلوپاسكال كار

 نماي شماتيك سيستم فيلتر سنگين-5-2شكل

 توانايي حذف مواد توسط غشاهاي مختلف در فرآيند فيلتر كردن-6-2شكل

1 Ultra Filtration (UF) 
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1.3.1.4) )MFفيلتر مايكرو
ف و باكتري1يلتر مايكروغشاهاي و حذف مواد جامد معلق ها به كار براي كاهش تيرگي

و در محدوده اختالف فشار روند. اين غشاها با استفاده از روش غربال مي  500تا50گري
يكروفيلتراسيون فرايندي است كه براي جداسازي ذرات، جامداتامكنند. كيلوپاسكال كار مي

م و موادي ديگر و كيست ثل باكتريمعلق كوچك و مولكول ها از ها و ذراتي بزرگتر 2/0هـا
.شود ميكرون استفاده مي

 نماي شماتيك سيستم فيلتر مايكرو-7-2شكل

و فاضالب8-2در شكل ها، توانايي فيلترهاي مختلف در جداسازي مواد از محلول آب شور
 تعيين شده است.

 مواد زائدتوانايي فيلترها در جداسازي-8-2شكل

1 Micro Filtration (MF) 
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1.3.1.5) )EDتصفيه الكتريكي
مي هاي غشايي است كه براي نمك ديگر از روش يكي1تصفيه الكتريكي در زدايي به كار رود.

مي اين روش يون هر ها با استفاده از پتانسيل الكتريكي به جهت مخالف رانده شوند تا در
و يك جريان اشباع شده  ها ايجاد شود. به طور از يونجفت سلول يك جريان خالي از يون

و غشاهاي كاتيوني كلي در اين روش، جداسازي يون ها از آب با استفاده از پتانسيل الكتريكي
ياو آنيوني صورت مي گيرد. در روش تصفيه الكتريكي، صدها جفت سلول كه از بارهاي منفي

مي مثبت پر شده بهشوند تا پتانسيل الكتريكي مور اند در يك دسته نصب دست آيد.د نظر
هاي كند با اين تفاوت كه قطب نيز به همين ترتيب عمل مي2روش تصفيه الكتريكي معكوس

مي سيستم را به طور دوره و آزاد شدن مواد تشكيل اي تغيير دهنده دهد تا از گرفتگي غشاها
 به داخل آب جلوگيري شود.3ها سازه

ه اقتصاديهاي غشايي از جنب بررسي فناوري1.3.1.6
آب هاي نمك هاي اخير، هزينه در سال لب زدايي و شور با استفاده از روش اسمز هاي شور

مي گيري داشته است. اين كاهش هزينه معكوس، كاهش چشم توان نتيجه بهبود فناوري ها را
(افزايش توانايي دفع نمك و طول عمر بيش غشايي تر ها، افزايش نرخ جريان عبوري از غشاها

و كاهش هزينه ها)، دستگاهغشا هاي مواد اوليه براي ساخت تأسيسات هاي احياي انرژي
و بهره هاي سرمايه جايي كه هزينه دانست. از آن و نگهداري هاي دائمي برداري سيستم گذاري

مي درصد از كل هزينه50اسمز معكوس،  دهد، هاي اين نوع سيستم را به خود اختصاص
و ساد مي مي خانه سازي تصفيههتوان با بهسازي كنند، تا حد زيادي هايي كه با اين سيستم كار

و بهره، هزينه9-2جويي نمود. در شكل ها صرفه در هزينه و نگهداري يك هاي احداث برداري
 زدايي اسمز معكوس ارائه شده است. سيستم نمك

و هزينه مي براي بررسي نياز انرژي مث هاي سيستم اسمز معكوس ال، مسأله را توان با يك
كه بررسي نمود. براي يك سيستم اسمز معكوس نمك درصد از آب ورودي50زدايي آب دريا

و مقدار مواد جامد محلول5/8كند، با نرخ دبي عبوري را احيا مي گالن در فوت مربع در روز
)TDS (34000 ppm و در دماي 65گراد، فشار كاركرد الزم درجه سانتي22در آب ورودي
(با و احياي انرژي در اين سيستم psi 940ر درصد باشد، 100) خواهد بود. اگر راندمان پمپاژ

 
1 Electrodialysis (ED) 
2 Reverse Electrodialysis (RED) 
3 Scaling 
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-2) خواهد بود. در شكل��/kWh(77/1) يا kWh/1000 gal(7/6حداقل مصرف انرژي آن
، يك نمونه سيستم اسمز معكوس با بازيافت انرژي نشان داده شده است.10

و بهرههاي احداث هزينه-9-2شكل زدايي آب دريا به روش برداري يك سيستم نمكو نگهداري
 Review of the Desalination and Water Purification Technologyاسمز معكوس(

Roadmap,2004(

 Review of theزدايي غشايي اسمز معكوس با احياي انرژي( يك سيستم نمك-10-2شكل
Desalination and Water Purification Technology Roadmap,2004(

4/8در حال حاضر يك سيستم اسمز معكوس در شرايط مشابه با انرژي مصرفي
)kWh/1000 galبه80كند كه با كاهش ) كار مي 7/1درصدي مصرف انرژي اين مقدار
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)kWh/1000 galرسد كه البته براي يك سيستم واقعي اسمز معكوس، واقع بينانه نيست. ) مي
مييك سيست تواند در حد راندمانم اسمز معكوس در بهترين حالت احياي انرژي

) مصرف انرژي كار kWh/1000 gal(7/6ترموديناميك فعاليت كند. در صورتي كه سيستم با 
تر مصرف انرژي درصد كاهش مصرف انرژي داشته است. براي كاهش بيش20كند، حداكثر 

مد نظر قرار داد. از جمله اين رويكردها اين است زدايي توان رويكردهاي ديگري را در نمك مي
در سيستم، تنها ناخالصيازكه به جاي عبور دادن كل آب ورودي  ها از غشاء عبور داده شوند.

و ناخالصي اين جا اين نگراني مطرح مي ها، ممكن است همه شود كه با عبور انتخابي امالح
و حذف ناخالصي و در آب خروجي از سيستم باقي هاي موجود در آب شناخته نشده نشوند

 بمانند كه اين مسأله از ديدگاه سالمت عموم اهميت حياتي دارد. 
و در حال شده درحال حاضر در كشور نصب ROبه روشكن شيرين واحدآبتعداد زيادي

مي بهره ميآناز.باشد برداري به جمله مترمكعب 10000توليد آب شيرين به ظرفيت توان
و واحد توليد آب شيريندر روز  مترمكعب در روز اشاره 3000قم به ظرفيتكن در عسلويه
ها، كاهش غشااست كه باعث كاهش عمر مفيد1، گرفتگي منافذروشاصلي اين مشكلنمود. 

و افزايش هزينه مي هاي شيرين راندمان سامانه در سازي آب به غشاهاگردد. گرفتگي منافذ
وودهد داليل گوناگون رخ مي شدت آن بستگي به كيفيت آب به لحاظ فيزيكي، شيميايي

مي غشاها ميكروبيولوژيكي دارد. انواع مهم جرم گرفتگي در  باشد: به قرار زير
و هيدروكسيدهاي فلزييواسطه وجود مواد كلوهب:2گرفتگي كلوئيدي يدي مثل رس

 دهد. غيرمحلول در آب رخ مي
ب و منيزيم هاي فوقلو: محل3دنه سيستمگرفتگي بر اثر مواد آزاد شده از اشباع از كلسيم

ب آن غشاهااي سخت از نمك بر روي وجود آمدن اليههباعث و نفوذپذيري ها را به شدت شده
 دهد. كاهش مي

ب:5يا گرفتگي بر اثر مواد آلي4گرفتگي بيولوژيكي  شدن روغن واسطه لختههاين نوع گرفتگي
ميو از (Bio Fouling)ها هد. همچنين رشد انواع ميكروارگانيسمد اسيدهاي ارگانيكي رخ

 گردد.مي مخمرها باعث اين نوع گرفتگيوها ها، باكتري ها، قارچ جلبك قبيل

1 Fouling 
2 Colloidal Fouling 
3 Scaling 
4 Biological Fouling (Bio Fouling) 
5 Organic Fouling 
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 هاي حرارتي فناوري1.3.2
زدايي از آب دريا در سطح جهان را تأسيسات هاي نمك خانه تقريباً يك دوم ظرفيت تصفيه

كم تقطير حرارتي تشكيل داده و تر بودن هزينه اند. در منطقه خاورميانه به علت هاي سوخت
و نيز توليد آب خالص ( تأمين انرژي زدايي آب دريا هاي نمك خانه تر)، عمده تصفيهكم TDSتر
زدايي حرارتي به سه دسته عمده هاي نمك كنند. روش بر اساس فناوري حرارتي عمل مي

 شوند: تقسيم مي

س1.3.2.1 ( ريع چند مرحلهتقطير )MSFاي
و سازي آب دريا با تحوالت گسترده ميالدي فرآيند شيرين50در دهه اي مواجه شده
به گيري در فرآيندهاي تبخير ناگهاني چند مرحله هاي چشم پيشرفت به 1MSFاي موسوم

و توليد آب شيرين و صنعتي آب شيرين،وجود آمد با اقتصادي شد. اولين واحد اقتصادي كن
از MSFروش  و اولين40در جهان بيش سال پيش در بندري نزديك كويت ساخته شد

در پايگاه هوايي نيروي دريايي 1349كن در ايران به روش فوق در سال دستگاه آب شيرين
 MSFهاي دنيا در حال حاضر به روشكن ترين آب شيرين برداري رسيد. بيش بوشهر به بهره

به فعال مي ازكه طوري باشند، درصد از حجم آب شيرين توليد شده در كشورهاي90بيش
مي MSFحاشيه خليج فارس به روش  با توليد شود. انرژي مورد نياز در اين روش عمدتاً

مي استفاده از سوخت هاي اخير استفاده از تكنولوژي گردد. در سال هاي فسيلي تأمين
به هسته ا اي سازي آب دريا را فراهم نمودهز شيرينجاي سوخت فسيلي گامي بلند در استفاده

و اسرائيل كارگيري انرژي هسته است. در حال حاضر با به اي در كشورهاي ژاپن، قزاقستان
آن استفاده از اين روش بيشتر مورد توجه قرار گرفته  هزينه بخشترين كه مهم جايي است. از

به نظر از هزينه سرمايه ها صرفكن آب شيرين هاي فسيلي است، گيري از انرژيرهگذاري اوليه،
و ارزان كارگيري انرژي بنابراين به وري آب ناپذير فنا به علت گسترش اجتنابتر هاي نوين

ميكن شيرين در ها در نقاط كم آب جهان تواند فصل نويني را در اين عرصه نمايان سازد.
و فشار در اينكهشود استفاده مي2اي، از تعدادي مجرا روش تقطير سريع چند مرحله حرارت

و از محلول  و در اين مجراها، آب به سرعت تبخير شده مجراها به طور پيوسته كاهشي بوده
مي شود. سپس بخار توليد شده وارد لوله شور ورودي جدا مي ها توسط شود كه اين لوله هايي

و ميعان بخار توليدي توس آب ورودي خنك شده ط آب ورودي اند. بنابراين، با كاهش حرارت
مي به سيستم، هزينه يابد. عليرغم مصرف باالي انرژي، هاي تأمين انرژي تا حد زيادي كاهش

 
1 Multi Stage Flash Distillation 
2 Chamber 
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مي در زمره پركاربردترين روش MSFروش هم ها به شمار چنين اين روش قابليت توليد آيد
 در واحد حجم را نيز داراست. باال

( چند مرحله سازي آب به روش طرح ساده تأسيسات شيرين-11-2شكل )MSFاي سريع

1.3.2.2) )MEDتقطير چند اثره
آب شيرين هاي ترين روش زدايي به روش تبخير از قديمي هاي شور از طريق نمك سازي

و براي تأمين آب شيرين مورد شناخته شده مي باشد. اين روش عمدتاً از قرن هفدهم ميالدي
به نياز كشتي مي ها اس شده كار گرفته و انرژي گرمايي خورشيدي اساس است. تفاده از آب دريا

و نحوه عمل اين سيستم تقريباً مشابه سيكلي است كه آب در  كاركرد اين روش بوده است
، پس از عبور محلول ورودي از هر مجرا، بخار1كند. در روش تقطير چند اثره طبيعت طي مي

و در آن (اثر بعدي) شده كنندگي ايجاد شده با اثر خنكجا توليد شده وارد مجراي بعدي
و با تبديل شدن به مايع، حرارت آزاد مي كند توسط همان جريان آب ورودي، ميعان نموده

آن كه اين حرارت، انرژي الزم براي تبخير در مجراي بعدي را فراهم مي كه آورد. از جايي
بيمي MSFتر از روش مصرف انرژي در اين روش كم روشباشد، اخيراً با اقبال شده تري رو به

 است. 

( طرح ساده تأسيسات شيرين-12-2شكل )MEDسازي آب به روش تقطير چند اثره

1Multi Effect Distillation 
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1.3.2.3) )VCتراكم بخار
و حرارتي كه با1در روش تراكم بخار ، بخار توليد شده توسط نيروي مكانيكي فشرده شده

ميشود براي توليد مجدد بخار مورد استفاده اين كار آزاد مي گيرد. در مواقعي كه توليد قرار
و آب كافي براي خنك بخار به روش كردن به راحتي در دسترس نباشد، از هاي ارزان قيمت

 شود. روش تراكم بخار استفاده مي

(-13-2شكل )MVC2طرح ساده تأسيسات تراكم بخار مكانيكي

ير خورشيدي، تقطير غشايي هاي حرارتي ديگري مانند تقط هاي فوق، فناوري عالوه بر روش
اند.و انجماد نيز وجود دارند كه البته تاكنون از جنبه تجاري مورد استفاده چنداني قرار نگرفته

با در روش تقطير خورشيدي، محلول شور در يك حوضچه كم عمق وارد مي و سپس شود
و سپس در طول يك سقف شيشه حرارت به اي دست آمده از انرژي خورشيدي تبخير شده

ميشيب مي دار، ميعان شود تا بخار كند. در روش تقطير غشايي، محلول شور حرارت داده
م توليد شود. بخار توليد شده از يك غشاء خاص عبور داده مي بور بخار را از خودذشود. غشاء

هاي انجماد، آب موجود در محلول شور دهد ولي قابليت عبور آب را ندارد. در روش عبور مي
ميتحت شر و در همان ابتدا نمك ايط كنترل شده يخ و محلول شور زند ها از آب جدا شده

مي باقي  شود. مانده تخليه

1 Vapor Compression 
2 Mechanical Vapor Compression 
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 كن خورشيدي آب شيرين1.3.2.4
بر انرژي مورد نياز در اين روش جهت تبخيرآب شور، استفاده از انرژي خورشيدي مي باشد.

در تين آب شيريناي استان هرمزگان نخس اساس گزارش شركت آب منطقه كن خورشيدي
و هزينه سرمايه 1000تا 600روستاي كوشك بندرلنگه با ظرفيت  ميليون 600اي ليتر روزانه

مي40ريال، آب آشاميدني مورد نياز روستاي  نمايد. استفاده از انرژي خانواري را تأمين
و هزينه و نگهداري سيستم از مزاياي آب شيري رايگان هاي خورشيديكننهاي پايين تعمير

مي مي كند. يعني باشد. نحوه عملي اين سيستم بر اساس سيكلي است كه آب در طبيعت طي
و تقطير، قطرات حاصل از تقطير پس از جمع را بعد از انجام مراحل تبخير آوري، آب شيرين

دهند. بدين نحو كه انرژي تشعشعي خورشيدي پس از عبور از صفحه شفاف وارد تشكيل مي
ميحدوا و تبديل به انرژي حرارتي و توسط سطح جاذب كامپوزيتي جذب آب شده و شود

مي واحدداخل  به حد اشباع رسيد، قطرات واحد كه بخار آب داخل كند. پس از اين را تبخير
و سپس هاي جمع حاصل از تقطير وارد لوله و به مخزن آب شيرين هدايت آوري شده

هاي استفاده از انرژي هاي اخير روي روش كه در سال شوند. با وجود اين گندزدايي مي
هاي بزرگي از اين نوع ساخته نشده خورشيدي مطالعات زيادي صورت گرفته، ولي دستگاه

و هوا بر تشعشع خورشيد، الزم است اطالعاتي درباره  است. براي مطلع شدن از تأثير آب
 ايط اقليمي آن منطقه در دست باشد.شر

كه دستگاه بههايي مي براي گرفتن انرژي خورشيدي روند، بايد طوري باشند كه اوالً كار
و ثانياً بتوانند با تغييرات وسيع انرژي خورشيدي چه در طول  حداكثر انرژي را جذب كنند

و هم و چه در طول شب به چنين در درجه حرارت روز و مختلف كه هاي متغير ويژه در زوايايي
. نرخ توليد يك دستگاه خورشيدي از صفر، تقريباً در ماهنگ شوندهتري وجود دارد، انرژي كم

هم تمام شب تا حداكثر آن در حوالي ظهر، تغيير مي چنين مقدار محصول در تابستان، كند.
كن توليد شده در يك واحد خورشيدي برابر آن در زمستان است. قيمت آب شيرين4حداكثر 

هر30ساده در حدود  به 1000دالر به ازاي و قيمت اوليه گالن آب شيرين دست آمده است
دالر است كه البته اين قيمت زياد،30گالن ظرفيت روزانه، معادل 1000دستگاه به ازاي هر 

و از دستگاه براي دستگاه با هاي كوچك قابل قبول است هاي كوچكي كه با همين ظرفيت
د يك دستگاه خورشيدي با تر است. چون قيمت واح كنند، باصرفه انرژي فسيلي كار مي

به هاي بزرگ آب شيرين افزايش ظرفيت دستگاه، كاهش زياد ندارد، واحد كن خورشيدي
مي نسبت خيلي گران مي تر از واحدهاي ديگري كه با انرژي فسيلي كار شود. كنند، تمام
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و براي شبكه بنابراين به يك وسيعكار بردن اين روش براي تهيه آب شيرين به مقدار زياد
 پذير نيست. امكان بزرگ منطقه

اي شيرين كردن آب با انرژي هسته1.3.2.5
به به منظور استفاده از انرژي هسته و جاي سوخت اي و زغال سنگ هاي فسيلي مانند نفت

كه غيره، بررسي هاي زيادي انجام شده است. چنانچه واحدهايي با ظرفيت بزرگ به وجود آيد
تر ها اقتصادي، آب شيرين كافي هم تهيه كند، از ساير روشيالكتريكعالوه بر تأمين نيروي 
و زغال سنگ هاي كم، توليد حرارت با سوخت است. ولي براي ظرفيت هايي مانند گاز، نفت

مي ارزان  شود. تر تمام
(ژئوترمال) حرارتي كه در سنگ هاي زيرزميني استفاده از گرماي داخلي يا انرژي زميني

ميذخيره شده اس و توان انتظار داشتت تقريباً مساوي حرارت مايعات شور زيرزميني است
و به طرف چاه آن آب درياي تزريق شده را گرم كند هاي ژئوترمالي جريان دهد. سپس در

به چاه و و بخار آب، به سطح زمين برسد. ها ريزش كرده صورت مخلوطي از آب شور غليظ
از مايعات شور ژئوترمال به صورت سيال  درجه 260( درجه فارنهايت 500داغ با بيش

از با فشار هيدرواستاتيكي بيش گراد)سانتي در كيلوگرم) 2/907( پوند 2000تر بر اينچ مربع
مي زمين وجود دارد. هنگامي كنند، كه اين مايعات شروع به جاري شدن در داخل جدار چاه

و آب شور، جوشان در سطح شود. مخلو كاهش فشار موجب ايجاد فوران آب جوش مي ط بخار
مي زمين با سرعت و يا گسترش يابد. البته انرژي هاي نزديك به سرعت صوت، فوران كرده

و بستگي زيادي به محل دارد. ژئوترمال هم در بعضي نقاط محدود دريافت مي  شود

ها شيرين كردن آب با استفاده از اختالف درجه حرارت آب اقيانوس1.3.2.6
و طرح بر اساس اختالف درجه حرارت سطح آب با سطحي اين ترين قسمت آب اقيانوس

با،عمق زيادي از آن، بنيان نهاده شده است. به اين صورت كه براي مثال آب شور دريا
و بخار مي شود، حال براي اجراي مرحله سوم يعني تبديل استفاده از انرژي خورشيدي، گرم

آب بخار به آب، از سردي يا دماي مي هاي اعماقي از اقيانوس كم شود. نتايج ها، استفاده
اند كه مشكالتي اساسي بر سر راه توليد آب شيرين به اين روش مطالعات مختلف نشان داده

 هاست. ها، ظرفيت به نسبت كم اين نوع دستگاه وجود دارد. براي مثال يكي از آن

اق بررسي فناوري1.3.2.7  تصاديهاي حرارتي از جنبه
شكل همان كل59هاي انرژي، نشان داده شده است، هزينه14-2گونه كه در درصد
مي خانه حرارتي نمك هاي يك تصفيه هزينه از زدايي آب دريا را به خود اختصاص دهد. پس
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ها در يك سيستم هاي اوليه قرار دارد. بنابراين براي كاهش هزينه هاي انرژي، هزينه هزينه
و مصرف انرژي تمركز نمود. به عنوان مثال تحقيقات نشان هزينه حرارتي بايد بر هاي اوليه

و خوردگي، سبب كاهش مي دهند كه ساخت سطوح انتقال حرارت مقاوم به فرسايش
و هزينه هزينه مي هاي اوليه ها در زمينه مصرف جويي هزينه ترين صرفه شود. بيش هاي انرژي

ا انرژي امكان ز منابع انرژي جديد براي توليد حرارت مورد نياز براي پذير است. با استفاده
و يا استفاده از منابع انرژي موجود در زمان مي تبخير حد هاي غير از زمان اوج مصرف توان تا

و هزينه قابل توجهي در مصرف انرژي صرفه  هاي اين بخش را كاهش داد. جويي نموده

(ز ها در يك سيستم نمك تفكيك هزينه-14-2شكل  Review of theدايي حرارتي آب دريا
Desalination and Water Purification Technology Roadmap,2004(

:15-2در شكل
 Multi Stage Flash (MSF)اي سريع: چند مرحله
 Vapor Compression (VC)تراكم فشار:

 Brine Mixingاختالط محلول شور:
 Once Throughاي: عبور يك مرحله

 Brine Circulationمحلول شور: گردش
 Multi Effect Evaporation (MEE)تبخير چند اثره:

 Parallel Feedتغذيه موازي:
(پيشرونده):  Forward Feedتغذيه رو به جلو

 Vertical Stackتوده عمودي:
 Single Effect Evaporation (SEE)تبخير تك اثره:
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 Thermal Vapor Compression (TVC)تراكم فشار حرارتي:
 Mechanical Vapor Compression (MVC)تراكم فشار مكانيكي:

 Adsorption Vapor Compression (ADVC)تراكم فشار جذب سطحي:
 Absorption Vapor Compression (ABVC)تراكم فشار جذب استغراقي:

 Chemical Vapor Compression (CVC)تراكم فشار شيميايي:
 Freezingانجماد:

و حذف رطوبت:  Humidification – Dehumidification (HDH)ايجاد
   Solar Stillsتقطير خورشيدي:

و حرارتي هاي نمك بندي تفصيلي روش طبقه-15-2شكل  زدايي غشايي

مي هم شكل هاي ديگري نيز طبقه ها را از ديدگاه توان اين روش چنين 16-2 بندي نمود. در
ج اين روش و يا نمكها بر اثر  اند. بندي شده ها از محلول طبقه دا شدن آب از محلول
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آب هاي نمك بندي روش طبقه-6-2شكل لب زدايي و از شور بر اساس جدا شدن نمك هاي شور ها
و يا جداشدن آب از محلول  محلول

 زينگهاي جاي استفاده از روش1.3.3
و غير معمول در راست طور كلي، روش به و افزايش بازدهي اي كاهش هزينههاي جديد ها
آب نمك مي زدايي و آب دريا ارائه كه شوند. در حال حاضر روش هاي شور هايي وجود دارد

و مورد استفاده تجاري در حجم باال قرار نگرفته و آزمايش هستند در هنوز تحت بررسي اند.
 ها معرفي شده است.، تعدادي از اين روش5-2جدول 

نم2 آبك. تاريخچه لب زدايي و  شور هاي شور
آب شيرين آب سازي در هاي شور در واقع جداسازي امالح اضافه از هاي شور بوده كه

و ديگر منابع آبي شور خصوص از سطح اقيانوس طبيعت نيز طي فرآيند تبخير به ها، درياها
آب صورت مي و فراواني منابع ن گيرد. پراكنش ه چندان هاي شيرين قابل دسترسي در گذشته

از دور از عوامل اساسي استقرار كانون هاي جمعيتي بوده است. ولي با توجه به نياز بشر
با جنبه و سكونت در نقاطي كه و ... جهت حضور هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي

و حتي فقدان آب اند، اين ضرورت را ايجاد نموده كه نسبت هاي شيرين مواجه بوده محدوديت
آببه تهيه من هاي شور ابع آب شيرين مورد نياز از منابع آبي موجود منطقه كه عمدتاً شامل

در درياها بوده است اقدام نمايد. در طول سال و حضور نيروهاي نظامي هاي جنگ جهاني دوم
و مبرم به منابع آبي قابل استفاده، طرح شيرين و نياز شديد و به لحاظ كمبود سازي آفريقا
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شك آب بههاي شور به و با تكنولوژي موجود روز آغاز گرديد. موضوع آبل نوين دست آوردن
ها پيش نيز در بعضي سال سابقه دارد، ولي از قرن 100شيرين از آب شور، در عمل در حدود 

از از نقاط، اقداماتي در اين زمينه صورت مي گرفته است. براي مثال، در قرن چهارم ميالدي
مي روش تقطير براي شيرين كردن و اولين نظريه درباره روش كرده آب شور استفاده هاي اند
 ميالدي توسط يكي از دانشمندان بيان شده است. 1500شيرين كردن آب شور، در سال 

آب هاي جايگزين در نمك معرفي روش-5-2جدول لب زدايي و و آب دريا هاي شور  شور

بندي طبقه
ها روش

با روش هايي كه آب
ميكيفيت باال تول  كنند يد

هايي كه آب با كميت روش
 كنند كافي توليد مي

 هاي اقتصادي روش

فناوري مورد
 استفاده

1فراصوتي

 آهن ربايي3جذب يوني2فوق فراصوتي

تركيب غشاهاي مختلف
(هيبريد)

(غشاهاي4بلوري كردن زئوليتي نانو تكنولوژي
 فعال/هوشمند)

5شبه بيولوژيكي

 غشاهاي فعال
 ولوژيكيحسگرهاي بي

 هاي رديابي قابليت

 ظرفيتي/شبه بيولوژيكي6پمپ سديمي
هاي نانو يا سطوح لوله

 بزرگ
7جذب گردشي جاري

/جداسازي8غشاهاي پيشرفته
9پرسلين

 10نوار باريك
 بيولوژيكي

 رآكتورهاي بيولژيكي
اسمز رو به جلو

 11(پيشرونده)

به زدايي، بيش توسعه فناوري نمك صورت گرفت.ها آب خالص براي نيروگاه تر بر اثر نياز
و توسعه اين فناوري براي تهيه آب مصرفي در آغاز بيش تر به دنبال توسعه عملياتي اكتشافي

از استفاده بيش تر از معادن در مناطق خشك، شدت يافت. با اكتشاف معادن نفت در بسياري
(شرق آمريكاي مركزي و خليج كارائيب تر)، نياز به آب شيرين بيشمناطق مانند خليج فارس

1 Ultrasonic 
2 Supersonic 
3 Ion Sorption 
4 Zeolite Cristallization 
5 Biomimetic 
6 Sodium Pump 
7 Current Swing Sorption 
8 Advanced Membranes 
9 Porcelain  
10 Thin Film 
11 Forward Osmosis 
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آب دست آمده از نمك شد. مصارف عمومي آب شيرين به ها، به خصوص بعد از جنگ زدايي
 1950زدايي به ويژه از سال جهاني دوم، در بسياري از مناطق خشك دنيا توسعه يافت. نمك

ش و نياز به آب شيرين در نقاطي كه منابع طبيعي آب يرين كم به علت افزايش جمعيت دنيا
و صرفه اقتصادي آن به عنوان عامل تعيين كننده  و مسأله هزينه است، مورد توجه قرار گرفت

 مطرح شد.
و،ت آمريكادول60در اوايل دهه مركز مديريت آب شور را به منظور انجام مطالعات جامع

و به كارگيري تجهيزات شيرين 60سازي آب شور تأسيس نمود. در اواخر دهه آمايش كشور
مترمكعب آب شيرين 8000سازي آب شور از نوع حرارتي با ظرفيت توليد اولين طرح شيرين

 كار كرد. آغاز به1در روز در ناحيه ويرجينيا
به 1970بنابراين سال و طرح ميالدي و ارائه پيشنهادات هاي عنوان شروع فعاليت واقعي

آب عملي در خصوص شيرين و سال سازي ميالدي دوران تكامل 1990تا 1970هاي هاي شور
و دوره هاي شيرين هاي مختلف طرحو نوآوري پروسه ميالدي دوره 2000تا 1990سازي

و سال بحران به و 2000هاي دليل باال بودن هزينه توليد آب و بعد از آن، دوران رشد ميالدي
به هاي شيرين شكوفايي پروسه  2006تا 2000هاي كه تنها طي سال طوري سازي آب بوده

آب ميالدي ظرفيت شيرين  ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است.3/3ها معادل سازي
آب المللي شيرين كه توسط انجمن بين17بر اساس گزارش شماره ( سازي IDA(2هاي شور

سازي واحد شيرين 15233در نقاط مختلف دنيا تعداد انتشار يافته است، 2001در دسامبر
شو آب مورد 1633دهنده افزايش تعداد واحدها به ميزانر فعال بوده است كه نشانهاي

آن16معادل  و يا افزايش حجمي طي20ها معادل درصد كل تنها تا 1999سال2درصد
 بوده است. 2001

و در مورد تأمين آب شيرين مورد نياز از طريق شيرين كردن آب شور، يونسكو، مطالعات
را بررسي كنفرانسيدر،ميالدي 1985ها پيش شروع كرده است. در سال از مدت هاي زيادي

شدهاي زيادي كه در تهران برگزار شد، درباره تهيه آب شيرين از آب دريا، بحث . در مطرح
بر 15 به85كشور جهان بالغ زدايي دست آوردن آب شيرين از راه نمك موسسه درباره مسأله
مي آب در هاي شور فعاليت آبكنند. هاي شور، در اروپا سازمان همكاري آمريكا اداره

و در شوروي آكادمي علوم، مشغول مطالعه در  اقتصادي، در فرانسه مركز ملي تحقيقات علمي
به كه فناوري نمك قابل توجه ايننكته اين باره هستند.  عنوان يك پديده شناخته زدايي، امروزه

 
1 Virginia 
2 International Desalination Assossiation  
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و توليد آب شيرين در سالگي شده در سطح جهان مورد استفاده قرار مي 4از مرز 1361رد
در نشين تر كشورها شيخ ميليون مترمكعب گذشته است. در همسايگي ما بيش هاي واقع

و قطر چندين سال است كه داراي دستگاه  جنوب خليج فارس، مانند عربستان، كويت
آن نمك و به وسيله و زدايي هستند و ديگر ها مقادير قابل توجهي آب براي آشاميدن صنايع

مي،مصارف  كنند. شيرين
كل تأسيسات شيرين60با استقرار حدود آب درصد ها در ناحيه خاورميانه، اين ناحيه سازي

مي هاي شيرين ترين مركز طرح عنوان بزرگ به به سازي آب شناخته كه كشورهاي طوري شود.
و كويت بزرگ و بيش عربستان سعودي، امارات متحده عربي هاي ين تعداد طرحتر ترين

مي شيرين درصد، امارات4/22باشند. عربستان سعودي با حدود سازي آب در دنيا را دارا
با4/20متحده عربي با  با12درصد، اياالت متحده آمريكا و كويت درصد4/8درصد

و بزرگ بيش آب ترين ظرفيت شيرين ترين هاي شور در سطح دنيا را به خود اختصاص سازي
و كشورهاي حاشيه هاي آب شيرين ظرفيت طرح6-2د. در جدول دهن مي كن موجود در ايران

(تأسيسات واقع در ساحل خليج فارس) ارائه شده است.  خليج فارس

و كشورهاي حاشيه خليج فارس هاي آب شيرين ظرفيت طرح-6-2جدول كن موجود در ايران
) (1384(تأسيسات واقع در مناطق ساحلي خليج فارس)  مترمكعب در روز))

 جمع MSFروشROروش كشورها
 56166 36510 19656 ايران

 4188280 3870965 317315 امارات متحده عربي
 1938266 1813515 124751 عربستان سعودي

 1796923 1694469 102454 كويت
 724092 721092 3000 قطر

 104959 29702 75257 بحرين
 88086856 8166253 642433 جمع

و نه آب به عنوان يك كاالي با ارزش شناخته مي و از زماني كه نمك شد، از قرون گذشته
طب جداسازي نمك از آب و آب دريا با استفاده از تبخير به روش ميهاي شور گرفت يعي انجام

مي . فناوري]1[ و يا اسمز را تقليد به،كنند هاي جديد كه در واقع فرآيندهاي طبيعي تبخير
19تا17هاي زدايي براي اولين بار در قرن هاي ساده نمك اند. روششكل گرفتهتازگي

زدايي در جزيره ها مورد استفاده قرار گرفت. اولين قرارداد بزرگ نمك ميالدي در كشتي
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و در سال1كوراچائو و اولين تصفيه خانه نمك 1928در آنتيلس هلند آب منعقد شد زدايي
مح 1938دريا در سال  شدو در .]2و1[لي كه امروزه عربستان سعودي نام دارد، ساخته

هاي نظامي در مناطق مين آب مورد نياز پايگاهتأبعدها در زمان جنگ جهاني دوم، براي
آب هاي بزرگي در زمينه نمك خشك، گام لب زدايي از و از هاي شور شور برداشته شد. پس

آب اتمام جنگ نيز مطالعات در زمينه نمك هاي شور در كشورهاي مختلف ادامه زدايي از
و در پي عملكرد50در اوايل دهه2گذاري دفتر آب شورطي پايه لت آمريكايافت. دو ميالدي
و تكنولوژيگذاري با پايهآميز آن، موفقيت ، كمك بسياري به 1974در سال3 دفتر منابع آب

و پيشرفت در زمينه دستيابي به روش لبآبزدايي هاي نوين نمك تحقيق و شور هاي شور
.]3و2[نمود 

هاي حرارتي تمركز داشتند. در منطقه خاورميانه، از تحقيقات بر روي روشيدر ابتدا بسيار
هاي تصفيه آب شور، سطوح انتقال هاي بسياري در زمينه تهيه مواد ساختماني ايستگاه فعاليت

و تيغه ضد زنگ خانه هاي بزرگ تصفيه گاهاي در احداث ايستكه نقش ابزاري ويژه4حرارت
لب آب و مي هاي شور ها از مدت5زدايي چند اثره . روش نمك]2[كنند، به انجام رسيد شور ايفا

و شكر مورد استفاده قرار مي گرفت. اين روش در ابتدا پيش در صنعت، به ويژه در توليد نمك
لب هاي نمك خانهدر برخي تصفيه و قرار گرفت كه بعدها شور مورد استفاده زدايي آب شور

 ميالدي توسعه يافت، به علت قابليت50كه در دهه6ايروش سريع چند مرحله
از MEDپذيري آن روش در برابر افزايش مقياس تحت پوشش، جاي روش انعطاف را گرفت.

كم MEDميالدي به بعد، روش80دهه  و انرژي مورد نياز تر، دوباره به علت درجه حرارت
.]3[ قرار گرفتمورد توجه 

با ميالدي، اولين غشاء نامتقارن براي نمك50در اواخر دهه و سوريراجان زدايي توسط لوب
60كه در اويل دهه . در روش تصفيه الكتريكي]4[ استفاده از پليمر سلولز استات تهيه شد
ا ميالدي از نظر تجاري معرفي شد، نمك نتخابي از ها بر اثر نيروي پتانسيل الكتريكي به طور

مشوند. اين روش، اولين يك غشاء عبور داده مي ها براي ثر هزينهؤروشي بود كه با كاهش
آب نمك لب زدايي و مي هاي شور به شور به كار و همين امر سبب شد كه توجه بسياري رفت

زدايي جهت تهيه آب شرب شهري جلب هاي نمك ويژه در اياالت متحده آمريكا، به روش

 
1 Curaçao Island 
2 Office of Saline Water 
3 Office of Water Resources and Technology 
4 Anti Corrosion 
5 Multi Effect Desalination (MED) 
6 MultiStage Flash (MSF) 
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آب EDشود. روش مي منحصراً براي و با شوري كم به كار از،رود هاي تازه چرا كه، استفاده
مي باشد. از ديگر پيشرفت اين روش براي آب دريا نيازمند صرف انرژي بسيار زيادي مي توان ها

70به تجاري شدن روش اسمز معكوس به عنوان يك روش غشايي فشاري در اوايل دهه 
د]3[ميالدي اشاره نمود ميالدي، استفاده از يك تركيب پايدار شامل يك پلي80ر دهه.

.]4[آميد معطر براي يك غشاي حلزوني پيچ خورده، مرسوم شد 
دهنده غشايي شامل فيبرهاي هاي بسياري كه در زمينه تهيه مواد تشكيل با وجود پيشرفت

و غير سلولزي مصورت گرفت سبك تو خالي سلولزي عطر مارپيچي، امروزه تركيب پلي آميد
مي ROبيش از هر تركيب ديگر در روش  ميالدي،70گيرد. در دهه مورد استفاده قرار

مي تركيبات سلولز استاتي كه براي غشاهاي نمك رفتند، دبي عبوري زدايي آب دريا به كار
5/0)L/m2 h bar(ح،ها را داشتند درصد نمك8/98و قدرت تصفيه الي كه تركيبات پلي در

L/m2(2/1روند، دبي عبوري آميد كه امروزه به كار مي h bar و قدرت تصفيه درصد8/99)
ها را دارند. در روش اسمز معكوس، افزايش دبي عبوري در واحد سطح غشاء، به معني از نمك

هاي حاصل، ديگر از پيشرفت. يكي]4[باشد كاهش انرژي مورد نياز براي اجراي پروسه مي
به بازيافتاستفاده از تجهيزات  ) به ازاي هر kWh(4تا3انرژي است كه نياز به انرژي را

ميمتر  دهد. مكعب كاهش
و اوليه زدايي از روش هاي نمك توان گفت كه توسعه روش در يك جمع بندي مي هاي سنتي

اي50،به شكل امروزي آن آب هاي نمكن كه تصفيه خانهسال زمان برد تا و زدايي هاي شور
ميالدي،90ميالدي مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه80شور به شكل امروزي در دهه لب

آب استفاده از نمك و زدايي براي تصفيه تلبهاي شور بهأشور جهت مين آب شرب شهري
آب هدف نمكترين آب شهري مهم مينأت. امروزه،]3[امري رايج مبدل شد  و زدايي هاي شور

مي لب هاي موجود تا سال رود به طوري كه با دو برابر شدن ظرفيت تصفيه خانه شور به شمار
. امروزه روش اسمز معكوس]6و5[، تقاضا براي مصرف همچنان افزايش خواهد يافت 2015

آب هاي نمك ترين روش يكي از مهم لب زدايي و مي هاي شور ، 1969در سال رود. شور به شمار
- مترمكعب در روز در داالس 380خانه اسمز معكوس جهان با ظرفيت ترين تصفيهبزرگ

لب ترين تصفيه . در حال حاضر بزرگ]7[تگزاس واقع شده بود و با خانه آب شور شور جهان
با 330000ظرفيت  از 132مترمكعب در روز، برابر المنت 27000استخر مسابقات المپيك،

ميغشايي اس با تفاده (99كند كه سطح فعالي برابر كه 200هكتار زمين فوتبال) ايجاد نموده
هر اين المنت مي7تا3ها كه سال يك بار بايد تعويض شوند. در حال حاضر تخمين زده شود
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و 500هر ساله حدود ميليون دالر آمريكا در تجارت ابزارهاي روش غشايي جا به جا شده
.]7[درصد رشد دارد16بازار آن ساالنه 

 زدايي در سطح جهان هاي نمك خانه ظرفيت تصفيه.3
در هاي نمك در حال حاضر، ظرفيت تصفيه خانه زدايي در سطح جهان با سرعت چشمگيري

 حال افزايش است. آخرين اطالعات ارائه شده در بيستمين نشست مركز ثبت جهاني 
هاي خانهكه ظرفيت توليد همه تصفيهزدايي حاكي از آن است هاي نمك خانهتصفيه
با 2006زدايي در سطح جهان در سال نمك ميليون مترمكعب در روز بوده1/44برابر
آب خانه. اين آمار در بر گيرنده همه تصفيه]5[است ها، هاي رودخانه هاي آب دريا، آب شور،
لب آب آب شور، فاضالب هاي و مي ها در 2006شود كه در سال هاي شيرين در حال فعاليت يا

و يا فرض شده كه در حال فعاليت هستند. حال ساخت بوده  اند

 زدايي بيني رشد بازار نمك پيش3.1
زدايي جهان به طور متوسط با نرخ هاي نمك خانهدرطي پنج سال گذشته، ظرفيت تصفيه

و پيش12 مي% افزايش يافته است اي بيني ن مقدار نيز شود كه اين نرخ افزايش ظرفيت از
و نياز آبي ارائه شده توسط سازمان فراتر رود. با تكيه بر داده در هاي منابع آب هاي مختلف

و بر اساس تحليل بين كشوري، پيش ميسراسر جهان هاي خانهشود كه ظرفيت تصفيه بيني
به نمك ميليون متر مكعب در سال98و 2010ميليون مترمكعب در سال64زدايي جهان

(شكل 2015 .]6[)17-2برسد
با 2007ها در سال خانه ظرفيت اين تصفيه ميليون مترمكعب در روز بوده است1/44برابر

(ظرفيت در سال 2015شود تا سال كه پيش بيني مي اين ظرفيت دو برابر شود. از اين مقدار
و38) 2007 مترمكعب ميليون59ميليون مترمكعب در روز مربوط به منطقه شاخاب پارس

 هاي جهان بوده است. خانه در روز مربوط به بقيه تصفيه
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آب بيني رشد بازار نمك پيش-17-2شكل (آب دريا، لب زدايي و ها، شور، آب رودخانه هاي شور
و آب  هاي شيرين). فاضالب

آب3.2  ظرفيت جهاني بر اساس نوع منبع
آببا وجود رشد روزافزون اهميت شيرين لبهاي سازي و و فاضالب شور زدايي ها، نمك شور

در ترين سهم بازار نمك آب دريا در آينده نزديك، بيش زدايي را به خود اختصاص خواهد داد.
كل منابع آبي كه براي شيرين ميحال حاضر، از حجم ( سازي مورد استفاده قرار 1/44گيرند

به19ها،د به پسابدرص5ميليون مترمكعب در روز)، آدرصد لبمنابع و وب شور 63شور
مي.درصد به آب دريا اختصاص دارد زدايي آب دريا با توليد روزانه توان گفت كه نمك بنابراين

مي ميليون مترمكعب در سطح جهان، پروسه غالب در بخش نمك9/27 رود زدايي به شمار
كهمي، باال). براي درك بهتر از حجم آب توليد شده در اين فرآيند18-2(شكل  توان گفت

(ميانگين حجم آب توليدي از نمك زدايي آب دريا برابر با متوسط دبي رودخانه سن در پاريس
مي3/28دبي   باشد. ميليون مترمكعب در روز)
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و %) بر اساس نوع منبع آب ظرفيت جهاني شيرين-18-2شكل (ميليون مترمكعب در روز سازي آب
(رديف باال)، روش  و نوع منبع مورد مورد استفاده (رديف دوم)، نوع مصرف و نوع منبع مورد استفاده

(رديف سوم). حروف خالصه: اي سريع، : تقطير چند مرحلهMSF: اسمز معكوس،ROاستفاده
MED ،تقطير چند اثره :NF،نانوفيلتراسيون :ED،50000: تصفيه الكتريكي m³/day XL≥،

L≥10000 m³/day ،M≥1000 m³/day≥ S.

 هاي مورد استفاده ظرفيت جهاني بر اساس روش3.3
زدايي به شمار ترين روش نمكبراي تمام منابع آب مورد استفاده، روش اسمز معكوس رايج

( رود. روش اسمز معكوس تقريباً بيش از نيمي از ظرفيت جهاني نمك مي يا51زدايي درصد
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ا4/22 (شكل ميليون مترمكعب در روز) را به خود اختصاص داده ، رديف دوم). چهل3ست
بهكن ميليون مترمكعب از ظرفيت توليد آب شرين7/17درصد يا ها در سطح جهان

(38اختصاص دارد كه به ترتيب MEDيا MSFهاي خانه تصفيه ميليون مترمكعب14درصد
و  (8در روز) رو7/3درصد هايشميليون مترمكعب در روز) از بازار را در اختيار دارند. ساير

( نمك (NFزدايي شامل نانو فيلتراسيون غشايي و تصفيه الكتريكي (ED 4) هر يك با سهم
(به ترتيب مي6/1و2درصد  شود. ميليون مترمكعب در روز)

زدايي، نوع منبع آب مورد استفاده نيز در صورتي كه عالوه بر روش مورد استفاده براي نمك
درصد آب شيرين توليد61ها به اين شكل نخواهد بود. بنديدر نظر گرفته شود، ديگر تقسيم

) هاي حرارتي توليد ميليون مترمكعب در روز)، با استفاده از روش2/17شده از آب دريا
35به خود اختصاص داده است. فقط MSFدرصد آن را روش50شود كه از اين ميان مي

ميهكن درصد آب شيرين توليد شده از آب دريا در آب شيرين شود. اي اسمز معكوس توليد
(84در مقابل،  آب9/6درصد لب ميليون مترمكعب در روز) و و هاي شور (79شور 7/1درصد

مي ها با استفاده از روش ميليون مترمكعب در روز) پساب شوند. اين هاي اسمز معكوس تصفيه
از در حالي است كه روش (2هاي تقطيري كمتر مكع1/0درصد ب در روز) ميليون متر

لب خانه تصفيه و و هاي آب شور هاي خانه ميليون مترمكعب در روز) تصفيه3/0درصد13شور
.]5[ اندها را به خود اختصاص دادهابپس

 ظرفيت جهاني بر اساس نوع مصرف3.4
هاي ترين مصرف را در بخش با توجه به تمامي منابع مورد استفاده، آب شيرين شده، بيش

و صن كل آب شيرين شده در سطح جهان، شهري (70عتي داراست. از ميليون31درصد
و  (21مترمكعب در روز) به مصارف شهري ميليون مترمكعب در روز) به مصارف9درصد

(شكل صنعتي اختصاص مي ، رديف سوم). ساير مصارف عبارتند از: صنايع توليد18-2يابد
(ا (4نرژي (2%)، آبياري و گرد1%)، ارتش (%)  %).1شگري

ها با توجه نوع منبع مورد استفاده تغيير خواهد كرد. مصارف بندي در اين جا نيز، تقسيم
( شهري مصرف كننده عمده آب شيرين شده از آب يا83هاي شور ميليون2/23درصد

) و آب دريا يا61مترمكعب در روز) و5درصد درصد20ميليون مترمكعب در روز)
شد پساب همهاي تصفيه ازه هستند. چنان كه مصارف شهري، عمده مصرف آب شيرين شده

لب اند، بيشآب دريا را به خود اختصاص داده و و پساب ترين مصرف منابع آب شور به شور ها
23درصد از آب درياي شيرين شده،12يابد. بخش صنعت، مصارف صنعتي اختصاص مي
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و (39درصد از منابع آب شور شيرين شده هاي ميليون مترمكعب در روز) از پساب8/0درصد
ف نيز براي صنايع درصد مصر12كند. عالوه بر اين مقادير، بايد تصفيه شده استفاده مي

با در نظر گرفته شود. از جنبه مصرف پساب توليد انرژي درصد27هاي تصفيه شده، آبياري
مي6/0( .گيرد ميليون مترمكعب در روز) بعد از صنعت قرار

و آب شيرين خانه ظرفيت جهاني بر اساس ظرفيت تصفيه3.5 هاكن ها
در49در حدود و درصد آب شيرين شده با استفاده از تجهيزات بسيار بزرگ

مي مكعب در روز يا بيشمتر 50000هايي با ظرفيت خانهيهتصف (تصفيه تر تهيه هاي خانه شود
هاي آب دريا خانه يد آب شيرين در تصفيه، رديف سوم). سهم تول18-2، شكل XLبا اندازه 

كه بيش (66تر است به طوري ميليون مترمكعب در روز) از آب شيرين شده تنها2/18درصد
ميتصفيه 122در  خانه كوچك تصفيه 1660شود. از طرف ديگر، خانه با اندازه صنعتي توليد

ر 1000تر از آب دريا با ظرفيت توليد كم (2ا وز، تنهمترمكعب در ميليون6/0درصد
ميمتر كل آب شيرين شده را به خود اختصاص آب مكعب در روز) از دهند. توزيع اندازه

آبكن شيرين 24تر است به طوري كه ها تا حدودي همگنو پساب هاي شور ها در بخش
و درصد آب شيرين توليد شده از آب در درصد آب توليدي از پساب27هاي شور ها

مي XLهاي با اندازه خانه تصفيه ازL،34هاي با اندازه خانه شود. تصفيه تهيه درصد توليد
و آب و به ترتيب ها را به خود اختصاص داده درصد توليد از پساب36هاي شور و9اند درصد
آب5 و پساب درصد آب شيرين شده از مي خانه ها در تصفيه هاي شور شود هاي كوچك توليد
]5[.

مي جمع به عنوان يك در بندي كلي توان گفت كه قسمت اعظم آب شيرين شده
مي خانه تصفيه با خانه شود كه تصفيه هاي با اندازه صنعتي تهيه هاي بزرگ حرارتي خاورميانه

مي6/1ظرفيت توليد تا  گيرد. خارج از محدوده ميليون مترمكعب در روز را نيز در بر
) مي از فرآيندهاي اصلي نمك) SWROخاورميانه، اسمز معكوس آب دريا آيد. زدايي به شمار

و تنهاSWRO )59هاي خانه عمده تصفيه ميليون4/9درصد از توليد5%) كوچك بوده
كه مترمكعبي را به خود اختصاص مي يا2دهند در حالي خانه بزرگ تصفيه42درصد

بر45مترمكعب در روز) تقريباً 50000≥( گيرند. در حالمي درصد كل توليد جهاني را در
مي 330000با ظرفيت ROخانه ترين تصفيه حاضر، بزرگ و مترمكعب در روز فعاليت كند

تا خانه تعدادي تصفيه كل مترمكعب در روز در دست ساخت 500000هاي كوچك با ظرفيت
 باشد. مي
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و نياز انرژي فرآيندهاي نمك هزينه3.6  زدايي ها
ا هزينه (شكل هاي فزاينده تأمين آب هايي از جهان قابل ) كه در بخش1-2ز منابع معمول

و انتقال آن در فواصل مشاهده است به علت افزايش هزينه و تصفيه آب هاي فني تأمين
آب باشد. هزينه دوردست مي و فناوري–هاي توليد يك–بسته به كشور، منبع آب، تقاضا از

هم دالر آمريكا به ازاي هر مترمكعب افزايش5/1تا  زمان، يافته است. از طرفي به طور
از هاي تأمين آب شرب از نمك هزينه زدايي كاهش يافته به طوري كه در مواردي، هزينه آن

و تر بوده است. علت اين كاهش هزينه تأمين آب به روش معمولي كم ها، پيشرفت طراحي
و استفادROفناوري به خصوص در فرآيند  ه از منابع ارزان، هماهنگي تجهيزات با تقاضا

مي قيمت .]8[باشد تر انرژي
يك هاي سرمايه متوسط هزينه و ساخت گذاري مورد نياز براي طراحي، تأمين مصالح

دالر آمريكا به ازاي هر مترمكعب ظرفيت طراحي 1235در حدود MSFخانه تقطير تصفيه
مي تصفيه با متوسط SWROو MEDهاي خانه گذاري تصفيه هاي سرمايه باشد. هزينه خانه

 MSFهايكن تر از آب شيرينكم،دالر آمريكا به ازاي هر مترمكعب 641و 916ترتيب به
دالر آمريكا45/0–6/0هاي توليد آب شيرين از آب دريا در حدود باشد. متوسط هزينه مي

(شكل به ازاي هر مترمكعب مي تأ . اين هزينه]6[)19-2باشد و ها در بر گيرنده هزينه مين
و غشاها، مواد شيميايي براي پيش وكن تصفيه، تميز كردن آب شيرين تعويض قطعات ها

و مهم مي گندزدايي آب توليدي، هزينه نيروي كار باشد. با رشد فزاينده تر از همه تأمين انرژي
زدايي ممكن است كه در آينده نزديك، دوباره در رديف هاي تأمين انرژي، نمك هزينه
پ روش ر هزينه تأمين آب قرار گيرد. هاي

مي ها، هزينه وريترين مسائل مرتبط با اين فنا مهميكي از باشد كه در بعضي مواقع هاي آن
هاي اين فرآيندها شامل هزينه كند. هزينه آن را به يك روش ناكارآمد تبديل مي

در گذاري اوليه، هزينه راه سرمايه و نيز هزينه نگهداري از سامانه طول عمر مفيد اندازي
زدايي موثر گردد. فاكتورهاي مختلفي در هزينه آب توليد شده به روش نمك دستگاه مي

خانه، آوري انتخابي، ظرفيت تصفيه هستند. اين فاكتورها عبارتند از كيفيت آب ورودي، نوع فن
و ويژگيبه دسترسي   سازي. هزينه انتقال آب از منبع هاي محل احداث سامانه شيرين انرژي
و خارج كردن پسماند از فاكتورهاي خانه نمك به تصفيه و توزيع آب تصفيه شده زدايي، انتقال

.]6[ كه بر روي هزينه تمام شده موثرند باشند مهم ديگر مي
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و بهره هزينه-19-2شكل  زدايي بر حسب دالر آمريكا. برداري فرآيندهاي نمك هاي نسبي نگهداري

آب مقدار انرژي مورد نياز براي توليد آب شيرين، به نوع فرآيند مورد استفاده بستگي دارد.
به MSFهايكن شيرين مگا ژول انرژي 250– 330گراد گرما، درجه سانتي 120با نياز

و  ترين نياز به انرژي مترمكعب آب، بيش1كيلووات انرژي الكتريكي براي توليد5/3حرارتي
در MEDهاي خانه را دارند. تصفيه مي درجه سانتي70درجه حرارت زير كه كنند، گراد كار

و 145– 390 كيلووات انرژي الكتريكي براي توليد هر مترمكعب5/1مگاژول انرژي حرارتي
كم آب مصرف مي تري نسبت به فرايندهاي كنند. در فرآيند اسمز معكوس آب دريا، انرژي

و تجهيزات مورد استفاده به طراحي SWROشود. انرژي مورد نياز تقطيري مصرف مي فرآيند
(جدول  و ). استفاده از غشاهاي كم مصرف، پمپ7-2بستگي دارد هاي با فركانس متغير

اي كاهش كن را تا حد قابل مالحظه تواند نياز انرژي يك آب شيرين تجهيزات تغيير فشار مي
5به حدود تر كه فاقد تجهيزات كاهش مصرف انرژي هستند هاي قديميكن دهد. آب شيرين

3هاي مدرنكن كيلو وات در هر مترمكعب انرژي نياز دارند، اين در حالي است كه آب شيرين
به4تا عنوان مثال، در برنامه كيلووات به ازاي هر مترمكعب، مصرف انرژي دارند.
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و ذخيره هيدرولوژيكي ملي اسپانيا فرض مي شود كه در صورت وجود تجهيزات كاهش مصرف
كل يك تصفيهانرژي، ني .]9[كيلووات به ازاي هر مترمكعب آب توليدي باشد4خانه، از
كم، زدايي تحقيقاتي نمك موسسه كن ترين هزينه اقدام به تأسيس يك آب شيرين با صرف

به مدت دو سال مورد عملكرد آن آزمايشي در ايالت كاليفرنياي اياالت متحده نمود كه
اارزيابي  كن، مصرف انرژي در اين آب شيرين بازيافتهايز سامانهقرار گرفت. با استفاده
به58/1انرژي  با كيلووات به ازاي هر مترمكعب آب و عنوان يك ركورد جهاني به ثبت رسيد

كه البته اين ارقام كاهش يافت. درصد انرژي مصرف شده42استفاده از غشاهاي كم مصرف، 
مي بسته به كيفيت آب ورودي به آب شيرين درت كن واند متغير باشد. بنابراين نياز به انرژي

ميكن آب شيرين و كيفيت مورد نياز خروجي تغيير نمايد. ها با توجه به كيفيت آب ورودي
مي به را عنوان مثال، استفاده از يك غشاء اسمز معكوس دوم براي حذف بر تواند مصرف انرژي

انرژي، مصرف انرژي در ابتدا افزايش با بازيافت SWROهايكن افزايش دهد. در آب شيرين
و كاهش دبي ورودي براي توليد همان مي و با افزايش نرخ بازيافت يابد ولي پس از بازيافت

كل انرژي كاهش مي يابد. بنابراين براي تعيين مقدار مصرف انرژي، حجم آب خروجي، نياز
ازكل سيستم آب شيرينبايد  و و تحليل قرار گيرد بررسي اجزا به طور كن مورد بررسي

مترمكعب در روز، 190000كن با ظرفيت خودداري گردد. براي يك آب شيرينبايد جداگانه 
كيلووات به ازاي هر مترمكعب75/2–98/2در بهترين حالت صرفه اقتصادي، مصرف انرژي 

.]10[باشد مي

 MEDو RO،MSFهايكن مصرف انرژي براي آب شيرين-7-2جدول

(اسمز مع )ROكوس
اي سريع چند مرحله

)MSF(
تقطير چند اثره

)MED(

]8و2[دماي كاركرد
درجه45كمتر از

 گراد سانتي
درجه 120كمتر از

 گراد سانتي
درجه70كمتر از

 گراد سانتي
(حرارت) انرژي الكتريكي]8[منبع اصلي انرژي (حرارت) بخار  بخار
 kJ/kg 300-250 kJ/kg 390-145-]8[نياز انرژي حرارتي
kWh/m³ 7-5/2kWh/m³5–3kWh/m³5/2–5/1]2[نياز انرژي الكتريكي

آب هاي شيرين هاي اقتصادي سامانه هزينه3.7  سازي
آب محيطي شيرينو اثرات زيست هزينه ها طرحاين كننده در ارزيابي عواملي تعيين،سازي

سازي آب موثرند، مانند ادي يك واحد شيريند. عوامل زيادي بر هزينه اقتصمحسوب مي شون
و (گياه، دام يا انسان)،،موقعيت ظرفيت سهولت دسترسي، كيفيت آب ورودي، نوع مصرف آب
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و مسائل اقتصادي فرهنگيو اجتماعي-نيروي كار، انرژي، سرمايه، تمركز مصرف كنندگان
آب جامعه. در حال حاضر واحدهاي شيرين را فشار،فاكتورهاي،سازي و ميزان شوري دما

ميسازي اقتصادي بهينهجهت  در كنند. شايد با توجه به تحقيقات گسترده كنترل اي كه
ب زدايي آب با استفاده از انرژي سرتاسر جهان روي بحث نمك هاي ويژه انرژيههاي نو

و هم هاي ها در مقياس اي در حال انجام است، كاربرد اين انرژي چنين انرژي هسته خورشيدي
آب اقتصادي باشد. برخي از محققين اعتقاد دارند كه نمكداراي توجيه بزرگ بتواند  زدايي از
ميو دريا پرهزينه تواند به انتشار حجم قابل مستلزم صرف انرژي فراواني است كه خود

مي توجهي از گازهاي گلخانه گويند اين مسئله خود اي در جو زمين منتهي شود. دانشمندان
در تحقيقات مختلف اشاره تر منابع آب آشاميدني منجر شود.د به كاهش هر چه بيشتوان مي

هاي برخي از گونهكه زدايي شده در كشاورزي موجب شده كه استفاده از آب نمك شده است
به زراعي و به همين دليل كشاورزي با اين آب مقرون بيش از اندازه به آب نياز داشته باشند

د آب هاي شيرينر ادامه به مقايسه هزينهصرفه نخواهد بود. آب سازي و هاي شور دريا
 شود. پرداخته مي1شور لب

لب هزينه شيرين3.7.1  شور سازي آب دريا در مقابل شيرين سازي آب
مي20-2طور كه در شكل همان از مالحظه سازي درصد از ظرفيت شيرين38شود بيش

ل آب در جهان مربوط به آب و و زيرزميني است. هزينهبهاي شور كم شور سطحي تر هاي
لب آب و زيرزميني به هاي شيرين شور، كاهش هزينه گيري از منابع سطحي سازي نسبت

شكل استفاده از آب دريا را در پي داشته سازي روند تغييرات هزينه نسبي شيرين21-2است.
مش دهد. همان از منابع مختلف را نشان مي هاي اخير خص است، در سالطور كه در اين شكل

آب هزينه شيرين به سازي و زيرزميني سازي آب دريا درصد هزينه شيرين50هاي سطحي
 است. كاهش يافته

لب منظور از آب1. آب هاي و زيرزميني هستند كه به طور كلي كيفيت بهتري از آب دريا شور، هاي سطحي
 دارند.
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(در سال ظرفيت جهاني شيرين-20-2شكل  ميالدي) 2005سازي آب از منابع مختلف

سا هزينه نسبي شيرين-21-2شكل (تا )2005ل سازي با استفاده از منابع مختلف

لب استفاده از آب هاي شور عالوه بر كاهش هزينه به حدود نصف، تغيير سهم هزينه هاي
آب22-2(شكل در پي داشته استمختلف را نيز  لب ). در صورت استفاده از تر شور، بيش هاي

هاي ثابت سازي آب دريا هزينه كه در شيرين ها بايد در بخش انرژي صرف شود در حالي هزينه
 رين سهم را خواهند داشت.ت بيش

آب شور دريا

56%
آب هاي

و  سطحي
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لبنهاي مختلف الف) شيري توزيع هزينه-22-2شكل ب) شيرين سازي آب  سازي آب دريا شور

شكلشودسازي يك مترمكعب آب دريا برابر واحد فرض اگر هزينه شيرين ، با توجه به
لب هزينه شيرين2-23 شكل5/0شور سازي آب گفت توانمي23-2واحد است. با استفاده از

لب11/0سازي آب دريا هزينه انرژي در شيرين و براي آب پس22/0شور واحد واحد است.
آب در شيرين لب سازي تري مصرف خواهد شد. دنبال كردن همين روند شور انرژي بيش هاي

مي براي ساير رديف سازي را فراهم سازد تواند امكان مقايسه منابع مختلف شيرين هاي هزينه،
.)23-2(شكل

برداري است كن در سراسر جهان در حال بهره آب شيرين 13000در حال حاضر بيش از
مي38كه روزانه حدود  كنند كه بخشي از آن براي ميليون مترمكعب آب شيرين توليد

و كشاورزي اختصاص دارد. اكثر آب  و بخشي ديگر به مصارف آشاميدني مصارف صنعتي
يا MSF ،ME ،ROهاي موجود از نوعكن شيرين هستند. ظرفيت توليد اين واحدها VCو

و در برخي موارد به يكصد هزار مترمكعب در روز  عموماً باالتر از يكصد مترمكعب در روز بوده
و معموالً در كنار نيروگاه نيز مي ها رسد. به همين جهت داراي مصرف انرژي بااليي هستند

هم احداث مي دكن چنين اين آب شيرين شوند. محيطي از قبيل اراي مشكالت زيستها
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هاي تخليه شده به علت استفاده آلودگي ناشي از استفاده از منابع انرژي فسيلي، آلودگي آب
مي مواد شيميايي براي پيش و آلودگي صوتي به تصفيه آب ورودي باشند. از طرفي با توجه

و كم جمعيت و وجود نقاط پراكنده و خشك در كشور در حاشيه اين وسعت مناطق كويري
و كشاورزي ضروري مي باشد. راه حل كويرها، نياز به توليد آب شيرين براي مصارف آشاميدني

دركن اين مشكل استفاده از آب شيرين هاي كوچك براي توليد غير متمركز آب شيرين است.
هاي مناسبي هستند. با وجود قابليت ROهاي كوچك از نوعكن حال حاضر اغلب آب شيرين

و استفاده آسان از اين دستگاهم و قابل حمل بودن و نگهداري انند كوچك ها، نوع تعميرات
و گران آن مي خاص كند. از طرف ديگر، انرژي ها، كاربردشان را در مناطق دور افتاده محدود

مي مصرفي اين دستگاه آن ها، تماماً از نوع انرژي الكتريكي باشد كه جايگزين مناسبي براي
باكن هاي كوچك، آب شيرين ارد. در مقياسوجود ند هاي خورشيدي بسيار مناسب هستند.

به توجه به اين به عنوان يك منبع رايگان، در بيش كه انرژي خورشيدي تر نقاطي كه نياز
سازي آب دارند، با شدت تابش نسبتاً مناسبي در دسترس است، لذا استفاده از اين شيرين

مي رين گزينهت منبع انرژي يكي از مناسب باشد ها براي توليد غير متمركز آب شيرين
).8-2(جدول

واحد1هاي مختلف اگر هزينه توليد يك مترمكعب آب شيرين از آب دريا هزينه بخش-23-2شكل
.باشد
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آب هاي مختلف شيرين مقايسه مصرف انرژي در روش-8-2جدول  سازي

 نوع فرآيند
(معادل مصرف انرژي مصرف كل

(ا )KWh/m3لكتريكي)  (KWh/m3) الكتريكي (MJ/m3)حرارتي

MSF300-200 6-314-26

ME 220-150 3-119-9
MVC-15-815-8
TVC240-220 2-5/119-13

HD30-207-59-6

هاي مختلف اما مطالعات مختلف نشان داده است كه روش اسمز معكوس نسبت به روش
بز شيرين حداقل مصرف انرژي، حداقل حجم زهاب ولي حداكثر،رگسازي آب در مقياس

و در شرايطي كه اولويت اصلي ما هزينه اقتصادي باشد با توجه به  غلظت تلخاب را دارد
به هاي موجود بهترين گزينه است. روش تبخير ناگهاني چند مرحله فناوري اي نسبت
حج هاي مختلف شيرين روش م زهاب ولي حداقل سازي آب حداكثر صرف انرژي، حداكثر

ن در محيط تيجه در شرايطي كه اولويت اصليغلظت تلخاب را به همراه دارد. در زيست باشد
گيري اي بهترين گزينه خواهد بود. به عنوان نتيجه مرحله اين صورت روش تبخير ناگهاني چند

مينه شد ايي : توان سه نكته را متذكر
ميسطح در شور با توجه به گستردگي منابع آب لب رسد استفاده از اين منابع كشور به نظر

از هاي مصرف كننده آب باشد. زيربخشاكثر سازي داراي صرفه اقتصادي براي براي شيرين
آب جنبه زيست لب محيطي هم استفاده از مي هاي روش اسمز باشد. شور داراي اولويت

مي هاي ديگر از نظر اقتصادي قابل قبول معكوس نسبت به روش باشد. روش تبخير ناگهاني تر
مي محيطي قابل قبول اي معموالً از نظر زيست چند مرحله  باشد. تر

]1[زدايي شده دنيا از فرآيندهاي مختلف درصد توليد آب نمك-1-23-2شكل
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]6[زدايي آب دريا در هر فرآيند هاي نمك مقايسه هزينه-9-2جدول

MSF MEDRO پارامتر
)  205000 205000 205000 مترمكعب در روز)ظرفيت توليد

( TDSغلظت  ppm(45000 45000 45000آب دريا
(مگاوات) 342842 توان مورد نياز

هاي خانه گذاري تصفيه هزينه سرمايه
(ميليون دالر) نمك  زدايي

180 195 170 

(ميليون دالر) 0 105 105 هزينه انرژي حرارتي
(ميليون  9276114 دالر) هزينه توان الكتريكي

(ميليون دالر) و نگهداري 252260 هزينه عمليات
(ميليون دالر)  344 398 402 هزينه كل

(ميليون مترمكعب)  770 770 770 مقدار توليد خالص
(دالر بر مترمكعب) 52/052/045/0 هزينه توليد آب

اي ها از ديدگاه منطقهكن وضعيت آب شيرين.4
و هشت درصد در21( چهل كل آب شيرين شده در دنيا ميليون مترمكعب در روز) از
و به ( ويژه در كشورهاي حاشيه خليج منطقه خاورميانه ميليون مترمكعب در روز)3/19فارس

(19شود. از كل آب شيرين شده در جهان، توليد مي (قاره آمريكا) 2/8درصد در آمريكا
آس14ميليون مترمكعب در روز)، (درصد در در14ميليون مترمكعب)،2/6ياي دور درصد

) و6اروپا (6ميليون مترمكعب) مكعب در روز) توليد ميليون متر8/2درصد در آفريقا
.شود مي

) و يك درصد ميليون مترمكعب در روز) از كل آب شيرين شده از آب دريا1/17شصت
رات متحده عربي، كويت، شامل عربستان سعودي، اما شاخاب پارستنها در شش كشور حوضه 

و عمان توليد مي آن11هاي آب دريا،كن شود. از كل آب شيرين بحرين، قطر درصد ظرفيت
و9/2( (7ميليون مترمكعب در روز) در جنوب اروپا در2درصد ميليون مترمكعب در روز)

آب شمال آفريقا قرار دارد. بنابراين مي  آزاد هاي توان گفت كه سه منطقه ساحلي حاشيه
و درياي مديترانه)شاخاب پارس( زدايي آب دريا را به خود ترين سهم نمك، بيش، درياي سرخ

 اند. اختصاص داده
آب نمك لب زدايي و در هاي شور در آمريكاي شماليشور صدر نسبت به ساير مناطق جهان،

ميون مترميلي3قرار دارد. ظرفيت توليد در اين منطقه  كه مكعب در روز بيش از يك باشد
) كل ظرفيت نمك36سوم آب %) لب زدايي و مي هاي شور گيرد. شور در سطح جهان را در بر
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و يك درصد از توليد آب شيرين لبكن بيست و شاخاب شور در كشورهاي حاشيه هاي شور
درميليون متر7/1( پارس و مكعب (13روز) مكعب در روز) در جنوب ميليون متر1/1درصد

م  گيرد.ياروپا صورت
( بيش يا22ترين سهم ظرفيت تصفيه فاضالب به شمال آمريكا اختصاص دارد 49/0درصد

) و پس از آن آسياي شرقي يا21ميليون مترمكعب در روز) در46/0درصد ميليون مترمكعب
و كشورهاي حاشيه  يا19( شاخاب پارسروز) در42/0درصد ميليون مترمكعب در روز)

سو رده و ميهاي دوم كل ظرفيتم قرار گيرند. هر يك از اين سه منطقه تقريباً يك پنجم
آنتصفيه فاضالب جهان را به خود اختصاص داده و پس از ( اند و12ها ژاپن، كره، تايوان (%

)  %) قرار دارند.10جنوب اروپا
و تصفيهشاخاب پارسدر ادامه، مناطق و درياي مديترانه اييزد هاي نمك خانه، درياي سرخ

 تر مورد بررسي قرار خواهند گرفت. احداث شده در اين مناطق بيش

به عنوان مثال ظرفيت(زدايي در سطح جهان بر حسب مترمكعب در روز ظرفيت نمك-24-2شكل
.)است مترمكعب در روز 4405024هاي تأسيس شده در جنوب اروپاكن آب شيرين

كل منابع آب مورد24-2شكل ترين زدايي آب دريا بيش استفاده است. نمكدر بر گيرنده
آب سهم توليد در جنوب اروپا را به خود اختصاص داده است در حالي كه نمك هاي شور زدايي

ميو لب و تصفيه فاضالب سهم اندكي از توليد را در بر گيرد. شور يك چهارم كل توليد
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ميدهنده نسبت آن منطق اي نشان هاي كنار نمودارهاي دايره شكل بهه به توليد جهاني باشد.
آب درصد از كل نمك6/10زدايي آب دريا در جنوب اروپا اين معني كه ظرفيت نمك زدايي

آب دريا در جهان را به خود اختصاص داده است. ظرفيت نمك كه در جنوب–هاي شور زدايي
به8/12–تر از نيمي از آب درياست اروپا كم خود اختصاص درصد از كل ظرفيت جهان را

 داده است. 

 شاخاب پارسمنطقه4.1
و حاشيه آب زدايي هاي نمك خانه ترين تعداد تصفيه هاي آزاد، بيش در ميان مناطق ساحلي

يا1/12آب دريا با ظرفيت تقريبي  درصد كل ظرفيت توليد44ميليون مترمكعب در روز
ش شاخاب پارسروزانه جهان در منطقه كشورهاي حاشيه  (شكلدهاحداث ). توليد25-2اند

و در سطح جهان، عربستان سعودي با  كل25كننده اصلي در اين منطقه درصد ظرفيت
مي نمك كه زدايي آب دريا درصد12و شاخاب پارسدرصد اين ظرفيت در ساحل11باشد

) و كويت23در ساحل درياي سرخ واقع شده است. در اين منطقه، امارات متحده عربي (%
و سوم قرار دارند. در رده%)6(  هاي دوم

هاي هاي تركيبي به علت پايين بودن هزينه خانه، كه تصفيهشاخاب پارسدر منطقه حاشيه
و انرژي الكتريكي به عنوان منبع توليد حرارت استفاده مي كنند، تأمين انرژي از بخار

د. بخش عمده آب زدايي مورد استفاده قرار دارن هاي نمك هاي حرارتي در صدر روش روش
و13شود. در اين ميان،ميشيرين MSF%) با استفاده از روش تقطير81( درصد6درصد

ميبه ROو MEDهاي آب توليدي به ترتيب از روش .]5[آيد دست

 درياي سرخ4.2
بهكن در منطقه درياي سرخ، ميزان توليد آب شيرين ميليون مترمكعب در روز6/3ها

( مي شكل13رسد كل ظرفيت توليد در سطح جهان، ). همانند منطقه خليج26-2درصد از
ميكن ترين توليد روزانه در آب شيرين فارس، بيش اي شود كه بخش عمده هاي تركيبي توليد

(كه بزرگ از آن و شعيبيه و در مناطق يانبو، رابيق، جده، اصير ترين ها در عربستان سعودي
آن6/1 كن دنيا با ظرفيت آب شيرين است) قرار جا واقع شده ميليون مترمكعب در روز در

ميليون مترمكعبي6/2درصد از ظرفيت92هاي حرارتي در عربستان،كن دارد. آب شيرين
كل7اند. مصر، با توليد %) توليد آب شيرين درياي سرخ را به خود اختصاص داده78( درصد

ميظرفيت آب شيرين توليدي درياي سرخ، دومين تو شود. ليد كننده بزرگ منطقه محسوب
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(90از اين مقدار توليد در مصر، آب2/0درصد آن ميليون مترمكعب در روز) توسط
هاي مستقر در مناطق توريستي ساحلي توليدكنو آب شيرين ROهاي كوچككن شيرين

 شود. مي

 درياي مديترانه4.3
آ كل آب توليدي از در4/0ب دريا در حدود در منطقه درياي مديترانه، ميليون مترمكعب

( روز مي شكلكن درصد از كل ظرفيت توليد آب شيرين14باشد ). اسپانيا27-2هاي جهان،
كل ظرفيت نمك8با حدود  در زدايي جهان، بزرگ درصد از ترين توليد كننده آب شيرين

(65ميليون مترمكعب در روز است. در حدود2/2منطقه با ظرفيت توليد  ميليون4/1درصد
و جزاير بالريك در25و1مترمكعب در روز) از ظرفيت توليد اسپانيا در ساحل مديترانه درصد

، سبب تقويت ظرفيت توليد آب در2اسپانيا AGUAاست. اجراي برنامه جزاير قناري واقع شده
بهساحل مديترانه به بيش 2010زدايي در اين منطقه تا سال نحوي كه ظرفيت نمك گرديد.

و درياي سرخ شاخاب پارسميليون مترمكعب در روز رسيد. بر خالف مناطق حاشيه7/2از 
در70زدايي قرار دارند، هاي نمك هاي حرارتي در صدر روش كه روش درصد ظرفيت توليد

و   SWROدرصد ظرفيت توليد آب شيرين اسپانيا در سواحل مديترانه با روش99مديترانه
. كند فعاليت مي

1 Baleric Islands 
توسط دولت 2004در سال Actuaciones para la Gestion y la Utilizacion del Aguaبرنامه2

د و به جنوب اسپانيا، اجرا شد. اهداف اين برنامه Ebroر پي تصميمي مبتني بر عدم انتقال آب رودخانه اسپانيا
و بهبود راندمان شامل نمك مي زدايي، ذخيره آب  باشد. هاي مصارف مجدد
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در شاخاب پارسدر منطقهROو MED ،MSFظرفيت تجمعي-25-2شكل بر حسب مترمكعب
(مثلث و در هر كشور (نقاط) از ها). در اين شكل تمام مناطق با ظرفيت بزرگ روز در هر منطقه  1000تر

و مناطق با ظرفيت بيش از و مترمكعب در روز با ذكر 100000مترمكعب در روز نشان داده شده نام
.]5[ اند ظرفيت مشخص شده



و مباني شيرين 66 آب اصول  هاي شور سازي

درROو MSF ،MEDظرفيت تجمعي-26-2شكل در منطقه درياي سرخ بر حسب مترمكعب
(مثلث و در هر كشور (نقاط) از ها). در اين شكل تمام مناطق با ظرفيت بزرگ روز در هر منطقه  1000تر

و مناطق با ظرفيت بيش از و 100000 مترمكعب در روز نشان داده شده مترمكعب در روز با ذكر نام
 اند. ظرفيت مشخص شده

فلسطين اشغالي
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درROو MED ،MSFظرفيت تجمعي-27-2شكل در منطقه درياي مديترانه بر حسب مترمكعب
(مثلث و در هر كشور (نقاط) از ها). در اين شكل تمام مناطق با ظرفيت بزرگ روز در هر منطقه  1000تر

و مناطق با ظرفيت بيش از مترمكعب در روز نشان دا و 50000ده شده مترمكعب در روز با ذكر نام
 اند. ظرفيت مشخص شده

مي هاي تقطيري بزرگكن از آب شيرين و الجزيره تر توان به موارد موجود در سواحل ليبي
و هم هاي جديدكن چنين ايتاليا اشاره نمود. الزم به ذكر است كه آب شيرين در شمال آفريقا

ميكه  هستند. در حال حاضر در الجزيره SWROشوند، معموالً از نوع در اين كشورها تجهيز
ها به شكل قابل، ظرفيتشودمي محسوبهاكن كه يكي از بازارهاي در حال رشد آب شيرين

 200000با ظرفيت SWROكن توجهي در حال افزايش است به طوري كه اولين آب شيرين
از در اين كشور تأسيس شد. اين آب شيرين 2008 مترمكعب در روز در فوريه كن اولين مورد



و مباني شيرين 68 آب اصول  هاي شور سازي

مي 500000تا 50000هاي با ظرفيتكن سري آب شيرين با مترمكعب در روز باشد كه
آنا و تكميل كل كشور تا سال حداث ميليون مترمكعب در روز خواهد4به 2020ها، ظرفيت

.]2[رسيد 

 ساير مناطق4.4
و در حالي كه شيرين سازي آب در مناطقي كه قبالً نام برده شد، يك روش شناخته شده

ووشميمحسوب كاربردي جهت توليد آب شيرين  د، در مناطقي مانند كاليفرنيا، استراليا
 زدايي در حال آغاز است. هاي بزرگ نمك ژاپن، دوره جديدي از احداث پروژه

ميليون7/1ا با ظرفيت تركيبيهكن پروژه احداث آب شيرين20تا15در كاليفرنيا،
و ). دو پروژه كه از بزرگ28-2(شكله استشد بيني مترمكعب در روز پيش ترين

مي ترين پروژه پيشرفته و1مترمكعب در روز در كارلزبد 200000شوند، با ظرفيت ها محسوب
.]5[ اندهفعاليت خود را آغاز كرد 2009اند كه از سال واقع شده2ساحل هانتينگتون

(سبز: در حال فعاليت يا در حال ساخت، پروژه-28-2شكل هاي شيرين سازي آب دريا در كاليفرنيا
]25[ ريزي) آبي: در حال برنامه

1 Carlsbad 
2 Huntington Beach 
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در 144000با ظرفيت SWROكن بزرگ در استراليا اولين آب شيرين مترمكعب در روز
برداري بهرهي بزرگ كه در حالها شروع به فعاليت كرد. از ديگر پروژه 2006و در سال1پرث
مترمكعب در روز است كه در صورت 250000كن سيدني با ظرفيت اوليه آب شيرين است

به نياز اين ظرفيت مي مي مترمكعب در روز برسد. از ساير پروژه 500000تواند آب ها توان به
يكبي با ظرفيت پيش3و جنوب شرق كوئينزلند2هاي ملبورن، بريسبان شيرين كن ني شده هر

و آب شيرين 400000يك تا  و آب5، خليج اسپنسر بااليي4هاي آداليدكن مترمكعب در روز
يك كن دوم پرث با ظرفيت پيش شيرين در 140000تا 120000بيني شده هر مترمكعب

 روز اشاره نمود. 
ميكشور ها، سومين نمونه قابل توجه در زمينه آب شيرين مي باشد. پيش چين ودش بيني

بهكن كه چين ظرفيت آب شيرين هاي خود را در آينده نزديك به نحوي افزايش دهد كه
رود كه چين به منظور عنوان يكي از كشورهاي مهم در اين زمينه مطرح گردد. انتظار مي

 2020هاي خود را تا سالكن مقابله با مشكالت ناشي از كمبود منابع آب، ظرفيت آب شيرين
و از برابر افز 100به به 366000ايش داده ميليون مترمكعب در روز36مترمكعب در روز

آب زدايي آب دريا، تصفيه پساب برساند. در كنار نمك و هايي هاي برگشتي نيز يكي از گزينه ها
 است كه در اين كشور مد نظر قرار دارد. 

م ترين كشورهاي دنيا كه در زمينه شيرين فهرست مهم بريسازي آب دريا فعاليت كنند
سازي آب مطابق با آمار ارائه شده توسط موسسه بين المللي مديريت اساس ظرفيت شيرين

و وزارت نيرو، منابع آب، سازمان حفاظت محيط هاي تخصصي در نشريهزيست آمريكا
ميالدي، عربستان 2008بندي جهاني در سال ارائه شده است. بر اساس رتبه مهندسي آب
و بعد از آن اياالت ترين ظرف سعودي بيش يت توليد آب شيرين را در سطح جهان داشته است

درصد آب شيرين در سطح جهان قرار گرفته است. بر اساس اين15متحده آمريكا با توليد 
اندازي سامانه با راه 2008بندي ايران در جايگاه دهم قرار دارد. در اواخر سال ميالدي رده

ب شيرين  است.ا يك پله صعود در رتبه نهم قرار گرفتهسازي آب چابهار، ايران
سازي آب در جهان در كشور عربستان درصد شيرين26اين نكته قابل ذكر است كه حدود

گيرد. بيش از نيمي از آب شيرين توليد شده در كشورهاي حوضه شاخاب صعودي صورت مي
 اند.ه شدهكن بزرگ دنيا ارائ، ده آب شيرين22-2شود. در جدول پارس توليد مي

1 Perth 
2 Brisbane 
3 South East Queensland 
4 Adelaide 
5 Upper Spencer Gulf 



و مباني شيرين 70 آب اصول  هاي شور سازي

و شيخ در همسايگي ايران بيش هاي واقع در جنوب شاخاب پارس مانند نشين تر كشورها
و غيره چندين سال است كه داراي سامانه سازي آب هستند هاي شيرين عربستان، كويت، قطر

و ديگر مصارف خودشان ها مقادير قابلو به وسيله آن توجهي آب براي آشاميدن، صنايع
. كويت از كشورهاي پيشتاز در زمينه توليد آب شيرين از طريق]3و1،2[ندكن شيرين مي

و صنعتي تبخير ناگهانيفرآيند در جهان چهل سال پيش  MSF است. اولين واحد اقتصادي
 است. در بندري نزديك كويت ساخته شده

آب شيرين هاي سامانهاز استفاده هاي پتانسيلو مالحظات4.5 هاي استاندر سازي
 كشور

در هاي شيرين سه دليل عمده كه توجه ويژه به استفاده از سامانه كشور پهناور سازي آب را
 كند، در زير تشريح شده است: ايران الزامي مي

و نيمه.1 كه خشك قرار گرفته ايران در يك منطقه خشك وسعت درصد85است
و فرا را مناطق خشك، نيمه آن .شوندميشامل خشك خشك

منطقه 2050، تا سال 2009اساس گزارشات سازمان ملل متحد در سالبر.2
و شمال آفريقا كم ترين منابع آب تجديد شونده را در اختيار خواهند خاورميانه

 داشت.
برداري قرار درصد از منابع آب تجديد ناپذير مورد بهره75در ايران حدود.3

 اند. گرفته
، ايران جزء كشورهاي 2008ط يونسكو در سال چنين بر اساس گزارشات ارائه شده توس هم

است. به اين معني كه ايران در آستانه وارد شدن بندي شده طبقه1در مرز كمبود آب فيزيكي
آب اي است كه حتي با سرمايه به مرحله و اقتصادي در استحصال آب نيز مشكل گذاري فني

حل نخواهد شد. كمبود آب فيزيكي در مقابل كمبود آب اقت كه تعريف مي2صاديآن شود
مي حالتي است كه با سرمايه (شكل گذاري اقتصادي توان مشكالت كمبود آب را مرتفع كرد

2-29.(
(30-2شكل مي2008نيز به نقل از يونسكو دهد كه ايران جزء كشورهاي با رشد ) نشان

و تا سال   2000جمعيت كشور نسبت به جمعيت كشور در سال 2080جمعيت باالست
مي99/2تا2ود حد سازد كه كشاورزي بايد بتواند برابر خواهد شد. اين مسئله خاطر نشان

 
1 Approaching Physical Water Scarcity  
2 Economic Water Scarcity 
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جز اين ضرورت چارهبا غذاي اين جمعيت زياد را با همين منابع آبي محدود توليد كند، اي
لب توجه به استفاده از منابع آب و  شور نخواهيم داشت. هاي شور

(يونسكو، وضعيت كمبود آب در كشور-29-2شكل )2008هاي مختلف دنيا

 2080تغييرات جمعيت در كشورهاي مختلف جهان تا سال-30-2شكل



و مباني شيرين 72 آب اصول  هاي شور سازي

) ، ايران بين كشورهايي قرار دارد كه1هاي جامع ) بر اساس ارزيابي2008به نقل از يونسكو
مي75در آن سهم اراضي فارياب در تأمين منابع غذايي بيش از (شكل درصد ).31-2باشد

 سهم اراضي فارياب در تأمين منابع غذايي جهان-31-2شكل

آب خوشبختانه بيش ها استفاده كنند در سواحل جنوبي ايران تر نقاطي كه الزمست از اين
كه توجهاند. بايد قرار گرفته آب زيرزميني مورد استفاده قرار منابع نمود در نقاطي از ايران هم

ميگيرند مي آننسبت به تقل بايست؛ ها قبل از هر مصرفي اقدام شود. با توجه يل امالح محلول
آب هايي كه در زمينه نمك به پيشرفت لب زدايي منابع و بايد،گرديده حاصلشور هاي شور

هاي كشاورزي، شرب، انتظار داشت در ايران هم از فناوري فوق براي تهيه آب مورد نياز بخش
و محيط  شود.زيست استفاده صنعت

برداري به بهره 1349كن در ايران در پايگاه هوايي بوشهر در سال دستگاه آب شيرين اولين
و اطالعات موجود تعداد رسيد.  و واحد آب شيرين 135بر اساس آمار كن در سطح شهرها
و به بهره واحد آب شيرين17تعداد  برداري رسيده است. كن در نقاط روستايي كشور نصب

ت مترمكعب در روز گزارش شده است. از نظر 6170و 49996رتيب ظرفيت تأسيسات فوق به
با هاي شيرين دستگاه،تعداد ترين تأسيسات مربوط واحد داراي بيش49سازي استان هرمزگان
كه مي و جزاير36باشد مورد ديگر در نقاط13و شاخاب پارسمورد آن در سطح شهرها

 
1 Comprehensive Assessments 
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 27830ن در سطح اين استان معادل روستايي اين استان فعال است. توليد آب شيري
 مترمكعب در روز گزارش شده است.

با استان و بوشهر به ترتيب و از نظر تعداد در مرحلهكن واحد آب شيرين24و26هاي قم
آن رندبعدي قرار دا مترمكعب در روز 360و 6000ها معادل كه ظرفيت توليد آب شيرين

و بلوچستان نيزدر است.  كه يت دارندسازي فعال واحد تأسيسات شيرين15 استان سيستان
خوزستان، هاي مترمكعب در روز گزارش شده است. استان 16300ظرفيت روزانه آن معادل

و يزد از ديگر استانمركزي، اصفهان، خراسان،  آن هستندهاي كشور فارس ها كه در
 سازي آب فعال گرديده است. تأسيسات شيرين

آن76زدايي، اسمز معكوس با حدود از نظر فرآيندهاي نمك و پس از درصد مقام اول
با VCو MSF ،MED هاي روش را فرآيندهاي نمك بعديهاي درصد مقام4هر كدام زدايي

 به خود اختصاص دادند.
و سازمان و خصوصي، تعداد زيادي سامانه در ايران، موسسات سازي هاي شيرين هاي دولتي

از آب به ظرفيت و بنادر جنوب نصب نموده 2000تا5هاي مختلف  اند مترمكعب در جزاير
.]3و2[

•)  سازي آب) سامانه شيرين28استان هرمزگان
•)  سازي آب) سامانه شيرين26استان قم
•)  سازي آب) سامانه شيرين24استان بوشهر
•) و بلوچستان  سازي آب) سامانه شيرين15استان سيستان
•)  سازي آب)نسامانه شيري14استان اصفهان
•)  سازي آب) سامانه شيرين10استان مركزي
•)  سازي آب) سامانه شيرينهنُاستان خوزستان
(هر كدام استان• و خراسان جنوبي  سازي آب) سامانه شيرينيكهاي تهران

هاي فعال در سطحكن اطالعات اوليه در مورد آب شيرين،12-2تا9-2در جداول
و در جداول  آب14-2و13-2شهرهاي كشور ، اطالعات فوق مربوط به تأسيسات

در ها در نقاط روستايي كشور ارائه شده است. در بخشكن شيرين هايي از كشور به خصوص
آب،حل تأمين آب شيرين جهت نيازهاي اساسي جوامع بهترين راه،سواحل جنوبي استحصال

و ديگر نقاط كشور بر حسب ضرورت شيرين آبسا شيرين از آب شور دريا يا زي و هاي شور
 باشد.ميشور لب



و مباني شيرين 74 آب اصول  هاي شور سازي

ظبر اس هاي ها در استانكن رفيت مورد نياز آب شيريناس برنامه پنج ساله وزارت نيرو،
و خشك كشور معادل  مي 156105جنوبي بايست حجمي مترمكعب در روز گزارش شده كه

 مترمكعب در روز توليد آب شيرين به ظرفيت فعلي افزوده گردد. 100000معادل 
و خشك كشور ها در استانكن ظرفيت مورد نياز آب شيرين15-2در جدول هاي جنوبي

به طي پنج سال آينده ارائه شده است. مطابق با جدول فوق، استان و خوزستان هاي هرمزگان
مي بيشمترمكعب در روز، 28235و 38435با ترتيب  باشند. ترين نياز را دارا

 سازي آب در استان هرمزگاني شيرينها وضعيت سامانه-9-2جدول

 نام شهر نام استان
تعداد
 سامانه

 نوع سامانه
ظرفيت توليد

(مترمكعب در روز)
سال شروع به

 كار

 هرمزگان

) )1ابوموسي

29 

1MED 2000 1365 
) )3بندرلنگه

16 MSF 9500 1381-1365 ) )2تنب بزرگ
) )11قشم

) )3بندرلنگه
7VC 1060 1365 -1358 ) )2ابوموسي

) )2تنب كوچك
) )2بستك

3RO 2500 1365 
) )1الرك
) )1هرمز

2RH 1000 
1371 

)  1383)1هنگام
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 سازي آب در مجموعه فوالد هرمزگان نمايي كلي از واحد شيرين-32-2شكل

(عسلويه)سازي نمايي كلي از واحد شيرين-33-2شكل  آب در استان بوشهر



و مباني شيرين 76 آب اصول  هاي شور سازي

قم سازي در استان هاي شيرين وضعيت سامانه-10-2جدول و  هاي بوشهر

نام
 استان

 نام شهر
تعداد
 سامانه

نوع
 سامانه

ظرفيت توليد
(مترمكعب در روز)

 سال شروع به كار

 26RO 6000 1385-1379قم قم

 بوشهر

4 كنگان

RO 360 1383-1379 

1 دير
1 خورموج
1 برازجان
1 برك

1 گناوه

1 ديلم
1 بوشهر
1 نيك

7 عسلويه
1 طاهري

1 چاه مبارك
1 نخل
1 نقي

1 بيدخون

و سازي در استان هاي شيرين وضعيت سامانه-11-2جدول و سيستان هاي مركزي، خوزستان
 بلوچستان

نام
 ستانا

 تعداد سامانه نام شهر
نوع

 سامانه
ظرفيت توليد

(مترمكعب در روز)
سال شروع
 به كار

 مركزي
 اراك

10 
5

RO 250 1385-1381 
5 ساوه

 خوزستان
 آبادان

9
3

RO 1602 1383-1379 3 رامهرمز
3 خرمشهر

و سيستان
 بلوچستان

) )4زاهدان

15 

9RO800 1383-1369 

(كنار  5MED 500 1368)3ك

) )7چابهار
1MSF 15000 1385 

) )1خاش
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 سازي آب چابهار نمايي كلي از واحد شيرين-34-2شكل

و خراسان جنوبي سازي در استان هاي شيرين وضعيت سامانه-12-2جدول  هاي اصفهان، تهران

 نام شهر نام استان
تعداد
 سامانه

 نوع سامانه
ظرفيت توليد

(مترمكعب در روز)
سال شروع
 به كار

 اصفهان
 كاشان

14 
10 

RO 104 1383-1380 و بيدگل 2 آران
2 هاي جنوبي شهر

 1RO-1381 ورامين تهران
خراسان
 جنوبي

 1RO 210 1383 بيرجند

 1RO 60 1384 بهاباد يزد

7 كيش كيش
2RO3000 فعال 

RO5000
2500 

5MED 6550 
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آب-13-2جدول و روستايي كشور در سالكن شيرين تنوع  1386هاي مستقر در نقاط شهري

(مترمكعب در روز) درصد تعداد نوع سامانه  ظرفيت

RO 111 55/7614987 

MED 614/42500 

MSF 20 79/1340400 

RO 614/41060 

RO 238/11000 

 59947 100 145 جمع

پا-14-2جدول آباطالعات  هاي مستقر در نقاط روستايي كشوركن شيرين يه در مورد

 تعداد نوع سامانه نام روستا شهرستان استان
 ظرفيت توليد
(مترمكعب در

 روز)

سال شروع
 به كار

 هرمزگان

 قشم

طبل، كاروان،
الفت، سوزا، 

و  سلخ
 ياسعيدو

RO 

7

4840 1382 

MSF 3900 1381-1379 

 بندرلنگه

 مقام

RO 6980 1384-1381 
دژگان، امزان،
چيروئيه، 

حسينه، مقام 
 خوشو سايه

 اصفهان
(چاه نايين

 ملك)
 RO 1801382 چاه ملك

 فارس
- المرد

RO 

1
1- الر 1383-1381 3370

1- حاجي آباد
- 176170 جمع
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طي هاي جنوبي ها در استانكن ظرفيت مورد نياز آب شيرين-15-2جدول سال5و خشك كشور
(وزارت نيرو)  آينده

(مترمكعب در روز)ها استان رديف  ظرفيت مورد نياز
 11780 اصفهان1
 3290 ايالم2
 9580 بوشهر3
 15855 جنوب خراسان4
 28235 خوزستان5
 1945 سمنان6
و بلوچستان7  15855 سيستان
 11215 فارس8
 3455قم9
 3960 لرستان 10
 10560 رمانك 11
 5990 مركزي 12
 38435 هرمزگان 13
 3225 همدان 14
 4460 يزد 15

 156105 كل

 مشخصات منابع آبي دريايي ايران.5
 مازندراندرياي5.1

به بزرگ مازندراندرياي ترين درياچه جهان است. اين دريا از شما به روسيه، از جنوب
ب و از شرق به جمهوريايران، از غرب و قزاقستانه جمهوري آذربايجان هاي تركمنستان

 320و عرض متوسط آن حدود كيلومتر 1225حدود مازندراندرياي شود. طول منتهي مي
كيلومتر مربع است. سه بخش شمالي، 436000كيلومتر است. مساحت كلي آن نزديك به

و بستر متفاوتي از يك و مياني داراي عمق ديگر هستند كه بر اثر برجستگي زير آبي در جنوبي
آب28اند. سطح اين دريا حدود امتداد ارتفاعات قفقاز به وجود آمده هاي آزاد متر از سطح

و عمق متوسط آن در حدود پايين است. طول سواحل اين دريا برابر متر برآورد شده 184تر
كل اين دريا 5580 ، مازندرانو از طول سواحل درياي % بوده13كيلومتر است. سهم ايران از
(از آستارا تا رود اترك) احاطه كرده است. درياي 922حدود كيلومتر را مرزهاي كشورمان

و جنوبي بر اساس نشانه مازندران و جغرافيايي به سه منطقه شمالي، مياني هاي فيزيكي
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و عرض40تا38جنوبي كه در طول جغرافيايي بخشگردد. تقسيم مي 49جغرافيايي درجه
مي54تا كل آب اين6/65كيلومتر مربع داراي 14864باشد، با مساحت درجه درصد حجم

ها از قسمت تر اين ورودي ريزد كه بيشمي مازندرانرودخانه به درياي 130درياست. حدود 
 مازندرانكيلومترمكعب آب وارد درياي 300ها حدود گيرد. اين رودخانه شمالي صورت مي

كه مي مي80كنند از درصد آن از طريق رودخانه ولگا صورت گيرد. رودخانه ولگا يكي
4-5هاي ايران نيز حدود است. از رودخانه مازندران هاي آلودگي در درياي ترين منشاء بزرگ

 شود.مي مازندراندرصد آب وارد درياي

 با ديگر درياها مازندرانتفاوت درياي5.1.1
از مازندراندر مطالعات درياي هاي دريايي جريان و يكي از اهميت بااليي برخوردار است

مي هاي زيست فاكتورهاي اساسي در بررسي ، مازندرانرود. در درياي محيطي اين دريا به شمار
هاي ساعت وجود دارد. به اين صورت كه هر چه آلودگي در منطقه هايي بر خالف عقربه جريان

م جمهوري آذربايجان بيش مييتر كند. شود، اين آلودگي به سمت سواحل ايران حركت
يك توده آبي داخل خشكي است. اين دريا بر خالف درياهاي آزاد كه به علت مازندراندرياي 

مي تبادالت حجمي كه با محيط انجام مي و باعث آب دهند هاي آلوده از اين درياها شوند كه
و تمركز يافته در شود آلودگيمي خارج شود، دريايي با محيط بسته است كه باعث تجمع

.دايشي برخوردار باشنتيجه از روندي افز
شاخاب ترين عمق از عمق زيادي برخوردار است. بيش شاخاب پارساين دريا در مقايسه با

و بيش 100 پارس مي 1000به مازندرانترين عمق درياي متر از رسد. يكي متر ديگر
اين است كه در درياي شاخاب پارسدرياهاي آزاد مثلبا مازندرانهاي درياي تفاوت

و مد وجود ندارد. در صورتي مازندران و مد يك كمك جزر كه در درياهاي آزاد جريان جزر
و چون درياي خزر از آن محروم است، فشار زيادي به محيط زيست زيست اين محيطي است

زيست يكي از نادرترين انواع محيط عنوانبه مازندرانزيست درياي شود. محيط دريا وارد مي
 بودن آن، خصوصيات خاصي دارد. ستروندر جهان است كه به دليل 

و63گونه، 114از نظر تنوع زيستي داراي مازندراندرياي از 140زيرگونه نژاد
به ترين ماهيان جهان است. سرازير شدن انواع پساب كمياب ويژه نفت، مشتقات هاي صنعتي

و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دريا، حيات آبزيان را نيز به خطر انداخته نفت، فرآورده ها
آن مازندراناست. درياي  و گاز است كه كل مقدار اثبات شده نفت در 50داراي ذخاير نفت

و اين يعني حدود ميليارد بشكه مي درصد از كل ذخاير نفت؛ در اين بين نه تنها ايران4باشد
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آنج نداشته بلكه فقط از آلودگيهيچ سهمي از استخرا اي برد. با توجه به درياچهميرنج هاي
تر از آن امري ضروري است.و در واقعه بسته بودن محيط، مراقبت بيش درياي مازندرانبودن

(بر اساس مطالعات انجام شده، ميزان  هاي جنوبي بخش)TDSمجموع مواد جامد محلول
و علت سطوح باالي آن، گستردگي حجم درياي مازندران باالتر از ساير  مناطق بوده

آن فاضالب و زراعي ريخته شده به باشد. منابع آالينده دريايمي هاي شهري، صنعتي
و آلودگي (عمدتاً در قالب فاضالب انساني)، مازندران متعددند و روستايي هاي شهري

و پساب آلودگي و صنعتي كه با طيف وسيعي از فلزا ها و آلودگيهاي زراعي هايت سنگين
 شوند. نفتي همراه هستند را شامل مي

 مازندرانعوامل آالينده آب درياي5.1.2
مؤشناخت عوامل آالي و نخستين گام در جهت ثر بر محيطنده زيست دريايي، امري ضروري

و بازسازي اين اكوسيستم با ارزش مي در بهبود به 130باشد. هم اكنون آب جاري رودخانه
مي مازندرانياي در آب ريخته و است. مازندرانترين منبع آلودگي درياي هاي آلوده بزرگ شود

و آلودگي ناشي از فاضالب برداشت بي و ماسه و صنعتي دو عامل رويه شن هاي خانگي، شهري
مي مازندرانهاي حوضه آبريز درياي مهم تخريب رودخانه هاي كشاورزي شوند. پساب محسوب

از يكي آبديگر به عوامل آلودگي و هاي ساحلي است، مصرف كود شيميايي ويژه اوره، فسفات
هاي جهاني است. بيش از استاندارد مازندرانآمونيوم در مناطق ساحلي جنوب درياي 

مي هاي مزارع شاليكاري از راه آب رودخانه پسماند از ها وارد دريا و به دليل برخورداري شود
و امالح سبب رش و زيانمواد مغذي ميد آبزيان مخرب و افزايش بار شود. توسعه شهرنشيني

و زباله  و تشديد آلودگي منابع آب در اين پهنه جمعيت مناطق ساحلي باعث افزايش فاضالب
مي هاي صنعتي كه از راه رودخانه است. عالوه بر آلودگي شدهآبي هاي ريزد، فاضالب ها به دريا

و روستايي نيز از راه چاه مي شهري از هاي جذبي، به داخل دريا زهكشي شوند. ساالنه بيش
و مازندران به صورت شهر در استان6ميليون مترمكعب فاضالب شهري 107 هاي گيالن

و غير مستقيم به سواحل دريا مي  ريزند. مستقيم
مي مازندرانميليارد تن از آب درياي57/1نيروگاه نكا، ساالنه حدود پس را برداشت و كند

ميز انجام عمل خنكا هم كاري دوباره در دريا تخليه از چنين قسمت كند. هاي حفاظت
مي ندهكن هاي خنك سيستم هاي ورودي از ساير كنند كه همراه آلودگي از كلر استفاده
مي بخش ريزند. در اين نيروگاه به علت نامناسب بودن هاي نيروگاه در نهايت به دريا

و سيستم و ساير مواد هاي دفع مواد زائد ورود آب ژاول به دريا، ماهيان بر اثر آب آلوده
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و 122روند. ساالنه شيميايي از بين مي و 304تن آلودگي نفتي، 350هزار 34تن كادميوم
ترين آلودگي نفتي از همسايگان شمالي اين دريا شود. بيشمي مازندرانتن سرب وارد درياي

مي اين آلودگي درياي مازندراناست كه به دليل شيب  كند. ها به سمت ايران پيشروي
و ظهور كشورهاي ساحلي جديد در حاشيه درياي  شد مازندرانفروپاشي اتحاد شوروي سبب

و متنوع تحت تأثير آالينده مازندرانبيش از پيش پهنه آبي منحصر به فرد درياي  هاي متعدد
و شكنندگي محيط به جهت بسته بودن محيط مازندرانزيست درياي قرار گيرد. حساسيت

و انباشته شدن آالينده را با بحران اكولوژيك رو به رو نمود. اين درياهاي مختلف به نوعي آن
پس از فروپاشي شوروي سابق، شتاب برخي از كشورهاي ساحلي اين دريا براي 

دور اي نه چندان اي است كه طبق شواهد موجود در آينده هاي اقتصادي به گونه برداري بهره
و پرندگان مهاجر در معرض تهديد انقراض قرار خواهند گرفت. به طور انواع موجودات دريايي

مي كلي كانون اين آلودگي  بندي نمود: توان دسته ها را در دو گروه
و آلودگي• هاي با منبع مشخص: نوعي از آلودگي است كه منشاء آن قابل رديابي

(پسابه از كارخانهجلوگيري كردن است. مانند: مواد دفع شد .هاي صنعتي) ها
هاي با منبع نامشخص: نوعي ديگر از آلودگي است كه منشاء آن پراكنده آلودگي•

و كنترل اين آلودگي مشكل است مانند:  و رديابي .كشاورزي هايزهاببوده
و صنعتي مستقر آلودگي هاي ناشي از منابع واقع در خشكي مانند منابع شهري، كشاورزي
ميدر خشك و سيار آني اعم از ثابت آب باشند كه ضايعات و ها از طريق هاي سطحي

مي زيرزميني يا هوا به محيط تر زيست دريايي و نيز منابع فالت قاره شامل سيسات ثابتأسد
مي يا متحرك كه فعاليت آن شود. در محدوده دريايي تعداد زيادي ها موجب آلودگي دريايي

آنمراكز شهري ساحلي وجود دا مي رد كه فاضالب تصفيه نشده و ها به دريا تخليه شود
مي موجب آلودگي هاي مشخص گردد، اين نوع مراكز اغلب موجب آلودگي هاي گوناگون

ها، فاضالب هاي ناشي از منابع مستقر در خشكي شامل پساب كارخانه شوند. آلودگي مي
و هم هاي باريت تغليظ سرب، كارخانهچنين كارخانه صنعتي معادن غني از سرب، باريم، روي

و مواد زائد نيروگاه هاي كشاورزي ها، پسابكن سيسات آب شيرينتأها، زائدات اليت، آب گرم
ميو سموم كشاورزي كه از طريق رودخانه هاي شوند، فضوالت دامي، پساب ها وارد دريا

و خانگي مي  باشند. شهري
آب يندهآال اصليهاي هاي آلي يكي از گروه آالينده و ها بوده كه با تخليه به هاي سطحي

و نيز اكوسيستم (آب، رسوبات، هاي آبي، تأثيرات نابهنجار بسياري بر زيست بوم روان هاي آبي
مي آبزيان) به كم گذارد. آالينده جا وهاي آلي (فلزات سنگين تركيبات آلي)، عناصر مقدار
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(آزبست، مواد راديواكتيو، آالينده و هاي معدني مغذي مانند نيترات، نيتريت، آمونيوم، فسفات
(مانند: اسيديته، قليائيت  و شيميايي سيليس) باعث تغييرات نابهنجار در پارامترهاي فيزيكي

و ويژگي و مزه) در اكوسيستمو شوري) (رنگ، بو و از تهديد هاي فيزيكي آب هاي آبي شده
به هاي بزرگ سالمت محيط كننده ميزي ويژه محيط زيست هاي آيند. آالينده ست آبي به شمار
كمبا غلظتآلي  مي، شمار بزرگي از آاليندههاي هاي اصلي اين گيرد. گروه ها را در بر

مي آالينده  بندي كرد: توان چنين دسته ها را
و علفكش ها، قارچكش ها، حشرهكش آفت• هاكش ها
ها پلي كلريد بي فنيل•
(به• هي هيدروكربورهاي نفتي  دروكربورهاي آروماتيك پلي سيكليك)ويژه
(خانگي) پساب•  هاي شهري
 هاي كشاورزي پساب•
 هاي صنعتي پساب•
و شوينده•  هاي شيميايي صابون

مي هاي آلي كه در دسته بسياري از آالينده آلي گيرند در شمار آالينده بندي فوق قرار هاي
و زمان بسياري را در اكوسيستم پايدار مي و باقي هاي آبي باشند و تهديد مانده به تخريب

مي زيست و آبزيان مي ترين آالينده پردازند. از معروف بوم هايكش توان به آفت هاي آلي پايدار
كلره، آلدرين، كرودان، دت، دي آلدرين، ديوكسين، آندرين، نورانز، هپتا كلر، هگزاكلروبنزن،د

و پلي كلريد اشاره نمود.  ميركس، توكسافن
آل آالينده و خاصيت هاي ي پايدار، تركيباتي هستند كه داراي خاصيت سمي پايدار بوده

و انتقال دراز مدت دارند. اكثر آالينده تجمعي در بافت و استعداد ذخيره آلي هاي زنده هاي
به اند. زائدات ناشي از فعاليت هاي انساني به وجود آمده پايدار بر اثر فعاليت هاي انساني هم

ب و هم و صورت متمركز ه صورت پراكنده با فرآيندهاي صنعتي، دفع مواد زائد، نشت
مي ريزش و احتراق مواد سوختي، همراه سازي اين تركيبات به آساني باشند. پاك هاي نفتي
آن پذير نيست، براي اين امكان و پراكندگي دوباره و فعاليت از كه اكثر اين مواد نسبتاً فرارند ها

مياغلب شناسايي اين،طريق جو سازد. اين مواد، نيمه عمر منابع ويژه را دچار مشكل
آن زيست ها در طول زمان منجربه ذخيره دائم محيطي طوالني دارند. بنابراين رهاسازي متوالي

مي ها در همه جاي محيطو حضور آن به شود. از راه زيست هاي انتقال اوليه اين مواد
آب محيط و و ساحلي، ذخيره جوي مي زيست دريايي و روان و هاي جاري باشد. انتقال جهاني
هم منطقه و و جريانات اقيانوسي اي غالباً توسط جريانات جوي چنين از طريق انتقال رسوبات
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اي در اثر توليدات طور قابل مالحظهبه مازندرانگيرد. منبع اصلي آلودگي در درياي صورت مي
و منا و گاز طبيعي در سواحل و مواد نفتي بهنفت خام و صنايع زيرساختي  ويژه در رودخانه بع

و واقع شده مازندرانتر منابع نفتي آذربايجان در سواحل درياي ولگا است. بيش 40تا30اند
و تركمنستان نيز در سواحل واقع شده كل منابع نفتي قزاقستان اند. ايران در حال درصد

و گاز را در حوضه درياي  و توليد نفت ندارد اما داراي ذخاير عظيم زندرانماحاضر استخراج
 باشد. بالقوه مي

و يا استفاده مستقيم كشاورزي براي نمك مازندرانمزاياي آب درياي5.1.3  زدايي
يا ميلي 13000تا 11000معموالً داراي مازندرانآب درياي درصد3/1تا1/1گرم در ليتر

و از اين لحاظ آب درياي5/3كه آب درياهاي آزاد داراي حالي نمك است. در درصد نمك است
آب داراي مزيت براي شيرين مازندران سازي است. پژوهشگران شوروي سابق در داغستان از
آن مازندراندرياي  ها مشاهده كردند كه عملكرد يونجه براي آبياري يونجه استفاده كردند.

الب آبياري شده با آب دريا بيش ته بايد توجه داشت كه اين نتايج تر از تيمار آبياري نشده بود.
و بررسي و گياهي مشابه با تحقيق مذكور و هوا هاي حداقل ميان مدت در شرايط خاك، آب

در محل هدف قابل تعميم است. در اين خصوص سه شرط براي استفاده از چنين آبي براي 
 كشاورزي ذكر شده است:

غذبه مازندرانفقط آب درياي• ايي مفيد براي گياه قابل دليل داشتن برخي عناصر
 بررسي است.

استفاده كرد كه بارندگي زمستانه براي درياي مازندراندر جايي بايد از آب•
و خاك  شستشوي نمكي كه در خاك در تابستان جمع شده است، كافي باشد

و امكان زهكشي امالح نمك شسته شده را دارا باشد.  داراي بافت سبك
 شوند كه به شوري مقاوم باشند.گياهاني در اين شرايط كاشته•

 شاخاب پارس5.2
و عربستان واقع شده 232850اين گستره آبي با وسعت و ميان ايران در جنوب كشور

و از طريق تنگه هرمز با درياي عمان مرتبط است.  كمشاخاب پارساست با، حوضه آبي عمق،
و مساحتي در حدود35عمق متوسط  اين منطقه از طريق تنگه كيلومتر مربع است. 240متر
مي هرمز به آب شود. كشورهاي ايران، عمان، عراق، عربستان، كويت، هاي بين المللي متصل

و بحرين در حاشيه اين دريا قرار دارند.  شاخاب پارس از دماغه نايبند در ايران تا امارات، قطر
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ر ايراني جزه تا از بندو كيلومتر) 185(ترين عرضكمرأس راكان در شمال قطر داراي
. سراسر ضلع شمالي آن را كيلومتر) را داراست 355(ترين عرض بيشهاي سيله امارات كرانه

 1260هاي ايراني از بندرعباس تا دهانه اروند رود سواحل ايران در بر گرفته كه طول اين كرانه
و عراق قر و در مساحت كمي از گوشه شمال غربي آن كشورهاي كويت ار دارند. كيلومتر است

كيلومتر 800طول آن از دهانه اروند رود در شمال غربي تا تنگه هرمز در جنوب شرقي حدود 
به شاخاب پارساست.  و گرمسيري كه و از طريق دريايي است نيمه آزاد وسيله تنگه هرمز

آب اقيانوس هند با ساير آب و كشورهاي دنيا مربوط است. با وجود اين كه مقادير زيادي ها
ميشي و فرات به خليج فارس ريخته شود، رين از طريق اروند رود به سه رود كارون، دجله

به درجه شوري آن از ميانگين جهاني بيش و در هزار41تا40طور متوسط بين تر بوده
آب مي در باشد؛ علت اين امر تبخير سريع هاي سطحي دريا به خصوص در تابستان است زيرا

مياين فصل، درجه حرارت  و هوا بسيار زياد به آب طور كلي هر چه از غرب به سمت باشد.
مي شرق اين دريا پيش مي به رويم، از درجه شوري كاسته در طوري شود كه درجه شوري

مي43اطراف جزاير بحرين به  و اين در صورتي است كه اين مقدار در تنگه هرمز در هزار رسد
مي37به   يابد. در هزار كاهش

س و سخت توأم با تپهدر طول و ماسه واحل معموالً بستر سفت اي مشاهده هاي مرجاني
مي گردد. خليج مي ترين قسمت آن گودالي شود زيرا عميق فارس دريايي كم عمق محسوب

در 164است به عمق  كيلومتري جنوب جزيره ايراني تنب بزرگ؛ عمق15متر مستقر
و اصوالً قسمت30تا10هاي غربي در حدود متوسط آن در قسمت (آب متر هاي هاي شمالي

3تري دارد. زمان تعويض آب در اين حوضه حدود ايران)، نسبت به مناطق جنوبي ژرفاي بيش
مي5تا در ها زمان قابل مالحظه دهد آالينده سال است كه نشان باقي شاخاب پارساي

و مد اين پهنه آبي مي از هميشه كمي عقب مانند. به علت پهناي كم تنگه هرمز، جزر تر
به درياهاي آزاد صورت مي و مد نسبتاً مشخصي دارد، كه در طول طوري گيرد ولي جزر

و مد گاهي تقريباً به  رسد؛ بنابراين در نزديكي اينمي2سواحل ايراني اختالف بين جزر
مي سواحل گاهي جريان و قوي يافت و خودپاال هاي سريع يي شود كه اين خود باعث بازيابي

و دور نمودن آلودگي مي طبيعي آب در اين نقاط و ها شود. در بستر اين دريا مخازن
و مسير انتقال نفت كشورهاي ايران، عراق، كويت، ميدان و گاز قرار دارد هاي وسيع نفت

و به همين سبب از نظر آلودگي پيشتاز است. و امارات متحده است  عربستان
و لذا چهرهاي اين درياي نيلگون در منطقه اي كامالً متفاوت با ديگر گرمسيري قرار گرفته

و ويژگي مناطق حاره مي نقاط كشور دارد دريايي شاخاب پارسدهد. چون اي را از خود بروز
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و ميزان تبخير از سطح آن بيش و است نيمه بسته تر از مقدار آبي است كه به صورت باران
مي هاي رودخانه جريان ميشود اي به آن وارد در، لذا مواد آلوده كننده را در خود نگه و دارد

اي كه آلودگي نفتي نتيجه ميزان آلودگي نفتي آن بيش از مقدار متوسط جهاني است؛ به گونه
 زيست دريايي در حجم يكسان است. تر از ميزان قابل قبول محيط بار بيش50اين دريا حدود 

و نقل نفتي است.ث كشتيترين منابع آلودگي نفتي مربوط به حواد عمده و حمل ها، نشت
و حركت آب) در مناطق ساحلي، پهنه (جريان هاي وسيع كشندي، شرايط هيدروديناميكي

و هاي ساحلي، جنگل ها، پناهگاه خورها، خليج و جزاير به نحوي است كه سرنوشت هاي حرا
مي مأمن نهايي نفت وارد شده در آب، به آن غا ها ختم و بنابراين لب اين مناطق در شود

و آسيب و زيان ديدگي قرار دارند. عالوه بر آالينده معرض تخريب بار نفت، فلزات هاي مخرب
و بيماري و كشاورزي سنگين (وابسته به منابع صنعتي و زايي چون كادميوم، جيوه، سرب اند

و واناديوم به همراه مس كه همگي از خطرناك و ساحلي دارند) و بنابراين منبع خشكي ترين
مي ها براي اكوسيستم ترين آالينده آفرين زيان و حاصل فعاليت هاي آبي به شمار و آيند ها

و كشتيراني پساب كم هاي صنعتي، زراعي و نزديك به سواحل در رسوبات اند، در مناطق عمق
 تر از ميزان استاندارد دارند. بستر، غلظتي بسيار بيش

 درياي عمان5.3
(عبور مدار رأس السرطان از شمال آن سبب درياي عمان دريا يي گرمسيري است

) كه پيشروي اقيانوس هند به داخل صفحهه استاستقرارش در منطقه گرم كره زمين شد
و-ايران و عمان و پاكستان در شمال عربستان سبب ايجاد آن شده است. كشورهاي ايران

 شاخاب پارسب توسط تنگه هرمز به امارات در جنوب آن قرار دارند. درياي عمان از سمت غر
و درياي عرب وصل مي و جنوب شرقي به اقيانوس هند شود. طول آن از تنگهو از سمت شرق

كم 610هرمز تا دكن حدود  و عرض آن آب كيلومتر است. شاخاب پارسهاي تر از عرض
و طول سواحل ايران در امتداد آن، 903مساحت كل اين دريا  از خليج هزار كيلومتر مربع

و 785گواتر تا بندرعباس،  (مسافت نيمي از سواحل جنوبي ايران) است. از شهرها كيلومتر
(پايتخت عمان) اشاره كرد. درجه بنادر مهم حاشيه آن مي و مسقط توان به چابهار، جاسك

تر است؛ تر بوده، در مقابل عمق آن بسيار بيشكم شاخاب پارسشوري اين پهنه در مقايسه با 
مي 3400در اطراف چابهار حدود دريا كه عمق طوري به به متر با پيشروي به كلي طور باشد.

ميسوي غرب به شود تا جايي، عمق آن به سرعت كم متر70كه در حوالي تنگه هرمز
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آب مي كم درجه سانتي33رسد. بيشينه دماي سطح و دست درجه20گراد در مرداد ماه
 گراد در دي ماه است. سانتي

كه به جرأت مي و ارزنده از بابت تنوع زيستي، مهم درياي عمان توان گفت ترين دريا ترين
و به مثابه نيمچه اقيانوسي است كه به دليل وفور ذرات معلق براي ايران محسوب مي شود

و نيز هم بي مغذي در آب آن نظيري برخوردار بوده، اما جواري با اقيانوس هند، از تنوع زيستي
از هاي مرجاني بسيار ضعيفظ اسكان رديفاز لحا است. به علت وجود ذرات شاخاب پارستر

و ديد كم و نامحلول در آب اين دريا، آب، شفافيت به زياد محلول شاخاب پارس تري نسبت
و ثبات زيستي درياي عمان، آلودگي كم تر آن نسبت به دو درياي ديگر دارد. علت ديگر تنوع

و موقعيت آب عمان به گونهدرياي مكاني است. شرايط (ارتباط با هاي اقيانوسي هند اي است
كمشاخاب پارسو درياي عرب) كه در مقايسه با  مي، از آلودگي هم تري برخوردار باشد اما باز

آبكش به علت تردد نفت و تنگه هرمز پهلوگيري شاخاب پارس تر يعني هاي غربي هايي كه در
ميو پساب كشتي هاي نفتي كنند، آلودگي مي گردد؛ به عنوان مثال ميزان تراكم ها بدان وارد

و آمد نفتدرياي هايو تجمع فلز واناديوم در آب ها به آب نفوذكش عمان كه در اثر رفت
 تر است. كند، نسبت به ساير عناصر سمي بيش مي

ايدرآبييزدا نمكيطيمحستيز اثرات.6
بكن صنعت آب شيرين را60دو پيدايش خود در اوايل دهده ها از ميالدي، تغييرات زيادي

و در اندازهكن پشت سر گذاشته است. امروزه، آب شيرين و با ظرفيت هاي بزرگ هاي صنعتي
و بيش 100000توليد  آب مترمكعب در روز تر مد نظر هستند. در حال حاضر، كاربرد
و تجهيزات بزرگ نمككن شيرين آب ها ش زدايي لبورهاي شور به تعداد معدودي كشورهايو

و نفت ها به كاالييكن شود. آب توليدي از آب شيرين خيز خاورميانه محدود نميكم آب
تبديل شده كه ساير منابع آب معمول را تحت الشعاع خود قرار داده است. با توجه به رشد 

و احداثكن روز افزون استفاده از آب شيرين ب سيسات آب شيرينتأها درهكن بزرگ، ويژه
محيطي استفاده از اين فناوري، فزوني ها در زمينه اثرات منفي زيست مناطق ساحلي نگراني

 يافته است. 
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(سبز: پروژهكن هاي آب شيرين پروژه-35-2شكل هاي در حال فعاليت يا در دست ها در استراليا
]26و14[ريزي) ساخت، آبي: در حال برنامه

ع مهم محيطي در اين زمينه عبارتند از مصرف انرژي، توليد وامل نگران كننده زيستترين
و گازهاي گلخانه آالينده و تخليه مواد شيميايي به دريا، هاي هوا هاي تخليه شورابهاي، تجمع

با غلظت بسيار زياد به منابع آبي، استفاده از حجم بسيار زياد آب دريا به منظور خنك كردن 
و ارگانيسمكنن آب ورودي به آب شيرينو نيز به عنوا و ها، تجاوز به حريم آبزيان هاي دريايي

و مناطق ساحلي بر اكوسيستمكن اثرات ناشي از احداث آب شيرين ها در حاشيه درياها
اي از نكات مهم در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. منطقه. در ادامه خالصه

به عالقه مي اطالعات بيش مندان براي دستيابي توانند به مقاالت مرتبط با اين تر در اين زمينه
.]18و16[ موضوع مراجعه نمايند

ها ورودي6.1
زدايي آب دريا قادرند آب ورودي مورد نياز خود را از منابع مختلفي هاي نمك خانه تصفيه

آب ترينرايجهاو درياچه دريافت نمايند ولي معموالً دريافت آب از دريا حالت ورود آب به
ميكن شيرين از ها ميكن به داخل آب شيريناين منابع باشد. ورود آب تواند سبب از بين ها
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و ارگانيسم به آبيهاي رفتن موجودات زنده ها يا با صفحات طوري كه اين ارگانيسم گردد
ك موجود در محل ورود آب برخورد مي و يا به همراه آب به داخل دستگاه ميكنند شوند. شيده

ميكن ساخت آب شيرين شود ها در مرحله اول سبب ايجاد اختالل در سيستم ساحلي
ته به و آالينده طوري كه با مي نشيني مجدد رسوبات، مواد مغذي نمايد. ها، كيفيت آب تغيير

و مصنوعي ساخت انسانبه عنوان عوارض درياييكن آب شيرينسيساتتأبعد از ساخت، 
و انتقال رسوبات عمل نموده ميتأرا تحتو جا بجايي آب همدهن ثير قرار چنين ممكند.

و آمد كشتي و ساير فعاليت است اين عوارض در مسير رفت هاي دريايي اختالل ايجاد كنند. ها
و هاي جايگزين مانند چاه توان از گزينه براي جلوگيري از ايجاد چنين مسائلي مي هاي ساحلي

ا گالري ميهاي نفوذي  شوند. ستفاده نمود كه معموالً در زير بستر دريا احداث

ها خروجي6.2
(تلخاب) را به عنوان جريانهاي آب دريا مقادير زياديكنينتمامي آب شير هاي آب شور

كه خروجي تخليه مي چ كنند ند برابر آب ورودي، داراي عالوه بر دارا بودن غلظت امالحي
ب (در آب شيريندماي وكن اال و مواد هاي حرارتي) حاوي بقاياي مواد حاصل از تصفيه اوليه

هاي مواد حاصل از واكنشدر اين آبها همچنين ممكن است باشند، مي نيز شيميايي گندزدا 
(جدول  و يا به علت خوردگي شامل فلزات سنگين نيز باشند -2شيميايي وجود داشته باشد

18 .( 

، با فرض طراحي مناسب MSFو RO،MEDهايكننهاي مهم آب شيري ويژگي-18-2جدول
.]16و27[و استاندارد

پارامترهاي
 فيزيكي

)  تقطير چند اثره چند مرحله اي سريعRO(ªاسمز معكوس

) )Sشوري
(وابسته به

و شوري محيط
 نرخ بازدهي)

SWRO 65 – 85 g/L 
BWRO 1 – 25 g/L 

خ نك كننده، شوري آب
(به عنوان مثال  محيط

40g/L(
 60g/L–70آب شور
 45g/L–50تركيبي

آب خنك كننده، شوري
(به عنوان مثال  محيط

40g/L(
 60g/L–70آب شور
 50g/L–60تركيبي

) )Tدما
اگر جريان ورودي زير سطحي

مورد استفاده قرار گيرد ممكن 
است دماي آن به علت دماي 

از3ºC–5شور:  باالتر
 دماي محيط

8–12آب خنك كننده:

باالتر5ºC-25شور:
 از دماي محيط

–12آب خنك كننده:
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پارامترهاي
 فيزيكي

)  تقطير چند اثره چند مرحله اي سريعRO(ªاسمز معكوس

 كمتر از دماي محيط باشد. منبع،
اگر از منابع آب باز استفاده شود
 نزديك به دماي محيط است.
اگر آب مصرفي از آب خنك

كننده نيروگاه هاي برق تهيه 
شود، ممكن است دماي آن از 

 دماي محيط بيشتر باشد.

ºC باالتر از دماي محيط 
5ºC–10~تركيبي:

 باالتر از دماي محيط

8ºCباالتر از دماي
هم20ºCمحيط، تا 

 امكان دارد
10–20~تركيبي:

ºC باالتر از دماي محيط 

وزن محصوص
) )ρظاهري

(وزن مخصوص كمتر از محيط
)1ظاهري شناور منفي

ص ظاهري مي تواند بسته به طراحي فرآيند وزن مخصو
و تركيب با آب خنك كننده قبل از خروج به صورت
و مثبت شناور باشد. معموالً به صورت منفي، خنثي

 مثبت شناور است.

اكسيژن
) )DOمحلول

اگر جريان ورودي زير سطحي
مورد استفاده قرار گيرد ممكن 

DOآن به علتDOاست 
ط باشد.محيDOمنبع، كمتر از

و اگر از منابع آب باز استفاده شود
يا از مواد پاك كننده اكسيژن 

براي دكلره نمودن بيشتر از حد 
الزم استفاده نشود، نزديك به 

DO .محيط است 

و استفاده شور: كمتر از محيط به علت خارج كردن هوا
 از پاك كننده هاي اكسيژن

(اثرات حداقل بر  آب خنك كننده: نزديك به محيط
DO (به علت تغييرات دما 

تركيبي: مخلوطي از آب شور با آب خنك كننده مقدار
DO به محيط نزديك مي كند،DOرا افزايش داه

مخلوط كردن امكان جذب اكسيژن از هوا را فراهم مي 
 كند.

و MSFو RO،MEDهايكن هاي مهم آب شيرين ويژگي-19-2جدول ، با فرض طراحي مناسب
.]16و27[استاندارد

(پارامترهاي شيميايي تقطير چند اثرهچند مرحله اي سريع)ROاسمز معكوس
و توليدات جانبي  افزودني هاي كنترل كننده گرفتگي بيولوژيكي

 اكسيدان ها
مي 1ppm–2معموالً در تماي سيستم هايي كه بر روي آب دريا كار مي كنند به مقدار اضافه

 شود.

 بيشتر كلر
در بعضي سيستم ها دي

 اكسيد كلر

معموالً اكسيدان ها براي جلوگيري از
تخريب غشاها با استفاده از بيوسولفات 

(مقدار آن بايد  2سديم حذف مي شوند
 بار بيشتر از مقدار اكسيدان باشد)4تا

–25با توجه به نياز آب دريا مقدار تخليه شده بايد
 % مقدار استفاده شده باشد.10

و آب خنك كننده داراي بقاياي كلر هستند.  آب شور
معموالً مرحله كلر زدايي درون سيستم انجام نمي

و پس از خروج از سيستم اين گام اجرا مي شود.  شود

1 Negatively Bouyant Plum  
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(پارامترهاي شيميايي تقطير چند اثرهچند مرحله اي سريع)ROاسمز معكوس

توليدات جانبي ارگانيكي
هالوژني مانند تري هالومتان 

) )THMsها

 توليد تركيبات جانبي را مي كاهد.استفاده از دي اكسيد كلر خطر
ممكن است طي كلر زني شكل بگيرند

كه با انجام عمل كلر زدايي مقدار ان ها 
 كم خواهد بود.

كلر زني آب دريا سبب شكل گيري تركيبات مختلف
ارگانيكي هالوژني با غلظت هاي مختلف مي شود كه 
 از عمده ترين آن ها مي توان به بروموفرم اشاره نمود.

(مواد جامد معلق)  بر طرف نمودن كدورت

 منعقد كننده ها
 1mg/L–30به مقدار

عموماً نمك هاي آهن سه
 ظرفيتي

اگر آب شستشوي فيلتر به آب هاي
سطحي تخليه مي شود: ممكن است 
و ايجاد رسوب در محل  سبب كدورت
تخليه شود. نمك هاي آهن هم سبب 
(شوراب قرمز)  رنگي شدن مي شوند

ك  به كار نرفته است ار نرفته استبه
(به همراهان منعقد كننده ها
 عنوان مثال پلي آكريل آميد)

 1/0mg/L–51به مقدار
 عموماً پلي آكريل آميد

و MSFو RO،MEDهايكن هاي مهم آب شيرين ويژگي-20-2جدول ، با فرض طراحي مناسب
.]16و27[استاندارد

( كنترل كننده مي در تمامي فرآيندهاي نمكهاي رسوب مي زدايي به كار و  تواند تركيبي از مواد مختلف به همراه اسيد باشد) رود

هاي ضد رسوب
(مانند پلي  پليمري
و  مالئيك اسيد)

ها فسفونات
1–2به مقدار

ppm 

استفادهROمعموالً در
 شود مي

و در آب خنك كننده موجود  باشد. نمي ضد رسوب تنها در شوراب وجود دارد

مي غلظت خروجي كم باشد. برخي از توليدات به علت اثري كه بر محدوديت مواد تر از حد سمي براي آبزيان
 ها مضر هستند. مغذي دارند، براي جلبك

و موجودات زنده تحليل مي (برخي از مواد به طور ذاتي توسط محيط با كاهش غلظت بسيار كند روند) همراه
و آب زمان هاي مقاومت  هاي سطحي ماندگاري افزاينده در

ها فسفات
 2ppmبه مقدار

هنوز هم در مقياس محدود
 گيرند. مورد استفاده قرار مي

و (ترجيحاً از تركيبي از ضد رسوبات پليمري در دماهاي باال پايدار نيستند
مي فسفات  شود). ها استفاده

و به ارتوفسفات نبديل ممكن است سبب تثبيت اوره در نزديكي محل خروجي شود، به راحتي هيدروليز شده
مي مي شود كه يك ماده مغذي براي باكتري  رود. هاي توليد كننده اوليه به شمار

�����SOاسيد
 100تا30به مقدار

ppm 

ازpHمقدار  مي كاهد.6–7طبيعي آب دريا) به حدودpH(3/8را
و به همين سبب در فرآيندهاي در مقابل رسوبات كربنات كلسيم موثر و در مقابل رسوبات سولفات بي اثر بوده

RO وMED مي آب دريا كه كربنات كلسيم مهم  شود، بيشترين كاربرد را دارد. ترين رسوب محسوب
و خاصيت اسيدي به سرعت توسط خاصيت قليايي دريا كاهش مي به سرعت به مقدار عادي خود بازpHيابد

 گردد. مي
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كفنيافزود  هاي كنترل كننده
تركيبات ضد كف

(به عنوان مثال پلي 
 گليسول)

مورد استفاده قرار نگرفته
 است. 

) ).1/0ppmمعموالً به مقدار كمتر از سطوح مضر
 MSFدر تمامي فرآيندهاي تقطيري كاربرد دارد ولي كاربرد اصلي آن در

 باشد. مي
و در اب خنك كننده موجود ماده ضد كف تنها در محلول شور وجود دارد

 باشد. نمي
 خوردگي

به فلزات سنگين تجهيزات فلزي مقاوم
خوردگي ساخته شده از فوالد 

 ضد زنگ.
شوراب توليدي ممكن است
محتوي سطوح پايين آهن، 
و موليبدنوم در  كروم، نيكل
صورت استفاده از فوالد با 

 كيفيت پايين باشد.

تجهيزات فلزي ساخته شده از فوالد
وك و آلياژهاي مس ربني، فوالد ضد زنگ

 نيكل.
و مس شوراب ممكن است محتوي آهن
باشد. سطوح غلظت مس مي تواند يكي 
از مسائل بسيار مهم از جنبه زيست 

 محيطي باشد.

تجهيزات فلزي ساخته شده از
فوالد كربني، فوالد ضد زنگ، 
آلومينيوم، آلومينيوم برنجي، 

و نيك و آلياژهاي مس ل.تيتانيوم
نرخ خوردگي كمتر نسبت به

MSF.
هيچ داده اي درباره آلودگي

 شوراب وجود ندارد.
جلوگيري از
 خوردگي

به جز انتخاب جنس تجهيزات
مورد استفاده، نياز به مورد 

 باشد. ديگري نمي

همزمان با خارج كردن هوا از محلول ورودي، شوراب نيز پيش از تركيب با آب
ن (كه هوازدايي ميخنك كننده  شود. شده است) هوازدايي

(نه آب خنك كننده) ممكن است با حذف كننده MSFدر محلول ورودي
(مانند بيوسولفات سديم) تصفيه شود كه اين عمل مي تواند كلر هاي اكسيژن

 باقيمانده را نيز حذف كند.
(تنها در صورت تخليه به آب سطحي موجود مي باشند)  محلول هاي پاك كننده

يايي پاك مواد شيم
(استفاده  كننده

 متناوب)

( محلول 11–12هاي قليايي
pH) و اسيدي (3–2pH(

 با افزودني ها:
(مانند دودسيل دترجنت ها

 سولفات)
(مانند تركيبات پيچيده

EDTA(
(مانند پربورات اكسيدان ها

 سديم)
(مانند فرمالدهيد)  بايواسيدها

(با محلول ممpHهاي شوينده اسيدي كن است محتوي تركيبات كم) كه
 خورنده مانند مشتقات بنزوتريازول باشند.

aهاي بدون استفاده از آب خنك كننده در فرآيند، اما ممكن است تصفيه كنندهROاز آب ورودي خود را
 هاي آب خنك كننده دريافت كنند.خروجي

bب شوند، محلول شور با مقادير زيادي زدايي، با يكديگر تركي با فرض اين كه دو جريان خروجي از فرآيند نمك
و كدر مي شود. البته ممكن است آب خنك كننده سبب كدورت بيش تر در فرآيند شود آب خنك كننده تركيب

 اي نشده است. جا به آن اشاره كه در اين
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هاي حرارتي كه به طور معمول تمهيداتي به منظور جلوگيري از گرفتگيكن در آب شيرين
ميبيولوژيكي، رس و خوردگي انجام و در آب شيرين وب، كف كردن كهكن گيرد هاي غشايي

مي روش و رسوبات به كار رود، هايي براي جلوگيري گرفتگي بيولوژيكي، مواد جامد معلق
و توليدات  وجود مواد شيميايي در پساب امري طبيعي است. غالباً بقاياي مواد شيميايي

د جانبي آن ميها به همراه پساب به آب كن ريا تخليه هاي حرارتي شود. پساب آب شيرين
و ضد  و تركيبات آن، مواد ضد كف و غلظت زياد نمك، بقاياي كلر داراي درجه حرارت باال

و نيكل هستند. پساب آب شيرين كن و برخي فلزات سنگين از جمله مس هاي رسوب
SWRO مي معموالً محتوي غلظت و مواد ضد رسوب ولي تركيبات كلر باشد هاي باالي نمك

براي جلوگيري از اكسيده شدن غشاها با استفاده از بايسولفيت سديم حذف شده اند. پساب 
و معموالً چند بار ها محتوي مواد ضد كف يا فلزات سنگين نمي حاصل از آب شيرين كن باشد

شده در روز براي رقيق نمودن ساير سياالت به كار رفته در سيستم مانند آب كدر استفاده 
و يا چند براي شستشوي معكوس فيلترهاي مياني كه حاوي مواد جامد معلق زيادي مي باشد

شود. در يك جمع بندي بار در سال براي رقيق نمودن مواد شيميايي گند زدا استفاده مي
كن مي و توان گفت كه پساب حاصل از فعاليت آب شيرين ها تركيبي از مواد مختلف

مي آالينده اي بر حيات آبزيان داشته باشد به طوري كه اثر اند اثرات بالقوهتو هاست كه
و درجه حرارت زياد اين پساب .]19[ها به خوبي مورد مطالعه قرار گرفته است تركيبات كلر

و اندازه آب شيرين كن بستگي دارد. هم چنين حجم آب خروجي به نرخ بازيافت سيستم
و تجمع مواد حاصل از فرآيندهاي  و نوع سيستم آب شيرين پيشتوليد تصفيه به نوع فرآيندها

و مواد آالينده به دريا زماني اتفاق ترين اثرات منفي تخليه پساب كن بستگي دارد. بيش ها
و آسيب مي هاي پذير باشد. ميزان اثر تخليه پسابافتد كه اكوسيستم دريايي موجود، حساس

و شيميايي پسابها به درون دريا، به خصوصيات فيز آب شيرين كن و ويژگي يكي هاي ها
و بيولوژيكي محيط پذيرنده بستگي دارد. تلخاب حاصل از فعاليت آب شيرين  هيدروگرافيكي

(به هنگام تخليه به دريا) SWROهاي كن به علت شور تر بودن از آب محيط اطراف خود
ميسبك و روي آب دريا شناور م تر بوده ميسأماند. اين كه له سبب تلخاب قابليت ته شود

و سبب بر هم زدن ماسه (مانند عملكرد پمپ) را داشته هاي كف دريا گردد. نشيني پره اي
هاي تقطيري با توجه نوع سيستم فعال در آب شيرين تلخاب حاصل از فعاليت آب شيرين كن

و نيروگاه و نيز مقدار آب خنك كننده خروجي از سيستم آب شيرين كن هاي مجاور، كن
و شوري حرارتدرجه  هاي مختلفي خواهد داشت. معموالً تخليه شدن آب خنك كننده ها

ها به صورت شناور باشند شود كه اين پساب سيستم به همراه پساب با حرارت باال سبب مي
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م هاي آب شيرين له به علت دماي باالي پساب تا حدودي مفيد است. تخليه پسابسأكه اين
و كن هاي متغيري در اكوسيستم دريايي ند باعث تشكيل محدودهتوامي SWROهاي تقطيري

تواند اثرات نامناسبي بر اكوسيستم گياهي دريا مانند چمن گردد. بر هم زدن بستر دريا مي
و هم هاي گياهي مانند جوجه تيغي هاي وابسته به اين پوشش چنين گونه زارهاي علف دريايي

و ساير گونه و ميگوها الكيها مانند ماه دريايي و پستانداران دريايي داشته باشد. پشت ها، ها
مي با توجه به اين كه اين گونه توان فرض نمود كه خود ها همواره در حال حركت هستند

مي آن كنند كه اين خود به معني از دست دادن ها از نقاط اطراف محل تخليه پساب دوري
و توليد مي مثل اين گونه محل زندگي درها باشد. محل ها و كم عمق ي تخليه سر بسته

مي محل هاي تخليه سرباز توانند به اندازه محل هايي كه اكوسيستم دريايي حساسي وجود دارد
تواندو عميق در بر هم زدن نظم اكوسيستم موثر باشند؛ چرا كه اين نوع تخليه سربسته مي

و بر هم زدن شديدتر بستر دري تر در خروجي سبب ايجاد كدورت بيش . بروز]20[ا گردد ها
و مضر در درياها نيز از اثرات تخليه پساب آب شيرينگونه ميكنهاي جديد باشد. ها
و آزوال شانه( مازندرانهاي بارز آن در درياي نمونه مشاهده)كشند سرخ(و در جنوب)دار

(شكل .)37-2و36-2هاي شده است

در-36-2شكل و  ياي عمانظهور كشنده سرخ در شاخاب پارس
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(به ظهور شانه-37-2شكل و آزوال در تاالب انزلي از دار دريايي مهاجم در درياي مازندران ترتيب
)پايينبه باال

هاي ها، مرگ اسب زيست معتقدند كه حتي خودكشي دولفين بسياري از متخصصين محيط
و انقراض برخي از گونه از هاي آبزيان نيز به دليل آلودگي زيست آبي محيطي حاصل

و ديگر آلودگي هاي شيرين سامانه مي سازي 38-2باشد. در شكل هاي با منشاء انساني
 ها ارائه شده است.كن محيطي آب شيرين روندنماي اثرات زيست
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هاكن محيطي آب شيرين روندنماي اثرات زيست-38-2شكل

تكن يكي از مالحظات مهم در مورد آب شيرين آب شور ورودي واحد مينأها نحوه
باكن با يك نيروگاه تركيب شده است كه آب شيرين است زدايي به ويژه در مواردي نمك .
ت اين وجود اي بر زندگي موجودات دريايي ثير قابل مالحظهأت،مين آب شور وروديأكه نحوه

ين زدايي اين موضوع مورد غفلت واقع شده است. تخم دارد ولي در بسياري از واحدهاي نمك
كه زده مي و درصد جانوران دريايي موجود در آب ورودي، اعم از پالنكتون90شود ها، تخم

فر الرو ماهي مي يند شيرينآها، در حين حل اين مشكل يك راهنرو سازي از بين حلد. براي
ت و آن هم هاي ساحلي است كه فاقد جانوران مين آب مورد نياز از طريق چاهأوجود دارد

مس ولي اين راه.نددريايي هست لهأحل با افزايش هزينه ناشي از پمپاژ آب از چاه همراه است.
مسكن محيطي ديگري كه در مورد آب شيرين زيست اي له گازهاي گلخانهأها مطرح است
چه نظر از اين زدايي صرف محيطي در همه واحدهاي نمك مشكل ديگر زيست است. كه از
ميسازي استفا آوري براي شيرين فن بر ده شود، پساب شور خروجي است. اين ماده غليظ

زيست اياالت متحده آمريكا به عنوان يك پساب بندي آژانس حفاظت محيط اساس تقسيم
كه نگران تغيير در غلظت توان بدون اين صنعتي شناخته شده است. در نواحي ساحلي مي

در نمك اقيانوس مورد روش اسمز معكوس به علت ها بود اين پساب را به دريا بازگرداند. ولي
كه غلظت پساب دو برابر آب دريا است، ممكن است باعث تغيير در غلظت نمك درياها اين

و به مي هايي كه در اعماق اقيانوس خصوص در مورد گونه شود كنند اين تغييرات ها زندگي
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پساب شور ها شود. در حال حاضر مشكل اصلي در نواحي است كه دفع باعث تهديد حيات آن
آب زيست به ويژه سفره باعث وارد آمدن آسيب جدي به محيط ها هاي زيرزميني، رودخانه هاي

و از سوي ديگر دفع صحيح اين پساب باعث افزايش هزينهو دريا مي سازي هاي شيرين شود
 خواهد شد.

باآن،محيطي بازگرداندن پساب شور به درياها بار زيست براي به حداقل رساندن آثار زيان را
مي پساب نيروگاه به عنوان نمونه،هاي ديگر آب، جريان يا ها رقيق كنند. اگر نيروگاه متوسط

و واحد نمك كننده نيروگاه چند برابر زدايي كوچك باشد، حجم آب واحد خنك بزرگ باشد
و به راحتي مي آن پساب شور خواهد بود را رقيق نمود. روش ديگر براي به حداقل توان

به،محيطي پساب شور هاي زيست اندن آسيبرس رها كردن آن در سطح وسيعي از دريا است
و در قسمت مي اين ترتيب كه پساب به چند بخش تقسيم شده  شود. هاي مختلف دريا رها

و سرعت تبخير باال است تواند در مناطقي كه ميزان پساب شور مي (شاخاب شفافيت پايين
و ساير جزاير گرمسيريها، الگونسرخ، درياي پارس به آسيب)و جزاير مرجاني هاي جدي
اكوسيستم بستر درياهاو تر از آب دريا است كه پساب شور چگال . چرازيست وارد نمايد محيط

در تري نسبت به ساير مناطق قرار دارد. در يك واحد نمك در معرض خطر بيش زدايي كه
اي از اقيانوس ايجاد خروجي پساب در نقطه، احداث شدهدر سيدني استراليا 2007اواخر 
75تا50اي كه در فاصله كه حداكثر پخش پساب در دريا انجام شود به گونه استهگرديد

شود. شرايط متري از محل خروجي پساب هيچ تفاوتي با آب دريا مشاهده نمي
به اقيانوس و به سازي پساب است كه رقيق وجود آورده شناختي سيدني اين شانس را به آساني

 رسد.بزيست به حداقلو در نتيجه آسيب به محيطهشد سرعت انجام 
ميكن محيطي آب شيرين براي كاهش اثرات زيست كه ها ديگردر توان به راهكارهايي

يك 2007در پرت استراليا در سال است، توجه نمود. به عنوان مثال كشورها استفاده شده
شد زدايي واحد نمك مي1/0آب را با سرعتكهساخته مكد. متر بر ثانيه به درون دستگاه

مي اين سرعت پايين به ماهي مترمكعب 140000دهد. ظرفيت توليد اين واحد ها اجازه فرار
 در روز است.

مي اي زيست با توجه به اين مسائل، مطالعات پايه تواند اطالعات مهمي را براي محيطي
و انتخاب محل احد برنامه همكن اث آب شيرينريزي محيطي چنين پايش زيست ها فراهم آورد.

و پس از آن مي و طرح در زمان احداث تواند نقش بسيار مفيدي در زمينه پايش تكميلي
هاي اخير در زمينه اثرات بررسي اثرات طرح ايفا نمايد. اگرچه تعداد مقاالتي كه در سال

است رو به افزايش است، تعداد تحقيقاتي ها ارائه شدهكن محيطي آب شيرين نامطلوب زيست
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كمكن نيز كه به صورت آزمايشي براي اثبات اثرات مفيد آب شيرين ها صورت گرفته است
ها چه اثراتكن توان گفت كه آب شيرين باشد. بنابراين هنوز هم با اطمينان كامل نمي نمي

.]2[اي دارند محيطي ويژه زيست

 نياز انرژي6.3
از آب دريا با مصرف مقدار معيني انرژي همراه است كه اين انرژي يا به طور زدايي نمك

و به شكل انرژي  و يا به صورت غير مستقيم (فرآيندهاي تقطيري) و به صورت بخار مستقيم
و شود. نگراني اصلي زيست الكتريكي مصرف مي محيطي كه مصرف انرژي به صورت مستقيم

هاي فسيلي براي هاي هواست. با مصرف سوختد آاليندهكند، تولي غير مستقيم ايجاد مي
(عموماً توليد بخار يا انرژي الكتريكي، آالينده هاي مختلفي بويژه گازهاي گلخانه )، CO2اي

) و ذرات معلقSOxو NOxگازهاي عامل باران اسيدي (1)PM و سبب آلودگي ) توليد شده
و بين المللي كه براي كاهش غلظت اي با تالش گردند. توليد گازهاي گلخانه هوا مي هاي ملي

و در نتيجه تقليل اثرات مربوطه از جمله تغيير اقليم، در تضاد است. هم چنين اين گازها
ها در آينده با سايركن هاي هواي توليد شده از فعاليت ناشي از آب شيرين ممكن است آالينده

و هاي توليد شده از منابع ديگر در منطقه ترك آالينده و با ايجاد اثر تجمعي، مسائل يب شده
. مصرف]18[عوارض شديدتري را در زمينه سالمت هوا براي ساكنان منطقه فراهم آورد 

ميكن انرژي در آب شيرين در ها تواند اثرات غير مستقيمي مانند تجهيزات خنك كننده آب
و افزايش تصادفات جاده قال سوخت به محل آب اي در جريان انت محل توليد انرژي الكتريكي

و يا تعداد نيروگاهكن شيرين هاي توليد برق براي ها را در پي داشته باشد. با افزايش ظرفيت
ها، اين اثرات جانبي، اهميتكن تر جهت فعاليت آب شيرين مين انرژي الكتريكي بيشتأ

مي بيش  كنند. تري پيدا
و توزيع آب از مناب ع معمول نيز به انرژي نياز دارد، الزم با توجه به اين كه تأمين، تصفيه

كل رشد انرژي مصرفي بر اثر استفاده از آب شيرين و هم مقدار رشد نسبيكن است كه هم ها
هاي تصفيه معمول آب مورد بررسي قرار گيرد. مقادير ها به روشكن انرژي مصرفي آب شيرين

مورد استفاده قرارهاكن مرجعي كه براي نمايش چگونگي مصرف انرژي در آب شيرين
مي مي و زيست توانند بر چگونگي ارزيابي گيرند محيطي موثر باشند. به عنوان هاي نياز انرژي

و يا ملي مقايسه نمود. چند مثال توان اين مقادير را با مقادير محلي، منطقه مثال مي :]21[اي

1 Fine Particulate Matter 
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خو14هاكن در جزاير قناري، آب شيرين- د اختصاص درصد كل نياز انرژي را به
.]22[دهند مي

كن- در 120000(با ظرفيت1كاربونراس SWROآب شيرين مترمكعب در روز)،
كل نياز انرژي الكتريكي استان را دارا است .]23[ ساحل اسپانيايي مديترانه، يك سوم

ها در ساحل مديترانه در اينكن در اسپانيا، ظرفيت آب شيرين Aguaبر اساس برنامه-
(1/1كشور از  ميليون مترمكعب در روز7/2) به 2005ميليون مترمكعب در روز

بيني ) خواهد رسيد. با توجه به آنچه كه در برنامه ملي هيدرولوژي اسپانيا پيش2010(
آب شده است، اگر ميزان مصرف انرژي الكتريكي چهار كيلووات به ازاي هر مترمكعب

گيگاوات11ا با افزايش نياز انرژيهكن توليدي باشد، اين افزايش ظرفيت آب شيرين
درصدي سطح توليد الكتريسيته4/1. اين امر با افزايش]9[در روز همراه خواهد بود 

( 2005ملي نسبت به سال  يا 805همراه است تراوات در سال 294گيگاوات در روز
مي 5475به ميزانCO2له سبب افزايش توليدأ). اين مس]24[ 2005 د گرد تن در روز

ميليون تن) 326( 2004در سالCO2درصدي را نسبت به توليد6/0كه يك افزايش
 دهد. نشان مي

كيلووات ساعت به ازاي هر مترمكعب،4/3در كاليفرنيا، با مصرف انرژي متوسط-
مي پيش در7/1هاي فعال با ظرفيتكن شود كه آب شيرين بيني ميليون مترمكعب

ا ، 2001. در سال]1[گردند 2001نرژي نسبت به سال روز سبب افزايش پنج درصدي
كه 48012كل انرژي مصرفي در بخش آب كل19گيگاوات ساعت بوده درصد از

. بر اساس يك منبع ديگر]25[انرژي مصرفي اين ايالت را به خود اختصاص داده است 
آب7/1، متوسط مصرف انرژي براي توليد]26[ ميليون مترمكعب آب توسط

با 2030ها در سالكن شيرين آب9/2برابر كيلووات ساعت به ازاي هر مترمكعب
و بازيافت انرژي، خواهد بود كه با توجه به پيشرفت هاي انجام شده در امر ذخيره

بهكن رسد. بنابراين، فعاليت آب شيرين معقول به نظر مي ها سبب افزايش مصرف
يا 1800ميزان  و يك افزايش چهار درصدي نسبت به گيگاوات ساعت انرژي در سال
 خواهد شد. 2001سال 

در 250000اگر ظرفيت توليد آب شيرين كن سيدني كه در حال حاضر- مترمكعب
به روز آب توليد مي مترمكعب در روز افزايش يابد، مقدار نياز انرژي 500000كند،

يا2/1الكتريكي در ايالت نيوساوت ولز به ميزان  . آب]27[فت درصد افزايش خواهد

 
1 Carboneras 
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درصد از كل نياز انرژي غرب استراليا را به خود67/0پرث تنها SWROشيرين كن
كه اختصاص مي (در حالت حداكثر مصرف مي 3574دهد باشد) مگاوات در تابستان

و خنك30كه اين مقدار در برابر مصرف  ها، كننده درصدي انرژي براي تصفيه هوا
.]28[شود رقمي ناچيز محسوب مي

( 443ها براي توليدكن در كويت، آب شيرين- درصد90ميليون مترمكعب آب سالم
مي 42257كل مصرف كشور)  كنند گيگاوات ساعت در سال انرژي الكتريكي مصرف

مي 462كه براي توليد آن از  كه ميليون گيگا ژول انرژي استفاده كل54شود درصد
كل10بنابراين حدود دهد. مصرف سوخت كشور را به خود اختصاص مي درصد از

وكن مصرف سوخت ملي به مصرف آب شيرين درصد صرف توليد انرژي43ها رسيده
ها معموالً به طور عمده از نفتكن شود. با توجه به اين كه آب شيرين الكتريكي مي

) (78سنگين و نفت خام مي%20) هاي توليد شده نيز قابل كنند، آلودگي %) استفاده
ب و توجه تن7وده آب NOxتنSO2،2/0تنCO2،13/0ميليون در سال توسط
وكن شيرين تن30ها در سال توسط NOxتن06/0وSO2تنCO2،54/0ميليون
مي نيروگاه ( هاي مولد برق توليد كل انرژي سوختي توليد شده ميليون 290شود. از

(62گيگا ژول) حدود  گي46درصد آن به اتمسفر (ميليون و دريا ميليون 243گا ژول)
مي گيگا ژول) به عنوان خنك آب كننده تخليه كننده كه به دريا هاي خنك شود. از كل

و درصد آن متعلق به نيروگاه60شود تخليه مي به40هاي توليد برق درصد متعلق
.]29[باشدمي MSFهايكن آب شيرين

مي در يك جمع در كشورهايي كه براي تأمين آب مورد زدايي توان گفت كه نمك بندي كلي
اند، يك مصرف كننده جدي انرژي به شمار ها وابستهكن نياز خود به شدت به آب شيرين

درصد نياز انرژي در جزاير14زدايي، هاي قبلي ذكر شد، نمك گونه كه در مثال رود. همان مي
و  كل مصرف سوخت ملي در كويت را به خود اختصاص10قناري داده است. در درصد

(به غير مناطق ساحلي) نمك را4/1زدايي تنها اسپانيا كل نياز انرژي الكتريكي كشور درصد
كل نياز انرژي اسپانيا بدون به خود اختصاص داده است كه اين مقدار مي تواند در مقايسه با

و گرمايش، كاهش هم داشته باشد. مقدار و نقل 4/1 در نظر گرفتن انرژي مورد نياز حمل
) درصد از نياز انرژي الكتريكي محلي6/0درصد از نظر بزرگي با مقادير ارائه شده براي سيدني

( 250000كن با ظرفيت براي يك آب شيرين و پرث از67/0مترمكعب در روز) درصد
مترمكعب در روز) 140000حداكثر نياز انرژي محلي براي يك آب شرين كن با ظرفيت 

با مشابه مي ميباشد. توان گفت كه در كشورهاي صنعتي، مصرف در نظر گرفتن چنين مقادير
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و منطقهكن انرژي آب شيرين به ها در سطح محلي و حتي ملي چندان زياد نيست. الزم اي
محيطي، اين مقدار مصرف انرژي را عاملي مؤثر براي هاي زيست ذكر است كه، برخي ارزيابي
مي كاهش ايجاد اثرات زيست سكن نند. به عنوان مثال در آب شيريندا محيطي ويهاي دني

و مصرف مجدد آن اجرا شده است كه مصرف پرث، پروژه هاي جديدي براي بازيافت انرژي
 دهد. انرژي الكتريكي را بيش از پيش كاهش مي

 محيطي كاهش اثرات زيست6.4
ا و كاهش و شناخته شده در زمينه بررسي، ارزيابي ثرات يك روش بسيار رايج

باشد. تا به امروز تنها تعداد انگشت مي1محيطي ها، ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه زيست
و منتشر شده است. هاي آب شيرين شماري از اين مطالعات درباره پروژه كن به انجام رسيده

در بعضي موارد، اين مطالعات با محدوديت شديد زماني صورت گرفته است. به عنوان نمونه 
 200000در الجزيره با ظرفيت SWROكن درباره يك آب شيرين EIAوان به مطالعاتت مي

. اين مسأله نشان]21[مترمكعب در روز اشاره كرد كه تنها در مدت زمان چهار ماه انجام شد
محيطي در درجه دهد كه زماني كه نياز فوري به منبع آب سالم وجود دارد، مسائل زيست مي

گيرند. البته عكس اين موضوع نيز صادق است. به طور مثال در حال دوم اهميت قرار مي
در استراليا، در مرحله مطالعات SWROهاي بزرگكن هاي آب شيرين حاضر پروژه

و مطالعات دقيقي در اين زمينه در حال انجام است. در كاليفرنيا نيز زيست محيطي قرار دارند
10كن بزرگ منطقه به مدت ين آب شيرينبه طول انجاميدن مطالعات مرحله طراحي اول

مي محيطي اينگونه طرح دهنده اهميت ارزيابي اثرات زيست سال، نشان  باشد. ها
مي EIAترين عاملي كه در تمامي مطالعات مهم هاي گيرد، مقايسه گزينه مورد توجه قرار

ي احداث پروژه هاي مختلف مانند محل متفاوت برا باشد. در اين مطالعات، گزينه مختلف مي
به ترين گزينه از جنبه زيست گيرند تا كم ضرر مورد ارزيابي قرار مي ويژه، محيطي انتخاب شود.

مي انتخاب يك محل مناسب براي احداث يك آب شيرين در كن جديد تواند تأثير به سزايي
هم كاهش اثرات منفي زيست  هاي فني مختلفي وجود چنين، گزينه محيطي آن داشته باشد.

مي دارد كه با اجراي آن ها را كاهش داد. به عنوان محيطي تخليه پساب توان اثرات زيست ها
مي مثال، استفاده از سيستم و حداقل هاي پيشرفته افشاننده تواند سبب ايجاد حداكثر رقت

هم شوري در پساب چنين با اجراي يك مرحله تصفيه قبل هاي تخليه شده به آب دريا گردد.
و استفاده از روشاز تخليه  هاي غير شيميايي براي پساب به آب دريا، حذف عناصر خطرناك

 
1 Environmental Impact Assessment (EIA) 
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ميكن تصفيه آب در سيستم آب شيرين ها توان اثرات منفي مواد شيميايي موجود در پساب ها
را را كاهش داد. به عنوان مثال، آب استفاده شده براي شستشوي فيلترهاي پيش تصفيه

و مي و يا محلول توان از دستگاه تخليه هاي در محلي مناسب غير از آب دريا تخليه نمود
مي پاك و كننده غشاها را توان در يك سيستم تصفيه ويژه، قبل از تخليه به دريا تصفيه نمود
.]16[ها را به درون يك سيستم انتقال فاضالب بهداشتي تخليه كرد يا آن

مي هاي پيش استفاده از روش آن توان تصفيه جايگزين را ها در مواردي كه امكان اجراي
) و يا مايكرو UFوجود داشته باشد، در نظر گرفت. استفاده از غشاهاي اولترافيلتراسيون (

) تصفيه تواند اثر مثبتي در كاهش استفاده از مواد شيميايي براي پيش ) ميMFفيلتراسيون
و به شستشوي معكوس با مواد شيم UF/MFداشته باشد. معموالً غشاهاي  يايي مخصوص

را سازي دوره پاك اي نياز دارند. بنابراين استفاده از اين فيلترها لزوماً استفاده از مواد شيميايي
اي اين فيلترها در جريان تصفيه هاي دوره سازي كند، اما مزيت پاك به طور كامل حذف نمي

مو مستمر آب ورودي اين است كه پساب توليدي حجم كم و به طور و تري داشته ثرتري دفع
 شود. تخليه مي

با طول UVتصفيه غير شيميايي، گندزدايي با استفاده از اشعه هاي پيش يكي از روش
مي 300تا 200هاي موج از نانومتر به UVباشد. مزيت استفاده در اين است كه ديگر نيازي

و تخليه مواد شيميايي نمي كه ذخيره، استفاده استفاده از روش باشد. البته الزم به ذكر است
UV هاي بزرگ چندان كارايي ندارد.كن تصفيه در آب شيرين براي پيش 

مي با افزايش راندمان كاربرد انرژي در فرآيند نمك تا توان توليد آالينده زدايي هاي هوا را
حد قابل توجهي كاهش داد. به عنوان مثال، استفاده از تجهيزات بازيافت انرژي در يك آب 

هر3تا2سبب كاهش مصرف انرژي تا حدود SWROكن شيرين كيلووات ساعت به ازاي
تري خواهد يافت. ها، كاهش بيش شود كه در آينده نيز با بهبود اين فناوري مترمكعب آب مي

مي توليد آالينده (نيروگاه توليد برق) كنترل نمود. توليد آالينده ها را ها به نوع توان از منبع
(زغال سنگ، گا و تجهيزات موجود سوخت و راندمان كاربرد نيروگاه توليد برق و ...)، فناوري ز

(مانند فيلترهاي سولفور) بستگي دارد. با انتقال برق به شبكه در نيروگاه براي تصفيه هوا
هاكن هاي جانبي آب شيرين هاي تركيبي براي در نظر گرفتن آلودگي انتقال نيرو، توليد انرژي

 باشد. ضروري مي
(خورشيدي، بادي، حرارتر نهايت، پتانسيل استفاده از انرژيد هاي پاك قابل بازيافت

و بررسي قرار گيرد تا بتوان در حد  و انرژي توليدي جرم زيستي) بايد مورد مطالعه زمين
و اثرات منفي مصرف سوخت بر اقليم منطقه جلوگيري به عمل آورد.  امكان از آلودگي هوا
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مي انرژي استفاده از اين نوع و در محل آب شيرين ها ياكن تواند مستقيماً و ها انجام گيرد
و در نقاط مختلف استفاده نمود. به عنوان توان از تجهيزات احياي انرژي در ساير فعاليت مي ها

و پرث در استراليا، براي رفع نياز خود به انرژي SWROهايكن مثال، آب شيرين در سيدني
د مي هاي جذب انرژي بادي در نقاط مختلف جمعر پروژهاز انرژي بادي كه شود، استفاده آوري

 كنند. مي
يك 1387در سال شركت دانش بنيان اميد ايران با همكاري چند شركت مشاور طي انجام

كن در جزيره كيش به نتايج شيرين طرح هادي به صورت پايلوت بر روي يك واحد آب
مييافت. نتاي محيطي جالبي دست زيست دهد كه با فاصله گرفتن از محلج اين مطالعه نشان

و اثر آن بر محيط اطراف كاهش مي اي حدوداً يابد ولي در فاصله تخليه پساب، غلظت تلخاب
مي 270 بر متري از محل تخليه، غلظت آب درحد غلظت آب دريا شود. مسافتي كه آلودگي

شدگي نيز اين روند تغييرات را تأييدقگذارد، بسيار قابل توجه است. ضريب رقي آن اثر مي
(شكل مي ).40-2و39-2هاي نمايد

 اي حاصل از تخليه تلخاب با استفاده از منحني روند تغييرات آلودگي نقطه-39-2شكل
 مسافت- غلظت
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 شدگي تلخاب روند تغييرات ضريب رقيق-40-2شكل

(همانند پساب شور در مناطقي كه ميزان شفافيت آب محيط پايي و سرعت تبخير باالست ن
و جزاير گرمسيري) آسيب به هاي جدي شاخاب پارس، درياي سرخ، جزاير مرجاني تري

مي محيط هم زيست وارد و اكوسيستم بستر چنين پساب شور چگال نمايد. تر از آب دريا بوده
مي درياها كه در معرض خطر بيش در تري قرار دارد را تحت تأثير قرار واقع حلقه دهد كه

كم ضعيف حيات تحت تأثير قرار مي گيرد. دفع پساب بايد به گونه بر اي باشد كه ترين تأثير را
محيط دريا داشته باشد. لذا تا جايي كه امكان دارد بايستي رفتار آن را مدل نمود تا بتوان 

مي شناخت بهتري از اثرات شوراب در دريا به ع دست آورد. بدين منظور واملي را بايست تمام
باشند در نظر گرفت كه عبارتند از: غلظت تلخاب تخليه شده، دبي كه در رفتار پساب موثر مي

تلخاب تخليه شده، دماي تلخاب، سرعت جريان متخلخل، سرعت باد، غلظت شوري آب 
و مشخصات هندسي محيط. سه راه كار اصلي مفيد محيط، دماي محيط، جنس مصالح محيط

هاي رقيق نمودن تلخاب با جريان-1محيطي عبارتند از: كالت زيستبراي جلوگيري از مش
(همانند آب شيرين ورودي ديگر مانند پساب نيروگاه فارس) كن منطقه ويژه اقتصادي خليج ها

و در نقاط-2 (پساب به چند بخش تقسيم شده رهاسازي پساب در سطح وسيعي از دريا
و فناورياستفاده از تجربيا-3مختلف تخليه شود).  و بوميت آن هاي ديگر كشورها  ها. سازي
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و محيطكن . حقايقي از آب شيرين6.5  زيست شاخاب پارس ها
و مفيد درباره ابعاد اثرات زيست محيطي استفاده از اين در اين قسمت برخي حقايق مختصر

 نكته ارائه شده است:8ها در قالب سامانه
(تا سال كن بزرگ دني شيرينآب 100از ميان.1 در86ميالدي) 2011ا مورد

و از اين تعداد  .قرار دارد شاخاب پارسدرصد در حاشيه90خاورميانه

آب2.60 .هاي دنيا در خاورميانه قرار داردكن شيرين درصد همه

آب مدرن.3 درصدي دارند، يعني نيمي50بهره در بهترين حالت،هاكن شيرين ترين
آب از آبي را كه مي و مابقي را به تلخاب تبديلش گيرند به يرين تبديل كرده

.كنند مي

و فلزات سنگين موجود در تلخاب حدود.4 در( 70pptتا64ميزان امالح قسمت
.) است؛ اين يعني دو برابر آب درياميليون

به.5 و دويست هزار مترمكعب تلخاب وارد شاخاب پارسروزانه بيش از يك ميليون
مي كه در طول يك سال اين شود مي شود با چهار ميليارد حجم آب برابر

) ميليارد مترمكعب)9/3مترمكعب كه تقريباً معادل با حجم مفيد سد كرخه
.باشد مي

آب.6 و شاخاب پارسبراي اين كه سيكل بتواند يكبار گردش كامل داشته
.سال زمان الزم است چهارها را بيرون ببرد، آلودگي

و زندگي همه25دماي ميانگين درياهاي آزاد زير.7 درجه است. اين دما براي رشد
و تغيير آن موجب انقراض مي انواع آبزيان حياتي است .شود شان

. دماي ميانگين اطراف گراد دارند درجه سانتي60تا18ها، دمايي حدود تلخاب.8
از خروجي تلخاب درجه است. اين شوك حرارتي همه آبزيان30ها همواره باالتر
ا ميرا تا سر حد .برد نقراض پيش

به با توجه به مطالب مطرح شده، هرچند كه اثرات منفي يك پروژه به طور كامل قابل ندرت
و يا جبران خسارت رفع است اما بايد با اتكا به راه هاي كارها، امكان كاهش، تجديدپذيري

سو وارده را فراهم نمود. برخي از اقدامات اصالحي كه مي هايء طرحتوانند در كاهش اثرات
21-2وار در جدول زيست منطقه موثر واقع شوند به صورت فهرست كن بر محيط آب شيرين

 ارائه شده است.
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و كنترل خالصه-21-2جدول و اقدامات كاهشي براي پيشگيري  اي از اثرات

و كاهش تخريب زيست اثر  محيطي اقدامات كنترل، پيشگيري

 آلودگي هوا

ك- و و راهه ارگاآبپاشي مسير پروژه  هاي عبور موقت ها
و راه پوشش سطح راه- اند با مواد سازي نشده هايي كه هنوز بستر هاي خاكي

 دهنده مناسب پوشش
و پالستيك- و مصالح توسط برزنت  پوشش وسايل نقليه حامل مواد

 استفاده از بنزين بدون سرب-
دو- و نصب فيلتر روي دودك گير روي اگززدنصب هاشها

و ماشين و از رده خارج كردن وسايل استفاده از وسايل و بدون نقص آالت سالم
 مستهلك

 آلودگي صدا
و حايل و مصنوعي در اطراف سايت ايجاد موانع  هاي طبيعي

ها استفاده از مواد عايق صوت بر روي دستگاه
و تجهيزات ايمني براي كاركنان  استفاده از وسايل

 كيفيت خاك

مي هاي دپو جهت انتقال خاك برداري محل گام عمليات خاكبه هن بايست هاي اضافي
 باشند. در نقاطي انتخاب گردد كه فاقد خاك مرغوب مي

و پسماند و رفاهي در محل سايت فراهم گردد تا پساب بايد كليه امكانات بهداشتي
از طور بهداشتي جمع توليد شده به و به اين ترتيب و دفع گردد آلودگي خاك به آوري

 اين مواد جلوگيري شود.
و نيز مخازن نگهداري آن و مواد شيميايي ها وسايل نقليه حامل وسايل خطرناك

به مي  بندي شوند كه از نشت آن مواد به محيط جلوگيري شود. نحوي عايق بايست
هاي حساس به فرسايش خاك هاي فاز ساختماني در محل در صورت انجام فعاليت

بهباي مي به ست تمهيدات الزم و كنترل فرسايش  عمل آيد. منظور مهار

 كيفيت آب

از بهداشتي فاضالب جهت جلوگيري از تخليه غير و پساب به محيط دريا استفاده ها
مي خانه تصفيه  باشد. هاي فاضالب به روش متعارف قابل توصيه

مح بهداشتي پسماند بايست جهت جلوگيري از دفع غيرمي- يط دريا تدابير الزم ها به
ها هاي صحيح براي محل تخليه پسماند اتخاذ گردد. در ارتباط با اين موضوع مكان

و اين مي حايز اهميت بوده بايست با رعايت موازين بهداشتي نظير حفظ فاصله كار
هاي خاك وجلوگيري از نشت شيرابه زباله مناسب از دريا، در نظر گرفتن وضعيت اليه

م گيرد.در محيط انجا

 دفع پساب

و پيش خنثي قبول براي منبع تصفيه جهت رساندن كيفيت پساب به حد قابلسازي
 پذيرنده
كن از طريق تركيب آن با پساب خروجي ترقيق پساب خروجي از تأسيسات آب شيرين

و پساب سطحي از نيروگاه، تصفيه  خانه فاضالب
 با توجه به شرايط خاص منطقه هاي مناسب جهت تخليه پساب كار استفاده از راه
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و كاهش تخريب زيست اثر  محيطي اقدامات كنترل، پيشگيري
آب برداري جهت كاهش اثرات زيست بندي بهره زمان محيطي در مناطقي كه

 شود. مين آب شرب محسوب نميتأكن تنها منبع شيرين

اثرات تركيب
بر اكسيژن زدا

 موجودات زنده آبزي

كن شيرين هوادهي منبع پذيرنده پساب قبل از تخليه پساب خروجي از تأسيسات آب
به(براي اين منظور كانال انتقال پساب به منبع پذيرنده را مي صورت پلكاني توان

آوري امكان اختالط، هوادهي الزم جهت طراحي نمود چراكه بدين ترتيب با فراهم
مي DO جلوگيري از كاهش   گردد). فراهم

اثرات ناشي از كلرور
بر موجودات زنده 

 آبزي

و يا اشعه ما و ترسيب اجزاي بيولوژيك استفاده از ازن وراء بنفش جهت گندزدايي
مي جاي كلرور كه البته اين امر مستلزم بررسي به و اقتصادي  باشد. هاي فني

اثرات طرح بر منابع
 دريايي

و تخليه پساب مي و جانمايي تأسيسات آبگيري بايست از مناطق حساس در طراحي
 زيستي اجتناب گردد.

همهاي جريان آب در كانال و مي آبگيري بايست چنين در درون تأسيسات آبگيري
سازي پايين باشد تا اثرات ناشي از تصادم موجودات زنده دريايي با تأسيسات شيرين

و هم  تصفيه را كاهش دهد. چنين نياز به فرآيند پيش آب را به حداقل برساند
يايي با طراحي مدخل آبگيري به نحوي كه پتانسيل برخورد موجودات زنده در

 تأسيسات آبگيري كاهش يابد.
و لوله استفاده از چاه بر هاي دهانه گشاد هاي مشبك جهت كاهش اثرات سوء طرح

 موجودات زنده دريايي.
سازي جهت نحوي كه جهت كاهش اثرات سوء طرح مخلوط طراحي نحوه دفع پساب به

و هم  سازي مناسب صورت گيرد. چنين رقيق كاهش غلظت
پ در ساب به منابع آب آزاد نه به منابع محدودي چون مصبتخليه ها كه گردش آب

مي آن  باشد. ها محدود
و يا محدود كردن نياز استفاده از مواد هاي پيش استفاده از تكنيك تصفيه جهت كاهش

 شيميايي خطرناك
سازي آب قبل از تخليه حذف تركيبات خطرناك از پساب خروجي از تأسيسات شيرين

 منابع پذيرندهبه 
و يا كمتر تخليه پساب به مراكز دفن نسبت به محيط دريا  ارزيابي اثرات بيشتر

آب خانه مخلوط ساختن پساب با پساب خروجي از تصفيه و يا هاي فاضالب
و نيز كاهش درجه حرارت در روش كننده نيروگاه خنك  هاي حرارتي ها جهت ترقيق

مس استفاده از لوله (لولههايي كه با از أله خوردگي مواد خطرناك مواجه نيستند هايي
و يا تيتانيوم نسبت به لوله جنس پلي و نيكلي ارجحيت دارند). اتيلن  هاي مسي

(به برداري از تأسيسات شيرين بندي بهره زمان سازي آب جهت كاهش اثرات طرح
ايي كه ماهيانه برداري متناوب جهت كاهش ميزان پساب در طي ماه عنوان مثال بهره

و يا بهره آن مهاجرت زيادي دارند پر ها تنها در طي فصل زمستان كه دريا برداري از ها
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و كاهش تخريب زيست اثر  محيطي اقدامات كنترل، پيشگيري
و عمل رقيق مي تالطم هستند  شود). سازي به آساني انجام

اثرات فلزات سنگين
 بر اكوسيستم دريايي

 سازي فلزات سنگين با استفاده از هوادهي اكسيد

اثرات ناشي از
بر تركيبات رسوب زدا

 زيست دريايي محيط

آن ترسيب تركيبات رسوب و جداسازي ها با استفاده زدا با استفاده از مواد منعقدكننده
 از فيلتر

اثرات ناشي از مواد
و كمكنم عقد كننده

منعقد كننده بر 
 دريايي زيست محيط

و انتقال مواد رسوب شده به مراكز دفن بهداشتي زباله  فيلتر نمودن پساب خروجي

اثرات ناشي از مواد
شيميايي پاك كننده 

ييدريا زيست بر محيط

و يا تصفيه عوامل هستند هايي كه به شدت اسيدي يا بازي سازي محلول خنثي
 كننده افزوده شده جهت حذف پتانسيل شيميايي تركيبات پاك

آيند اثرات پي
هاي طرح

بر شيرين آب كن
 فرآيند توسعه

و سيستمسا جانمايي تأسيسات شيرين هاي زي آب در مجاورت منابع موجود انرژي
 موجود توزيع آن

جهت توزيع سازي آب در مجاورت خطوط توزيع آب شيرين جانمايي تأسيسات شيرين
 آب توليد شده

 بيني شده هاي توسعه پيش سازي آب متناسب با طرح تأمين ظرفيت تأسيسات شيرين
همها ارزيابي اثرات القايي رشد در طرح و ازي طوالني مدت چنين در آن دسته

و هايي كه قصد بر اين است كه كوتاه پروژه مدت باشند ولي ممكن است دايمي
 هميشگي گردند

اي هماهنگي تصويب طرح با اهداف رشد منطقه

اثرات بر محيط
و-اجتماعي اقتصادي

 فرهنگي

ك كمدر حد امكان سعي شود كه محل سايت در مناطقي انتخاب شود ترين اثر منفيه
 اقتصادي منطقه بر جاي بگذارد.-هاي اجتماعي را بر فعاليت

جا بايست به گونه اجراي طرح مي بجايي اي صورت گيرد كه تا حد امكان موجب
 اي كه الگوي موجود كاربري اراضي را تغيير دهند نشوند. ها به گونه فعاليت

اج در صورتي باري در محل فعاليت شود بايد جبران كه اجراي طرح منجربه جابجايي
آن زيان به هاي وارده به كساني كه امالك و يا زمين از ها اعم از اشتغال طور مستقيم

و جبران پروژه متأثر مي شود مورد توجه قرا گيرد به عبارت ديگر رعايت حقوق مالكيت
گمورد قوانين موجود كشور بايد اساس خسارات وارده بر  يرند.توجه جدي قرار
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 كن بزرگ دنيا آب شيرين-22-2جدول
(مترمكعب در روز) محل نصب كشور  ظرفيت

 3880000شعيب عربستان
 880000 راس الظور عربستان
 730000 الجبيل عربستان
 600000 جبل علي امارات
 567000 الظور شمالي كويت
 455000 شويهات امارات
 2454600شويهات امارات
 454200 رانسيسكوسانف آمريكا
 2454000فجيره امارات
 408600 قيدفاء امارات

و جمع7  بندي . خالصه
مي در يك جمع كه بندي كلي (63توان گفت كل1/44درصد ميليون مترمكعب در روز) از

ميكن ظرفيت توليد آب توسط آب شيرين شود. از اين ها در سطح جهان از آب درياها تأمين
ميد آن توسط فناوريدرص61مقدار،  منحصراً MSFشود. فناوري تقطيري هاي حرارتي توليد

مي براي نمك گيرد. زدايي آب دريا در كشورهاي حاشيه شاخاب پارس مورد استفاده قرار
زدايي در سطح جهان به شمار دومين فناوري مهم مورد استفاده براي نمك ROفناوري 

و توسعه يافته رود؛ به طوري كه در حال حاضر اين مي روش در بسياري از كشورهاي صنعتي
زدايي آب دريا نيز مورد استفاده قرار به شكلي مورد توجه قرار گرفته است كه در نمك

درصد آن به مصرف83ها،كن زدايي شده توسط آب شيرين گيرد. از كل آب درياي نمك مي
آبد66هاي آب دريا،كن رسد. از كل ظرفيت آب شيرين شهري مي رصد آن توسط

ميكن شيرين و در مقياس صنعتي توليد هايكن شود به طوري كه آب شيرين هاي بزرگ
و آب شيرين6/1، به تنهايي MSFتقطيري  ، SWROهايكن ميليون مترمكعب در روز
مي 500000 آب كنند. از كل ظرفيت جهاني نمك مترمكعب در روز آب شيرين توليد زدايي

در79دريا،  71خاورميانه، شمال آفريقا، جنوب اروپا واقع شده است كه از اين مقدار، درصد
و و درياي مديترانه قرار دارد. طبيعت ويژه درصد آن در محدوده شاخاب پارس، درياي سرخ

پذير نموده است به طوري ها بسيار آسيب ها را در برابر آلودگي محدود اين مناطق دريايي، آن
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بهكن كه آب شيرين و هاي زميني در مناطق شاخاب پارس عنوان عوامل اصلي ايجاد آلودگي ها
.]23و 22[اند درياي سرخ شناخته شده

كل ظرفيت جهاني آب نمك19در حال حاضر، تنها و درصد از زدايي شده از منابع آب شور
آب5 و پساب درصد از مي هاي برگشتي كه ها و84باشد از درصد79درصد از منابع آب شور

و پساب آب مي ROها با استفاده از سيستم هاي برگشتي شوند. در صورتي كه ساير تصفيه
( روش آب ) نيز در ميان روشEDو NFهاي غشايي و پساب هاي تصفيه ها در نظر هاي شور

و98گرفته شود، مقادير ذكر شده به ترتيب به  مي85درصد  يابد. درصد افزايش
آ و پسابباگرچه پتانسيل منابع و استفاده مجدد قابل توجه هاي شور ها براي تصفيه

زدايي زدايي آب دريا فعالً تا مدتي به عنوان منبع اصلي مورد استفاده براي نمك باشد، نمك مي
و امارات متحده عربي در  باقي خواهد ماند. علت اين مسأله، باقي ماندن عربستان سعودي

د ميرأس بازار توليد آب شيرين از آب باشد. با توجه به اين مسأله، ريا در آينده دراز مدت
زدايي باقي خواهد ماند ولي به تدريج چنان به عنوان روش اصلي نمكهم MSFروش تقطيري 

هاي واگذار خواهد نمود. در شرايطي كه روش ROو MEDهاي بخشي از بازار خود را به روش
و هم براي توليد مي حرارتي كه هم براي توليد آب گيرند، در صدر برق مورد استفاده قرار

نف هاي نمك روش ميزدايي در كشورهاي به علت مصرف ROباشند، روش خيز خاورميانه
(جهت استفاده كم و يا تلفات حرارتي تر انرژي، در مناطقي كه سوخت فسيلي ارزان قيمت

ا در خارج از منطقه تر مورد توجه است. بنابراين، بسياري كشوره مجدد) وجود ندارد، بيش
به ROخاورميانه، روش مي عنوان فناوري اصلي نمك را  كنند. زدايي انتخاب

به با شتاب گرفتن نمك زدايي در بسياري از نقاط جهان، مشكالت موجود از كمبود آب
و توليد آالينده و از آلوده كردن منابع آب شيرين به تهديد]24و9[هاي هوا مصرف انرژي

محيطي كه درباره هاي زيستت دريايي منتشر شده است. با توجه به نگرانيزيس محيط
و استفاده از آب شيرين نمك ها وجود دارد، استفاده از اين فناوري پس از اجرايكن زدايي

و مصرف مجدد، توجيه ها مانند صرفه ساير روش مي جويي در مصرف آب هايي باشد. مثال پذير
و ساير كشورها زدايي، تنها هاي نمك ) نشان داده است كه پيشرفت3.4(در بخش از اسپانيا

و ضرورتاً به و تنها انتخاب كشورها براي يك جنبه از معيارهاي مديريت آب بوده عنوان اولين
و اثرات خشكسالي مطرح نمي باشد. نفي كردن مقابله با نياز روزافزون منابع آب قابل استفاده

هايي مانند اسپانيا نيز بدين معناست كه اين كشورها بايد در زدايي در كشور نياز به نمك
و كشاورزي قائل شوند.   مصرف آب، امتيازهاي انحصاري براي خوراك، پوشاك
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مي شود اين نيست كه آيا نمك سؤالي كه مطرح مي و زدايي تواند پاسخي براي مشكالت
در مسائل آب در سطح جهان باشد يا نه. در نهايت، تصميم به باره توسعه نمكگيري زدايي

و نيازها، اثرات اقتصادي، مالي، زيست ارزيابي محيطي، اجتماعي هاي پيچيده از شرايط محلي
و . بنابراين، سؤال اين است كه چه روش]1[هاي در دسترس بستگي داردو گزينه ها

تا بتوان ها وجود داردكن محيطي استفاده از آب شيرين معيارهايي براي كاهش اثرات زيست
هاي مفيد اين اثرات را به سطح قابل قبولي از جنبه استانداردها رساند. در تحقيقات اخير، ايده

زدايي ارائه شده است. بهترين محيطي نمك متعددي براي كاهش اثرات منفي زيست
مي طراحي آن گيرد، طرح هايي كه در اين زمينه صورت ها مطالعات هايي هستند كه در
و سپس بهرهمحيطي زيست و در مرحله اجرا برداري تعريف شده باشد. در مرحله مطالعات

و بهترين راهكارهاي زيستBAT(1هاي موجود استفاده از راهنماي بهترين روش 2محيطي)

)BEPو مديران به هنگام اجراي پروژه ) مي هاي جديد تواند براي دست اندركاران، مشاوران
ه نمك و پروژهمزدايي، بسيار مفيد باشد. هاي ارزيابي براي چنين اجراي تحقيقات مستمر

مي به و دانش كافي امري ضروري باشد. به عالوه، الزم است كه در اجراي دست آوردن تجربه
و مشوق دار محيط هاي جديد دوست ها به فناوري اين پروژه هاي سياسي در قالب زيست
و يا حمايت مالي از اجراي اين فناور سياست هاي جديد، توجه جدي مبذول گردد.يگذاري

زدايي هاي نمك ها ممكن است در ابتدا سبب افزايش هزينه استفاده از برخي از اين فناوري
و نيز گردد كه البته در آينده، با استفاده مستمر از اين روش هاي جديد، مصرف انرژي

مي هزينه از نمك يابد. دستيابي به پايداري در صنعت هاي مرتبط با آن كاهش زدايي امري دور
باشد ولي مستلزم آن است كه آب با قيمت معقولي در اختيار مصرف كننده قرار دسترس نمي

هاي گيرد. الزم به ذكر است كه اين هزينه پرداختي براي آب توليد شده نه تنها شامل هزينه
و بهره مي ساخت حيطي،م هاي مربوط به كاهش اثرات زيست باشد بلكه، هزينه برداري
مي محيطي، استفاده از فناوري مطالعات زيست و بازيافت را نيز در بر  گيرد. هاي نوين

زدايي آب دريا اشاره ها نسبت به نمك هاي تصفيه پساب در پايان، الزم است به برخي مزيت
آب شود. استفاده مجدد از پساب و هاي برگشتي در بسياري از كشورها مرسوم است ولي ها

ا آب زدايي براي تصفيه پساب هاي نمكز روشاستفاده و هاي برگشتي چندان رايج ها
آب ترين آب شيرين باشد. بزرگ نمي و پساب كن جهان كه براي تصفيه ها مورد هاي برگشتي

مترمكعب در روز در سليبيه كويت واقع شده است. 310000گيرد، با ظرفيت استفاده قرار مي
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و پس از آن كن از اولترا در اين آب شيرين براي تصفيه ثانويه استفاده ROفيلتراسيون
آب مي كم هاي برگشتي اين است كه هزينه شود. مزيت اصلي تصفيه و مصرف هاي تري داشته

مي تري نيز دارد. بنابراين پيش انرژي كم آب بيني با شود كه در آينده تصفيه هاي برگشتي
تو زدايي بيش هاي نمك استفاده از روش ترين توليد جه قرار گيرد. به عالوه، بيشتر مورد
مي فاضالب در محل ترين نياز به آن وجود دارد كه همان مناطق گيرد كه بيش هايي صورت

(حتي در  شهري است. حتي اگر پساب تصفيه شده را نتوان براي مصرف شرب به كار برد
ي داشته باشد) صورتي كه با استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني براي آب شرب هماهنگ

هم مي و شهرسازي در مناطق شهري استفاده كرد. چنين، توان از آن براي مصارف صنعتي
آن پساب و مواد موجود در هاي مايكرو مانند مواد ها مانند مواد مغذي، فلزات يا آلودگي ها

و بهداشتي، هنوز هم تهديدي براي بسياري از رودخانه وهاي شاخاب ها، ورودي دارويي  ها
و پاك آب سازي فاضالب مناطق ساحلي هستند. تصفيه و مي ها تواند هاي برگشتي نه تنها

منبع جديدي از آب را براي مصارف گوناگون فراهم كند بلكه، در صورتي كه تلخاب حاصل از 
مي15كه- ها نيزكن فعاليت آب شيرين كل حجم آب ورودي را تشكيل به جاي- دهد درصد
ميتخليه، تصفيه شود مي، و خطرناك را نيز حذف نمايد. براي اين منظور توان تواند مواد زائد

استفاده نمود. با توجه به اين كه معموالً تعبيرات نادرست در1از فناوري تخليه مايع صفر
مي ها سبب ايجاد تفكر منفي درباره استفاده از فاضالب رسانه شود، آموزش هاي تصفيه شده

و معرفي اي ميهمگاني و تصفيه شده تواند كمكن منبع آب به عنوان يك منبع آب جديد
 شاياني در ايجاد يك تفكر مثبت در اين زمينه نمايد. 

و مشكالت سامانه7.1 و عوامل موثر در آن در كشور هاي شيرين مسائل  سازي آب
و توليدي ديگري هاي شيرين استفاده از سامانه ، نياز به سازي آب، مانند هر دستگاه صنعتي

آن برنامه و مديريت شايسته دارد. در بعضي نقاط به علت آب ريزي صحيح كه از دستگاه
آن شود يا بهره برداري نمي كن بهره شيرين ها در شرايط موجود، ميسر نيست يا هنوز برداري از

و بازده كار دستگاه يا نصب نشده ها حتي صفر است. در بعضي جاها هم به علت خراب بودن
هاي موجود، بازدهي بسيار كم است. خراب بودن بدكار كردن يا عدم استفاده از تمامي دستگاه

و خالصه عدم استفاده صحيح از دستگاه كه از لحاظ ها، عالوه بر اينو يا بد كار كردن
و هزينه هايي هم در بر دارد، با وجود ميلياردها ريال اقتصادي مقرون به صرفه نيست

نتوانسته مشكل كم آبي يا بي آبي منطقه را بر طرف كند. از اين رو هنوز هم گذاري، سرمايه

 
1 Zero Liquid Discharge Technologies (ZLD) 
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و چاله يا آب و ناگوار مانند بركه مردم بايد آب مورد نياز خود را از آب منابع غير بهداشتي
مي شور چاه لب و ها تهيه كنند. بديهي است اين وضع هم به بنيان اقتصادي كشور صدمه زند

ميهم سالمت مردم را  كن هاي آب شيرين ها در مورد دستگاه اندازد. علل نارسايي به خطر
 توان نام برد: بسيار است كه از جمله موارد زير را مي

و تعمير دستگاه.1  ها، عدم مديريت صحيح در هدايت، نگهداري
و لوازم يدكي،.2  كمبود كادر فني متخصص
و همكاري در بين دارندگان دستگاه.3  كن، هاي آب شيرين عدم هماهنگي در امور
آن تنوع بيش از حد دستگاه.4 و عدم انتخاب صحيح  ها، ها
آن توزيع نامناسب دستگاه.5 و عدم استفاده صحيح از  ها با توجه به نيازها، ها
 كن. عدم انتخاب محل مناسب براي دستگاه آب شيرين.6

هاكن راهبردهاي پيشنهادي جهت حل مسائل آب شيرين7.2
و كا زدايي رشناسان صنعت آب با كاركنان موجود در صنعت نمكهمكاري اساتيد

هم سازمان و آب هاي دارنده دستگاه چنين همكاري سازمان هاي مختلف كن با اين شيرين هاي
و فراهم كردن امكانات تا سرحد توانايي براي آنان، در جهت رفع مشكالت بسيار  متخصصان

 مفيد خواهد بود.
و اجراي برنامهكننتأسيس سازمان متولي آب شيري هاي در نظر گرفته شده هاي كشور

هاي موجودكن برداري صحيح از آب شيرين هاي اوليه در زمينه بهره براي آن يكي از گام
و برنامه باشد مي مي كه اهم وظايف  توان به شرح زير بيان نمود: هاي اين سازمان را

اكن در اختيار گرفتن كليه آب شيرين.1 و تعمير دستگاههاي موجود در هاي يران
و توليد آب شيرين  كن با توجه به حداكثر ظرفيت دستگاه، خراب

 كن، مطالعه دقيق درباره نياز مناطق مختلف كشور به دستگاه آب شيرين.2
كن با توجه به نيازهاي مناطق مختلف هاي آب شيرين توزيع عادالنه دستگاه.3

و سياست و اجتماعي دولت، كشور  هاي اقتصادي
و استخدام كادر فني مورد نياز براي آب شيرينآم.4 هاي ايران به تعدادكن وزش

 كافي،
و فني به منظور استاندارد كردن دستگاه.5 در هاي نمك ايجاد گروه علمي زدايي

 ايران،
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هم.6 و و توسعه اين صنعت در داخل و مقررات ويژه براي رشد چنين تعيين ضوابط
 هاي جديد، سفارش دادن خريد دستگاه

هاي مك به موسسات آموزشي كشور براي انجام تحقيقات درباره روشك.7
و دست نمك  زدايي، مستقل ملي در صنعت نمك يابي به فناوري زدايي

و تكامل صنعت نمك.8 ها، زدايي به منظور استفاده صنايع ديگر مانند نيروگاه توسعه
و غيره.كارخانه  هاي داروسازي
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 فصل سوم: وضعيت جهاني بازيافت آب

 . مقدمه1
كه بازيافت آب، تنها پاسخ ممكن به نياز فزاينده آب جهان است، دائماً در حال آگاهي از اين

خط افزايش است. دولت بر مشي ها در حال توسعة و يا مجوزها اي برانگيختن هاي محرك
باشند بازيافت آب در يك محيط صنعتي هستند. ابزارهايي كه داراي قبليت استفاده شدن مي

كه ها بر تخليه هرزآب، تقاضاي توسعة روش عبارتند از: افزايش ماليات هاي تصفيه هرزآب
ا باعث جداسازي گسترده دامنه وسيعي از آالينده و مجوزهاي مربوطه به استفاده مستمر ز ها

هاي استفاده مجدد از آب، شوند. صنعت به صورت فعال بر روي پروژه منابع آب جايگزين مي
و هم مي چنين از ديدگاه مسئوليت زيست عمدتاً به داليل اقتصادي كند. مزاياي محيطي كار

) و قابل اطمينان براي افزايش1استفاده مجدد از آب براي صنعت شامل: ) منبع آب تكميلي
(يا جايگزين و2ي منابع تأمين كننده آب شيرين موجود؛ ) كاهش مقدار آب مصرفي شبكه؛

و هزينه و كاهش توليد هرزآب هاي مربوط به تصفيه هرزآب. بازيافت آبي كه براي سرد كردن
مي30رود حدود ساير فرآيندها به كار مي شود. % كاربردهاي استفاده مجدد از آب را شامل
(ضدعفوني) كافي است، زيرا تماس انسان حداقل است اغلب تصفيه ثانويه به همر اه گندزدائي

تواند از تماس اجتناب شود. تنوع بزرگ كيفي آب در كاربردهاي صنعتي با كاربردهاي يا مي
هاي بسيار اضافي دارند ولي براي بعضي كاربردها تصفيه مرحله كامالً پيشرفته نياز به تصفيه

و گندزدايي  شود. اين كاربردها مزاياي آشكاري براي صنعت دارند؛ميسوم شامل فقط فيلتر
و پذيرش مشتريان به مي نقاط توجه، پايش باشد. جامعه دانشگاهي جاي مسائل فني تصفيه

و برانگيختن پروژه و محركي براي پيشرفت هاي جديد با امكان بررسي در مقياس كوچك
و روش مي پيشنهاد فرآيندها زي هاي جديد ادي مثال براي اين چنين مطالعات در باشد. تعداد

. اين كاربردهاي در]2و6[هاي علمي اخير براي تعداد زيادي از صنايع وجود دارند نوشته
 شدند. هاي در مقياس بزرگ تبديل مقياس آزمايشگاهي در بسياري از موارد به پروژه

ر گرفته در چنين مطالعاتي به دليل كار در مقياس كوچك، عامه مردم اغلب در نظ
و تخصص الزم را ندارند. با اين وجود، انسان نمي و تنها توليد كننده هرزآب شوند ها اولين
و غير مستقيم با مشاركت كردن در اقتصاد باشند كه مستقيماً از طريق فعاليت مي هاي روزانه

(و در نتيجه توليد هرزآب) يك نقش اصلي را بازي مي كند. جمعيت جهاني كه در آن آب
تر است، اين يك چالش واقعي براي تر كه معني آن هرزآب بيش تر يعني آب شيرين بيشيشب

باشد. با وجود افزايش جمعيت، تراز كلي آب بايستي تحت كنترل باقي استفاده مجدد مي
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بماند. افزايش جمعيت نهايتاً مشكل اصلي مرتبط با آب باقي خواهد ماند. كمبود آب حتي
ان ضروري و توسعة اقتصادهاي جديد خواهد بود. در تر از مشكل رژي، محدوديتي براي رشد

اند، هرچند مناطقي كه از نظر آب در مضيقه هستند، مناقشات آبي شروع به آشكار شدن كرده
 اند. بعضي مواقع هنوز پنهان

پذير نيست. ها هنوز استفاده مجدد از آبِ هرزآبِ خودشان امكان در اين مقطع، براي خانواده
كه اكثراً براي يافته است در جايي رچند اين در واقع يك روش معمول در دنياي توسعهه

به شود. بنابراين كشاورزي نيز يك سهام آبياري استفاده مي نظر دار استفاده مجدد از آب است.
بخش % از تمام كاربردهاي استفاده مجدد در اين60حل ساده باشد، آيد آبياري يك راه مي

آب ها، زمين % ديگر براي آبياري پارك10ود.ش يافت مي و براي تغذيه هاي هاي ورزشي
مي زيرزميني به آب وسيله نفوذ عمقي استفاده هاي روش هاي زيرزميني نيازمند شود. تغذيه

و مرحله چهارم براي جداسازي مواد آلي، آالينده ريز، فلزات هاي خيلي تصفيه مرحله سوم
(گ و براي ضدعفوني ميسنگين از ندزدائي) باشد. كاربردهاي كشاورزي اغلب با استفاده

ها بر روي زمين، حتي عليرغم تر، توجه چنداني به امكان انتشار آالينده استانداردهاي پايين
آب جنبه هاي آاليندگي محصول ندارند. استانداردهاي كيفي آب براي آبياري با استفاده از

د پذير است. استانداردهاي هاي موجود امكان خانهر تصفيهبازيافتي با انشعابات نسبتاً كمي
(محصوالت غذايي تجاري فرآوري]7[معمول شده، آبياري سطحي براي استفاده كشاورزي

و تاكستان باغ  ها) به شرح زير است: ها
•pH)9-6(
•)  گرم بر ليتر ميليBOD (≥30نياز زيستي به اكسيژن
•)  بر ليتر گرم ميليSS (≥30مواد جامد معلق
هر 200≤فرم مدفوعي كلي•  ليتر ميلي 100در
 گرم بر ليتر است. ميلي1حداقل كلر باقي مانده•

و كلي، اندازهBODو pHگيري هفتگي پايش شامل اندازه فرم گيري روزانة مواد جامد معلق
مي گيري پيوسته كلر باقيو اندازه و بيش باشد. هرچند ما بيش مانده مي تر كه تصفيه دانيم تر

و چهارم گسترده هاي كشاورزي كه به همان خوبي از انتشار تر در استفاده مرحله سوم
و ترشحات درون هايي مانند فرآورده نشده آالينده كنترل كننده اجتناب ريز مختل هاي دارويي

مي مي  باشد. كند، ضروري
و شهر ظا و روشن است كه در متن صنعت، كشاورزي مياين يك روند نهايي شود. هر

و حتي در مقياس كوچك، امروز از نظر فن به كاربردهاي آب بازيافتي در مقياس بزرگ آوري
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و راه مي خوبي ترسيم شده است نمايد. اين هاي خالص شدن از آن با كيفيت باال را فراهم
(احتمالي) روي كاربردهاي آب بازيافتي  فصل از كتاب قصد دارد يك مطالعه اجمالي آزمايشي

ر سرتاسر جهان بر اساس اطالعات قابل دسترس ارائه كند.د

 تاريخچة مختصري از كاربردهاي استفاده مجدد.2
و بيست يك ابداع نشد. آب بازيافتي امروز يك موضوع داغ است، ولي در قرن هاي بيست

مي هاي زراعي كاربرد و چين باستان اعمال به شده آن در مصر نش است. ان طور كلي آن بايستي
شود. در روم، مشكالت داده شود كه در واقع تمام آب مجدداً از طريق چرخه آب استفاده مي

مي وسيله احداث لوله تأمين آب به داد، هاي آبرساني كه يك ورودي آب شيرين دائمي را اجازه
آن حل مي شده يا استفاده كه مازاد آب استفاده جايي شده بود. از شد، نشده بايستي جداسازي

به فاضالب هم مورد نياز بود. محصول رقيق به شده نهايي طور بارز دست آمده بدين طريق
مي مشكالت اندكي را در مورد كيفيت آب فاضالب باعث مي ولي شد كه بايستي تخليه شد

به مشكالت جدي در آب به عنوان منبع آب دهات پايين هاي سطحي مورد مصرف وجود دست
و چون كه سيستمهاي آبرس آورد. لوله نمي در اني بدون استفاده افتاده بود هاي تصفيه هرز آب

به قرون وسطي موجود نبود، مشكالت سرويس وجود دهي با كيفيت آب در شهرهاي بزرگ
كم آمد. استفاده از آب تر از استفاده مجدد مستقيم هرزآب بدون هيچ هاي سطحي در واقع

كه . يك نمونه از قرون وسطي لندن است، جاييسازي نبود اي، به جز قدري رقيق نوع تصفيه
ومي 1666در قرن دوازدهم داشت به يك ميليون نفر در نفر 40000رشد جمعيت از رسيد
) به ) لندن هم بهThamesرودخانه تامز و هم مي عنوان فاضالب شد. عنوان تأمين آب استفاده

 Flevoاز ورود شوري به درياچه كه براي جلوگيري يك مورد حتي حادتر آمستردام بود جايي
به سدي بستند. حلقه كانال Amstelروي رودخانه آب هاي شهر زودي توسط تخليه هرز
و ديگر بيماري شد. واضح است كه اين باعث بيماري همه بسيار آلوده  آب گير وبا هاي ناشي از

و مديريت منابع مي و پساب صورت گرديد. تا قرن شانزدهم هيچ اقدامي در جهت حفاظت آب
نگرفته بود، از قرن شانزدهم به بعد اقداماتي در اين زمينه صورت گرفت منجمله ممنوعيت 

مي ريختن حيوانات مرده در داخل كانال ها براي سالمتي عموم شد. اين بينش ها را شامل
و هرزآب به دو چرخه مجزا تقسيم سرنوشت ساز بود ولي بدين معني نيز بود كه آب شيرين

و آب شيرين تا قرن بيستم از بين رفت، جاييش كه مطرح وند. اين ارتباط طبيعي بين هرزآب
با شد به و افزايش جمعيت ممكن است مفيدتر باشد كه دوباره اين ارتباط خاطر كمبود آب
و نقطه بهينه و كنترل ايجاد گردد. اين ايده منجر به استفاده مجدد از آب شده سازي تصفيه

و استفاده تعداد زيادي از پروژهشروعي براي   هاي جديد بود. ها
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، وقتي 1940ها جهت استفاده مجدد از آب در اياالت متحدة آمريكا در دهة اولين تالش
يك زني هرزآب خانگي كلر شده در صنعت فوالد استفاده شد، انجام گرفت. هرچند اين عمل تا

مجدد از آب در دستور كار بين المللي پذيرفت كه استفاده چهارم آخر قرن بيستم انجام نمي
و اروپا قرار گرفت. بين  ، حجم آب بازيافتي 1970و 1930در كشورهاي صنعتي مانند آمريكا

در6در سودان شده اي براي بازيافت كردن آب تصفيه در ژاپن، برنامه 1951برابر شد.
به Mikawashimaخانه فاضالب تصفيه آب فرآيندي براي يك عنوان در توكيو شروع شد كه

شده باالتر از كيفيت هر منبع شد. در اين مورد، كيفيت پساب تصفيه كارخانه كاغذ بازيافت مي
آب قابل دسترس ديگر بود. رشد اقتصادي واقعي در ژاپن در اين دوره به يك رقابت شديد 

و كشاورزي براي منابع آبي قابل دسترس كه حتي بازيافت آب را مهم ساخت،تر بين صنعت
مي80منجر شد. امروز   شود. % آب فرآيندهاي صنعتي در ژاپن از قبل بازيافت

آب3  . سيماي كلي بازيافت
مي پروژه آب تواند در همة بخش هاي بازيافت آب امروزه هاي جهان يافت شود. بازيافت

يا به جنوب ويژه در مناطقي از جهان كه دچار كمبود آب هستند مثل خاورميانه، استراليا
و مناطق متراكم از  و ايتاليا غربي اياالت متحدة آمريكا، يا در مناطق داخلي يا ساحلي فرانسه

و آلمان، اعمال مي (مناطق پر نفوس) كشورهاي اروپايي مثل انگلستان . در]9[شود جمعيت
(در93، با حداكثر 1989چين، متوسط كسر آب بازيافتي در  .]1[% بود56شهر مهم)%82

(پساب) شهري"چند اخيراهر عمدتاً]10[يك مطالعه تحقيقاتي بر روي احياي هرزآب
از پروژه (بيش )، اياالت متحدة 1800هاي بزرگ استفاده مجدد از آب در ژاپن مشخص كرد

(بيش از (بيش از 800آمريكا (بيش از 200)، اروپا و استراليا و 450) ). در منطقه مديترانه
سايت در آمريكاي جنوبي50كه سايت مشخص شد، در حالي 100خاورميانه حدود 

و  (20(آمريكاي التين) هاي شد. بخش ) آفريقا يافتSub-Saharanسايت در شبه صحراي
كه بزرگي از آسيا در مطالعه تحقيقاتي در نظر گرفته نشد. به ويژه در چين بر اساس اعدادي

مي در باال ارائه شده تع است ميتواند فرض نمود كه تواند وجود داد زيادي سايت احياي آب
. شته باشددا

به پروژه ميليارد مترمكعب در سال احياي آب براي استفاده غير5/0صورت زير هاي كوچك
ميليارد مترمكعب براي استفاده محدود نيز در اين مطالعه تحقيقاتي گنجانده5/2محدود يا 

ا نشده ازز نظر زميناست. اين محدوديت ممكن است روي نتايج هاي كاربردي تأثير بگذارد،
و فضاي سبز كه مشخص است پروژه آنجايي هاي مقياس بزرگ عمدتاً براي آبياري كشاورزي
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يا هاي مقياس كوچك اغلب استفاده كه پروژه شوند در حالي استفاده مي هاي شهري، تفريحي
كه نسبتاً تعداد زيادي پروژهيزيستي دارند. اين مهم است، براي مثال در مورد ژاپن جاي محيط

، بر خالف اياالت متحدة آمريكا كه احياي آب عمدتاً به]11[تواند يافت شود مقياس بزرگ مي
كل حجم آب بازيافتي در اياالت]10[هاي متوسط تا بزرگ مقياس اختصاص دارد پروژه .

د شد. ميليون مترمكعب در روز برآور5/6متحدة آمريكا در زمان اين مطالعه
تواند تفكيك در ميان اهدافي كه براي بازيافت آب وجود دارد، استفاده در مزارع مختلف مي

(ندبندي را مشخص كرد پنج طبقه]Bixio et al., ]10گردد.  ) آبياري1كه عبارتند از:
) و محيط ) استفاده2كشاورزي، ( هاي شهري، تفريحي ) فرآيند3زيستي شامل تغذيه آبخوان،

(آب بر (4اي صنعت، و و غير مستقيم آب آشاميدني ) تركيبات اين5) توليد مستقيم
 ها. بندي دسته

در اي اجمالي از پروژه شد، مطالعه آن چيزي كه در ادامه گفته خواهد هاي بازيافت آب
(رويكرد سرتاسر جهان با روش هاي) نسبتاً مختلف بر اساس نيروي محرك براي اجراي هاي

كه افت آب ارائه خواهد هاي بازي پروژه با شد و تأمين آب شرب، آبياري شامل كمبود آب
و حفاظت  استفاده از آب احيا شده، حفاظت منبع آب، تراكم بيش از حد جمعيت

مي محيط مي هاي مختلف جهان مثال شود. در بخش زيست تواند هايي از اين نيروهاي محرك
با يافت شود. نهايتاً، روي بعضي از چالش  مانده تأكيد خواهد شد.قيهاي

 بازيافت آب در اياالت متحدة آمريكا3.1
مي در اياالت متحدة آمريكا، پروژه شود، تواند يافت هاي بازيافت آب براي اهداف مختلف

و تأمين آب خاكستري تا پروژه هاي استفاده مجدد از آب آشاميدني دامنه آن از آبياري
به مي و بخش جنوبي در اين منطقه فعال هاي طور منطقي ايالت باشد. و كاليفرنيا ترين هستند

(پساب) فلوريدا جز اياالت برجسته در اين امر مي باشند. در كاليفرنيا، استفاده از هرزآب
در احيا و مراتع به 1912در Bakersfieldsشده براي آبياري ذرت، جو، يونجه، پنبه آغاز شد،

شد 1920هاي ديگر در دهه دنبال آن پروژه به1970. در]12[دنبال طور رسمي، احياي آب
)  ).Asano, 1998در قانون آب ايالت كاليفرنيا اشاعه يافت

، كه]13[قوانين سالمت عمومي تدريجاً توسعه يافت، سبب انتشار اصطالحاً كتاب ارغواني
جا ها، قاعده اي از راهنمايي يك مجموعه و استانداردهايي است كه بعداً در ي ديگر به عنوان ها

با اي براي مقررات استفاده شد، گرديد. اخيراً، پروژه يك پايه هاي تصفيه فاضالب در كاليفرنيا
از(گيگا ليتر) از آب تصفيه GL600حدود  از 4800شده مصرفي در بيش  234نقطه
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 . نگاه كلي به كاربردهاي مختلف]12[باشند در حال رونق گرفتن مي خانه فاضالب تصفيه
و است. باالترين حجم ارائه شده1فاضالب در كاليفرنيا در شكل ها براي آبياري كشاورزي

آب فضاي سبز مي (استفاده صنعتي، تغذيه آب باشد. كاربردهاي ديگر هاي زيرزميني، جداساز
و ساير استفاده مي ها) حجم دريا، زيستگاه حيات وحش كنند. در بخش هاي كمتري را مصرف

ف ( اضالب تصفيهلس آنجلس،  Dual Mediaشده ثانويه همراه با فيلتراسيون ارتباطي دوگانه

Filtrationو كلرزني براي حوضه آب به حدود 1962از سال Whittier Narrowsزيرزميني)
و به 23 طور غيرمستقيم بازيافت % كه نتيجه اين كار دستيابي به آب قابل شرب بود
 است. شده

و بازيافتي براي آبياري، 1960از اواخر دهه Irvine Ranchمنطقه آبي براي تأمين آب خام
در 1991از سالو است خطوط آبي مجزا داشته آب بازيافتي استفاده شده است.

 % از منبع آبي كنوني آب بازيافتي است.20هاي بلند حدود ساختمان
و منطقه آبيWest )West Basin Municipleدر منطقه آبي حوضه شهري اُرنج كانتي)

)Orange Countyمي ) اسمز معكوس براي تصفيه فاضالب تصفيه آب شده ثانويه به كار رود،
مي شده به سفره تصفيه كار براي بهبود بخشيدن به تهاجم شود، اين هاي آبي ساحلي تزريق

از Westدر منطقه آبي حوضه شهري 1950آب شور از اقيانوس از دهه  در منطقه 1976و
(مورد آخري) مثالي از بازيافت فاضالب براي اُرنج كانتي اعمال شدهآبي  است. مورد دوم

مي75محافظت منبع،  % مابقي از رودخانه25آيد؛ % آب در اُرنج كانتي از منابع آب زيرزميني
 شود. كلرادو تأمين مي

 مختلفشده در كاليفرنيا براي اهداف هاي نسبي آب بازيافتي استفاده حجم-1-3شكل



 123 فصل سوم: وضعيت جهاني بازيافت آب

و افزايش جمعيت نه فقط منجربه چون نبايد افزايش در حجم آب ورودي مورد انتظار باشد
مي تقاضاي بيشتر آب بلكه هم شود، بازيافت فاضالب چنين به توليد فاضالب بيشتر منجر
هاي زيرزميني يك انتخاب منطقي براي افزايش ظرفيت اين توسط تزريق به سطوح آب

ميهاي آب زيرزمين اليه ازي باشند. برداشت بيشتر بدون پركردن مجدد به دخول آب شور
مي اقيانوس منجر مي كه شود، از تغذيه مجدد از منابع آب محافظت و همزمان حجمي كند

 دهد. بايستي استخراج شود را افزايش مي
و ’’Water Factory 21‘‘كارخانه نخست از يك سيستم پيچيدة فرآيندهاي فيزيكي
ت شده با لجن فعال بود. ظرفيت شكيل شده بود. اين فاضالب، فاضالب ثانوي تصفيهشيميايي

و نرم كردن توأمان هزار مترمكعب در روز بود. اولين گام، فرآيند لخته57كل كارخانه  سازي
مي11به pHگرم بر ليتر) بود. ميلي CaO )400-350با افزودن  به افزايش پيدا طوري كند

همكه عالوه بر كرب (ته نات كلسيم، فلزات سنگين شوند. در اين ) ميPrecipitationنشين
هاي فلزات سنگين زير استانداردهاي آب مصرفي هستند. فقط در طي مراحل روش غلظت
(دوره و كروميوم مشاهده ها) غلظت زماني هاي باالي فاضالب ورودي مقادير باال براي كادميوم

مي هاي پليزيسا سازي با لخته گردد. لخته مي به مري، مواد جامد معلق را و منجر گيرد
و بر طرف90كاهش  و% ميCOD 50سازي كدورت كنندگي نيز براي شود. تأثير ضدعفوني%

و ويروس فرم كلي و حذف حدود ها به98ها وجود دارد مي% آيد. تصفيه بيشتر شامل دست
و جذب كربن فعال همراه با اسمز معكوس  ميفيلتراسيون گيرد. در يك جريان بخشي صورت

آب اخيراً مدرنيزه ’’Water Factory 21‘‘شماي فرآيند  شده به سيستم دوباره پركردن
ته داده شده نشان2-3زيرزميني؛ در طرح فرآيند جديد كه در شكل  نشيني است،

)Precipitationو جذب كربن فعال با ميكرو فيلتراسيون جايگزين مي آن)، فيلتراسيون شود.
و ميكرو چيزي كه از ميكرو فيلتراسيون بيرون مي آيد در نهايت مواد معلق كمتر

مي ارگانيسم تصفيه كند. پيش هاي كمتري دارد كه مشكالت را در واحد اسمز معكوس كم
(الك كردن) با روزنه (مش قبل از ميكروفيلتراسيون از صاف كردن متري هاي) يك ميلي هاي

مي براي جداسازي ذرات شود. واحدو افزايش هيپو كلريد سديم براي ضدعفوني كردن تشكيل
ميكروفيلتراسيون يك مدول فيبر توخالي با يك جهت جريان بيرون به درون است. يك خالء 

است. ها استفاده شده سبك براي تأمين نيروي محرك الزم است كه در سمت تراوش غشاء
با تميز كردن غشاء (هاي ميكروفيلتراسيون ) آب Backwashيك تركيب با شستشوي معكوس

و پاك (و هوا (مثالً باز توأم با سورفكتانت ) مخفف كلمات ( Surfactantسازي شيميايي
Surface active agentاي است كه هنگامي كه به مقدار بسيار ناچيز ) كه در تعريف ساده ماده
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كا استفاده مي ميشود كشش سطحي آب را به ميزان قابل توجهي دهد. يكي از خواص هش
) در ) جريانBuffer Tankاين ماده ضد عفوني كننده بودن است). يك مخزن جالدهنده ها را

) (MFواحدهاي ميكروفيلتراسيون و اسمز معكوس (ROكند. در واحد اسمز معكوس ) جدا مي
)RO حل ميلي 100ها درسطح % نمك90) حدود هشد گرم در ليتر در كنار جداسازي مواد

و نشت حدود آلي، جداسازي مي به85شوند. حاصل نفوذ % است. هگزا متا فسفات سديم
و اندازه گيري كردن كلر براي جلوگيري از گرفتگي زيستي عنوان يك بازدارنده تشكيل پوسته

به اضافه مي به منظور جلوگيري از پوسته شدنpH 5/5شود. اسيد سولفوريك براي دستيابي
س اضافه مي مدول غشائي وجود دارد. هر مدول شامل42ه مرحله در داخل در مجموع شود.

( شش غشاء پلي و به طول ) مارپيچي پيچيدهPolyamidياميد و به قطر7شده مركب 8متر
(تغذيه كننده) نخست به صورت موازي در مرحله اول وارد اينچ مي باشد. جريان آب ورودي

مي24شود، كه شامل مي (باشد. مدول ) كه از اين مرحله به concentrateمايع غليظ شده
مي12رود، شامل مرحله دوم مي باشد؛ مايع غليظ شده از مرحله دوم به شش مدول مدول

مي باقي  رود. مانده در مرحله سوم

اُرنج كانتي-2-3شكل  احياي آب در سيستم پر كردن آب زيرزميني منطقه آبي
)Orange County(

(حدود غليظ مايع مي15شده ( %) به داخل اقيانوس تخليه ) به The permeateشود. نشت
) و جداسازي با هوا براي جداسازي دي اكسيد UVوسيله ضدعفوني با اشعه ماوراي بنفش (

) (بهCo2كربن تر براي پايداري اضافه شد بيش Caoدليل اضافه كردن اسيد سولفوريك)؛)
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هاي استفاده تنظيماتي را براي كنترل پروژه ’’Water Factory 21‘‘شود. كارخانه تصفيه مي
گيرد تغذيه آب زيرزميني را توسط گروه مجدد غير مستقيم از آب قابل شرب كه در بر مي

 باشد: خدمات بهداشتي كاليفرنيا انجام داد كه شامل موارد زير مي
طي درصد آب تغذيه20كمتر از• آب5شده بايستي قابل شرب سال به سيستم

 برگردد.
طي درصد آب توزيع50كمتر از• سال به سيستم آب قابل5شده سطحي بايستي

 شرب برگردد. 
 بماند. ماه براي تزريق مستقيم زيرزمين باقي12آب احيا شده بايستي براي•
 ماه براي توزيع سطحي بايستي زير زمين باقي بماند.6آب احيا شده براي•
مي امكانهاي احياي آوري فقط فن• و جذب كربن  باشند. پذير اسمز معكوس
و سيستم پركردن مجدد آب زيرزميني يك پروژه ’’Water Factory 21‘‘كارخانه
مي آميز شناخته موفقيت و ممكن است روي ديگر پروژه شده در سرتاسر جهان هاي باشد

س San Diegoاحياي فاضالب نيز تأثير بگذارد. هرچند كه تجربه در  كه است: بعد از آن روي
با استفاده از يكسري فرآيندهاي پياپي نسبتاً 1983استقرار امكانات نمايش احياي آب در 

مي ’’Water Factory 21‘‘مشابه با آن چيزي كه در كارخانه  يك استفاده شد، براي استقرار
و ) مگا ليتر در روز براي تغذيه آب زيرزميني تالش ML/day(80خانه با ظرفيت تصفيه شد

هايي همراه بود. كارتون San Diegoاين با شكست مواجه شد زيرا با مخالفت شديد شهروندان 
آب"تحت عنوان  مي نشان داده"از توالت تا شير (كه در حقيقت نشان گونه داد كه هيچ شد

عكس تصفيه بر روي فاضالب انجام نمي و آن باعث برانگيخته شدن اين چنين هاي العمل شود)
و نهايتاً اين طرح كنار گذاشته شد. شديد  از طرف مردم شد

آب ترين پروژه فلوريدا چهارمين ايالت پر جمعيت آمريكا، رتبه دوم را در بيش هاي بازيافت
از10بخش،64بعد از كاليفرنيا دارد. خارج از  درصد استفاده مجدد را دارند80بخش بيش

درصد استفاده مجدد5-6فقط حدود Miami-Dadeهاي با جمعيت باال مثل، اما بخش]12[
مي از آب را كم دارا تري براي آبياري كشاورزي باشد. در مقايسه با كاليفرنيا، آب احيا شده

( استفاده مي ( %)، اما خيلي بيش47% در مقابل19شود در44تر براي آبياري فضاي سبز %
مي21مقابل ا شود. بعالوه بيش %) استفاده ميتر آب براي ( هداف صنعتي استفاده در15شود %
( %)، در حالي5مقابل از16% در مقابل15كه تغذيه آب زيرزميني مشابه است %). تعدادي
(]12[هاي احياي آب در فلوريدا شامل ترين پروژه مهم  ):Mantovani et al., 2001؛
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در CONSERV IIپروژه•  Orangeكه در آن آب زيرزميني توسط آب احيا شده

County وOrlando يك8آكر مركبات، 11500و متعاقباً براي آبياري خزانه،
و يك  ؛ferneryمزرعه درخت

( هكتاري با استفاده از آب بازيافت 700يك مزرعه• مگاليتر در روز70شده
)ML/day در((Tallahassee بحث)تر در ذيل)؛ شده به صورت تفصيلي 

در شده به صورت تفصيلي(بحث St. Petersburgسيستم توزيع دوگانه در• تر
 ذيل)؛

•) در Wetland (1240يك نيزار براي اهداف تفريحي، با استفاده Orlandoايكري
؛Ironbridgeخانه فاضالب شده از تصفيه آب بازيافت 1/5MGDاز 

با Gainesvilleتغذيه آب زيرزميني در داخل سفره آب زيرزميني فلوريدا در•
؛Kanapahaخانه فاضالب شده از تصفيه آب بازيافت 1/7MGDاستفاده از

شده از تأسيسات كه آب بازيافت جايي Walt Disneyمجتمع تفريحي دنياي•
Reedy Creek و5براي زمين بازي گلف، چمن وسط بزرگراه، يك پارك آبي

مي يك پارك جنگلي  شود؛ استفاده
ج"( the Apricotپروژه• در"امعه امروزيك نمونه اوليه نوآوري واقعي (

Altamonte Springs متشكل از يك سيستم تأمين آب دوگانه در سرتاسر شهر ،
و شستن ماشين كه همين با آب بازيافت مي شده براي آبياري خانگي تواند طور

و در مواردي كه محصول مورد مصرف  براي پرورش سبزيجات استفاده شود
 قبل از مصرف تيمار گردد.كنده،پخته شده يا با فرآيندهاي دمايي پوست

و مركز تبديل پسماندها به انرژي Curtis Stantonكاربردهاي انرژي: مركز انرژي•
( Tampaخليج مكي شهر(اين مركز در  Tampa's Mcدر كاليفرنيا قرار دارد)

Kay Bay Refuse-to-Energy.( 
مي 130يك شهر با1تاالهاسي هاي باراني با تابستانباشد، داراي اقليم معتدل هزار جمعيت

ميو معتدل، زمستان ( هاي باراني  ).Viessman & Hammer, 2005باشد
هاي متر است. پساب شهري عمدتاً داراي آالينده ميلي 1500متوسط بارندگي در اين شهر

(پساب) صنعتي با فاضالب شهري مخلوط نمي آلي مي شود. پيش از اين، باشد؛ هيچ هرزآب
از فاضالب مي ها پس شدن آب با مواد شدند. اين باعث غني تصفيه ثانويه به آب سطحي تخليه
) (افزايش رشد خزهEutrophicationغذايي به) و و كاهش شديد اكسيژن و گياهان آبزي ها

 
1 Tallahassi 
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و غيره) در يك مقياس بزرگ گرديد. بنابراين تصميم شدن ماهي تبع آن خفه شد گرفته ها
م بهكه تخليه پساب به آب سطحي و (پساب) براي آبياري استفاده توقف شود جاي آن هرزآب

(تأسيسات تصفيه خانه شود. يكي از اولين تصفيه باشد ) ميThomas P. Smithخانه فاضالب ها
و حدود 104كه ظرفيت  هزار مترمكعب در روز به طور53هزار مترمكعب در روز دارد

(تصفيه كند. دومين تصفيه متوسط تصفيه مي ) كه Lake Bradford Roadخانه فاضالب خانه
و17ظرفيت  هزار مترمكعب را در روز به طور متوسط تصفيه11هزار مترمكعب در روز دارد

و كليBODخانه، ترين تصفيه كند. براي بزرگ مي كل به، نيتروژن فرم دفعي به طور متوسط
و ميلي12گرم بر ليتر، ميلي5ترتيب  ه4گرم بر ليتر مي ميلي 100ر تا در باشد. براي ليتر
بر ميلي25گرم بر ليتر، ميلي8ها به ترتيب برابر تر، اين شاخص هاي كوچك خانه تصفيه گرم
و  هر18ليتر در ليتر خواهد بود. اين فاضالب جمع ميلي 100تا در و استخر تثبيت4آوري

)Stabilization Pond كل مي 45500) با حجم )). اينa(3-3(شكل شود مترمكعب ذخيره
مي فاضالب بيش هزار مترمكعب 530كه استخري با ظرفيت شود، جايي تر براي آبياري پمپ

(شامل حوضچه كه وجود دارد هكتار 1000مساحت كل حدود هاي اضطراري). اين فاضالب
در كند، سازمان را آبياري مي )) در يك چرخهb(3(شكل"هاي آبياري چرخه"دهي شده

مي54اري داراي مساحت آبي اي انجام باشد؛ آبياري از طريق يك سيستم آبياري عقربه هكتار
مي مزرعه،اي قرار گرفتند شود چون محصوالت به صورت دايره مي توانند با يك سيستم ها

 منفرد نيز آبياري شوند. 
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در-3-3شكل (پساب) ( Tallahasseeبازيافت هرزآب  ): Visemann & Hammer, 2005فلوريدا
)a) ( 400) دايره آبياري با شعاعb) استخرهاي ذخيره، و ) آبياري باراني عقربهcمتر، اي چمن برمودا

)dبرج آبياري ( 

(دوار) با طول مي 400آبياري باراني از طريق يك خط لوله چرخشي (شكل متر انجام شود
3)cو شكل (3)d) و توسط كمربندها ،((Braces(ها)، پايه )، truss anglesي نگهدارنده

( ميله و چرخrodsهاي فلزي مي) شوند. نصف كل مساحت براي چمن هاي دوار نگهداشته
(گاوها) استفاده شد. گاوها در  برمودا استفاده گرديد. در همان محل نيز براي تغذيه دام

مي مناطق محصور دايره ي دوار براي هاي حفاظت چرند، در بين اين حصارها، بخش هاي آبياري
 خط لوله آبياري در حال حركت هستند.

(دام ها، ذرت، سويا) نيست، بلكه تخليه ايمن هرزآب هدف اصلي مزرعه تنها توليد محصول
آب(پساب) است. موفقيت مزرعه هرچند مطلوب است ولي جز اثرات ثانويه مي باشد.

شن3-6زيرزميني در عمق  آب تشكيل شده دانه هاي ريز متر است چون خاك عمدتاً از است،
گيري غلظت زيرزميني توسط آبياري تأمين گرديد. بنابراين يك برنامه پايش براي اندازه

و اطراف آن تنظيم شد؛ نتايج نشان داد كه در بعضي مكان ها غلظت نيترات نيترات در سايت
مي ري بيشامقد  هده نبود.متري قابل مشا40باشد، اما اين در مرزهاي سايت در عمق تر
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و خليج مكزيك قرار گرفته است.2تامپادر يك شبيه جزيره بين خليج1سنت پترزبورگ
آب هيچ تاآگونه آب زيرزميني قابل دسترس وجود ندارد؛ كيلومتر 100شاميدني از منابع آب

( دورتر از شهر برداشت مي ). افزايش جمعيت به رقابت Wieddman & Hammer, 2005شود
براي استفاده از آب منتج گرديده است، بنابراين مديريت آب مسئله خيلي مهمياي فزاينده

با 1972باشد. هر چند كه قبالً در سال مي قوانين براي تخليه فاضالب به خليج اجرا شده بود.
كل5گرم بر ليتر، جامدات معلقBOD 5استاندارد براي  گرم ميلي3گرم بر ليتر، نيتروژن
و فسفر  مي گرم بر ليتر پااليش بيش ميلي1بر ليتر باشد. به خاطر محدوديت استفاده تر نياز

و استفاده مجدد شهري تصميم گرفته شد كه تصفيه ثانويه موجود با  براي آبياري فضاي سبز
(با افزايش زمان ماند، حدود  و كلرزني دقيقه بر اساس جريان متوسط روزانه)40فيلتر شن

و تخليه 1978رخانه در سال توسعه داده شود. اين كا تامپا هايش به خليج شروع به كار كرد
(پساب) سنت پترزبورگ حدود 1987در سال   260متوقف شد. ظرفيت كل پااليش هرزآب

يك هزار مترمكعب در روز مي باشد، كه روي چهار سايت توزيع شده است. بعد از ذخيره در
آبد. طي دورهشو مخزن، اين آب از طريق شبكه لوله توزيع مي هاي ترسالي، هنگامي كه

شود، فاضالب مازاد به داخل بدنه آب شور خيلي زيادي براي آبياري فضاي سبز استفاده نمي
مي 300در عمق  مي شود. آب مازاد بر استاندارد متري تزريق  شود. ها نيز در اين محل تزريق

گرم بر ليتر ميلي20و شامل: ها براي فاضالب مطابق با قوانين فلوريدا هستندداستاندار
BOD ،نمونه ميلي5به عنوان متوسط ساالنه) گيري گرم بر ليتر جامدات معلق در هر نمونه

در روزانه)، كلي (نمونه30ها طي يك دوره % نمونه75فرم دفعي زير حد شناسايي گيري روزه
و هيچ نمونه هر25اي باالي روزانه) گرم ميلي1مانده كلر باقيليتر؛ حداقل ميلي 100تا در

مي15بر ليتر بعد از  باشد. اين چهار كارخانه به دقيقه زمان ماند در جريان حداكثر ساعتي،
گرم بر ليتر كه خيلي بيشتر از مقدار ميلي4مانده، اند؛ براي كلر باقي ها رسيده اين استاندارد

و مشكالت بست مورد نياز است، استفاده مي گي به كلرايت در فاضالب دارند. شود. اين مسائل
مي اگر مقدار آن خيلي باال باشد، به كارخانه گردد. فاضالب با غلظت كلر ها خساراتي وارد

نقطه مصرف دارد، 9000گرم بر ليتر نيز قابل قبول نيست. سيستم توزيع ميلي 600باالي 
مي 95 و باشد. كاربردهاي ديگر آن پارك درصد آن براي استفاده ساكنان ها، مدارس

مي زمين  باشد. اين فشار روي سيستم توزيع به اندازه كافي باال است. هاي بازي گلف

1 Sant Petersburg 
2 Tampa 
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(در اين مزيت (پساب) هاي اقتصادي در اين مورد هزينه محدود تصفيه مرحله سوم هرزآب
و امكان پذير بودن استفاده از آب محتوي مواد مورد، كمتر از نياز براي تخليه به آب سطحي)

ميآل گونه ترين مزيت آن اين است كه هيچ باشد. هرچند مهمي با هزينه پايين
و گذاري سرمايه هاي جديد در شبكه آب شرب نياز نيست. جمعيت شهر سنت پترزبورگ
از فعاليت يك افزايش يافته 1970تجاري به طور ثابت است ولي هنوز مصرف آب شرب در

آب مانده است. دليل آن اين سطح ثابت باقي است كه بخشي از ميزان آب مصرفي توسط
مي بازيافت دالر براي3/0شده براي استفاده مسكوني شود. قيمت آب بازيافت شده جايگزين

( 1000هر  يا 3785گالن دالر در هر ماه براي استفاده نامحدود بود. اين نشان11مترمكعب)
هاي مختلف ديگر آمريكا در ايالتها در مقايسه با آب شرب خيلي كم است. دهد كه قيمت مي

مي نيز، پروژه  تواند يافت شود: هاي بازيافت آب
) با استفاده از UOSA )Upper Occoquan Sewage Authority: شركت1در ويرجينيا•

(پساب) به عنوان يك منبع غير مستقيم تأمين آب خوردني تا  گيگا ليتر40هرزآب
)GLدربا 1978از سال2) مخزن اوكوكوان تأمين آب براي حدود يك ميليون نفر

مي15شمال ويرجينيا با معموالً  .]12[باشد درصد آب در مخزن
)6(سد هوور5به طور سنتي از آب درياچه ميد4، منطقه آبي الس وگاس3در نوادا•

مي كند، اما به خاطر افزايش تقاضا، حجم استفاده مي آب هاي توليدي تواند فقط با
تا بازيافت ( 180ظرفيت شده  خانه فاضالب ) توسط تصفيهGL/yearگيگا ليتر در سال

؛]14[برگشتي به درياچه حاصل شود
آب 2003در سال H.B. 2016، قانون7در لوئيزيانا• تصويب شد كه يك برنامه براي

و مناطق فضاي سبز ها، زمين ها، قبرستان شده براي آبياري پارك احيا هاي بازي گلف
را بزرگراه مي ها  كند. الزامي

(حدود 10خانه احياي آب فرد هاروي، تصفيه9، در منطقه ال پاسو8در تگزاس• ، آب را
6/7MGD براي تغذيه آب زيرزميني از طريق تزريق به سفره آب زيرزميني هوكو (

 
1 Viginia 
2 Occoquan 
3 Nevada 
4 Las Vegas 
5 Meed 
6 Hoover Dam 
7 Louisiana  
8 Texas 
9 El Paso 
10 Fred Harvey 
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و براي آبياري زمين1بولسون هاي بازيو در مقدار كمتر براي خنك كردن مولد برق
ا گلف فراهم مي خانه از كربن فعال زيستي، دينيتريفيكاسيون زيستي، ين تصفيهآورد.
و ترسيب اوليه سنتي استفاده3و اُزن زني2پاشش آهك ، بعالوه استفاده از صافي

مي كند. تعداد زيادي از پروژه مي هاي ديگر توان در مكان هاي ديگر بازيافت آب را
و كانادا پيدا كرد. اما بيش آن اياالت متحده آمريكا تر ها در مقياس خيلي كوچك تر

 باشند. مي

 بازيافت آب در آسيا3.2
و سنگاپور عمده هاي دائمي آب هستند. ژاپن يك سابقه ترين بازيافت كننده در آسيا، ژاپن

( 150طوالني در استفاده مجدد از آب دارد؛ حدود  ) به طور ساالنه در ژاپن GLگيگا ليتر
اي شهري جايي كه زيربناي آب قابل شرب موجود قادر به مقابلهه شود. در محيط بازيافت مي

مي با تراكم رو به افزايش ساختمان در باشد. لوله ها نيست، تصفيه آب يك ضرورت كشي
( ساختمان (Tokyoهاي بزرگ در شهرهايي مثل توكيو و فوكيوكا (Fukuoka براي استفاده از (

در توالت آب بازيافتي عمدتا مناسب است. بعالوه در ها يك ساختاري را در نظر گرفته اند كه
ها استفاده شود كه اين يك شكل ها آب پر شده در مخزن، نخست براي شستن دست آن

آب16مستقيم استفاده مجدد است. منبع تأمين آب خانگي با قيمت  درصد زير قيمت
و كشاورزي از اهميت خيلي  كمتري برخوردار آشاميدني در دسترس است. آبياري فضاي سبز

(شكل  ).4-3است

1 Hueco Bolson 
2 Lime Percipitatipn 
3 Ozonation 
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 شده در ژاپن براي اهداف مختلف هاي نسبي آب بازيافتي استفاده حجم-4-3شكل

30ايجاد شد كه اهداف آن توسعه"21st Century Master Plan"، طرح1در اوزاكا
تا 100و توسعه 2013درصدي بازيافت آب تا ، 2002. از سال]12[باشدمي 2030درصدي

( 3115در ساحل چپ رودخانه يودو2ناگيسا خانه صفيهت 10) كه ML/dayمگا ليتر در روز
(در داخل تصفيه درصد آن از آب بازيافت شده است را تصفيه مي خانه براي فضاي سبز، كند

آب براي لوله4 رفاه عمومي شهربراي تبادل گرمايي در سيستم تهويه هواي مركز  هاي اصلي
و شستش  ها نيز در نظر گرفته شده است).و دادن توالتآتش نشاني

با ترين استاديوم در ژاپن، يك استاديوم بين بزرگ5يوكوهامادر 5هزار صندلي؛70المللي
) شود كه در تأسيسات به صورت يك منبع براي ) هرزآب تصفيه ميML/dayمگا ليتر در روز

و براي رودخانههاي ها، براي سيستم پمپ گرمايشي، براي سيفون توالت هاي آبياري باراني
مي هايي كه در مجاورت استاديوم هاي) مصنوعي در پارك(جريان  شود. هستند استفاده

1 Ozaka 
2 Nagisa 
3 Yodo 
4 City General Welfare 
5 Yokohama 
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مي از جمله مكان را نام برد.]15[در سنگاپور NEWaterتوان پروژه هاي ديگر در آسيا،
با محدوديت زيادي به مالزي وابسته است زيرا آن منطقه"مين آب شيرين سنگاپور عمدتاتأ

و نامطلوب مي هاي باشد. بنابراين گزينه براي آبگيري مواجه است. اين يك موقعيت ناامن
در اند كه به يك توسعه تدريجي در پروژه بررسي شده 1970ديگري از دهه  هاي بازيافت آب

است. با شروع سيستم تصفيه از فاضالب ثانويه، يك روش مقياس بزرگ كنوني منتج شده
ند مانعي متشكل از يك گام فيلتراسيون غشاء دوگانه ميكرو فيلتراسيون / اُلترا فيلتراسيونچ

) (ROو اسمز معكوس (گندزدايي) با اشعه ماوراي بنفش و همراه با ضدعفوني (UV استفاده (
آب NEWaterشود. هدف عمده مي استفاده از آب غير قابل شرب براي مثال به عنوان

(به عنوان منبع آب فوق خالص خانهفرآيندي براي كار وِيفر آب ) مي1هاي توليد باشد.
و در يك سلسه مراتب فرآيندهاي تصفيه بيش تر كه نتيجه بازيافتي در يك زمينه صنعتي

چنين براي ديگرهم NEWater پروژه باشد. نهايي آن، آبي بدون هيچ ناخالصي است، مي
و به عنوان آب خنك كننده در سيس ، يك 2003هاي تهويه هوا استفاده شد. از سالتمصنايع

براي مخازن آب خام موجود براي استفاده مجدد آب قابل شرب NEWaterجريان كوچك
غير مستقيم معرفي شد. اين مشابه با روشي است كه موارد استفاده معدودي در اياالت متحده 

و آموزش يك نياز آمريكا دارد. هرچند در اين مورد به خوبي شناسايي شده است  كه اطالعات
اوليه براي موفقيت پروژه است. با توجه به اين مالحظات وب سايتي به وجود آمد 

)WWW.pub.gov.sg/NEWater .و با تهيه اطالعات رقابتي به موفقيت اين پروژه كمك كرد (
رقي آسيا، آب به ندرت بعد از پااليش استفاده مجددش هاي ديگر در جنوب در مكان

و شود، عمدتاً چون منابع آب اغلب كم نيستند. استثناء مي هايي هم هستند مثل هندوستان
ويتنام، هرچند در اغلب موارد تصفيه نسبتاً محدود است. اين قضيه تا حدودي براي چين نيز 

اما فاضالب اغلب به استانداردهاي براي تر است كند جايي كه بازيافت آب متداول صدق مي
به مثال استفاده مجدد در بخش كشاورزي نمي بهبود رسد. اما اين وضعيت در چين منجر

و كمي شده است. سريع در مؤلفه  هاي كيفي
خ و خاورميانه وجود دارد جايي كه فاضالب ام براي آبياري يك وضعيت مشابه در غرب آسيا

زمدر يمن، سوريه، لبن ميينان، و ايران استفاده . استثناءهاي]12[شود هاي فلسطين، مصر
و كويت است. در اردن، فلسطين اشغاليقابل توجه  كل95، اردن مگا74درصد از حجم

( مترمكعب در سال استفاده مجدد مي (محدود) در دره80باشد، عمدتاً درصد) براي آبياري
ذخ Zerqaاردن، بعد از تخليه به رودخانه  سدو در درصد باقيKing .Talal 20يره در مانده

 
1 Ultra Pure Water 
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و مناطق درصد بخش كشاورزي25شود. در كويت، سايت به عنوان آب فرآيندي استفاده مي
(پساب) تصفيه52سبز با استفاده از مي مگا مترمكعب در سال هرزآب شوند. شده آبياري

درصد تأمين20، طين اشغاليفلس. در]12[شود تغذيه آب زيرزميني نيز در كويت انجام مي
در آب مي بازيافت 1972از آبي كه قبالً هاي بزرگ شامل منطقه . پروژه]12[آيد شده، بدست

Dan كهمي از95شود جايي براي تغذيه سفره آب زيرزميني Tel Avivگيگا ليتر در سال
) و براي آبياري بعد از The Coastal Aquiferساحلي ميماه ذخيره استف2) در اده شود.

Haifa ،32گيگا ليتر در سال به مجتمعKishon 2كه شامل) ) Stabilizationمخزن تثبيت
در65. اخيراً،]16[گردد است جاري مي براي اهداف آبياري، فلسطين اشغاليدرصد فاضالب

اري هاي آينده مانند آبي؛ آبياري كشاورزي نامحدود براي پروژه]17[شود استفاده مجدد مي
و كاهش شوري سفره آب زيرزميني نيز در نظر گرفته پارك عمومي، استفاده مجدد صنعتي
 شود. مي

 بازيافت آب در اروپا3.3
و همكاران ) به عنوان نتيجه 2006(1مرور خوبي از بازيافت آب در اروپا توسط بيكسيو

مي ارائه شده AQUARECپروژه اروپايي  ه گرفت كه بخش آب توان نتيج است. از اين پروژه
هاي منحصر به فرد براي بهبود مديريت آب شامل استفاده در اروپا در يك فاز انتقالي با فرصت

باشد. با اين وجود، موفقيت استفاده مجدد از آب به فاكتورهاي زيادي مانند مجدد از آب مي
و شركت و مقررات متمركز متكي است؛ اختالف جوامع محلي ا بين اعضايه ها بعالوه قوانين

) مي ) اغلب اجراي پروژهEUاتحاديه اروپا كند. اين باعث سطوح تفاوت هاي انفرادي را مشكل
مي دار اجرايي در كشور معني و مقررات اغلب به قدر كافي روشن شود. راه هاي اروپايي كارها

هم نيستند كه منجر به عدم قطعيت مي ه كشورها شود. بعالوه استفاده از آب بازيافت شده در
) ): در بخش جنوبي اروپا، استفاده عمده آبياري در بخش Bixio et al., 2006يكسان نيست

) (44كشاورزي است و براي كاربردهاي زيست محيطي يا شهري در37درصد) درصد)،
( كه در بخش شمالي اروپا تمركز بيش حالي با33تر روي استفاده صنعتي است درصد) همراه

مي كاربردهاي شهري (و زيست محيطي درصد). هر كشور ممكن است داراي51باشد
ك هاي گسترده از اين تصوير كلي باشد، همان انحراف و همكارانطوري ) 2006(ه بيكسيو

كه نشان دادند. براي مثال در ايتاليا قوانين از بازيافت آب جلوگيري مي كنند: در صورتي
(پساب) بازيافتافزايشي در توليد محصول بتواند با استفا به ده از هرزآب دست آيد، شده

 
1 Bixio et al. 
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(پساب) فقط براي اهداف كشاورزي مجاز است . در روشي مشابه،]18[بازيافت هرزآب
و مجارستان جايي (پساب) در لهستان كه تنها چند درصد هرزآب استفاده مجدد از هرزآب

م شده عمدتاً براي پروژه(پساب) توليد شود توسعه پيدايهاي كوچك آبياري استفاده
كم نكرده به تر توسعه يافته اما يك مطالعه است. بازيافت آب در جمهوري چك نيز هنوز اي

و استفاده Znojmoپتانسيلي را براي استفاده مجدد آب در كشاورزي در منطقه]19[تازگي 
(خنك مجدد صنعتي به عنوان يك جايگزين آب سطحي براي اهداف خنك كنندگي) سازي

 دهد.مي نشان
اي در اند، به ويژه كشورهايي مثل هلند كه سابقه كشورهاي اروپايي هميشه خيلي نوآور بوده

، آزمايش"آب خانگي"به عنوان نشانگر Utrechtدر"1لوله سوم"ها دارند. سيستم حد قرن
متوقف شد. در بلژيك، پروژه بازيافت آب2شد، اما اين به دليل مسائل انتقال آلودگي

توجه زيادي را جلب كرده3كوكسيجدر IWVAشده توسط كارخانه آب شرب محليامانج
و اسمز5/2است؛ اين پروژه، تصفيه  (پساب) را توسط فيلتراسيون ميكرو گيگا ليتر هرزآب

) و ذخيره متعاقب آب تصفيهROمعكوس بر شده در يك آكيفر در تپه) هاي شني را در
مي2تا1گرفت. بعد از يك زمان ماند مي با ماهه، آب به عنوان آب شرب توزيع شود كه
در هيچ و رضايت مشتري باال است. در جايي ديگر گونه مشكالت كيفي مواجه نشده است

براي تهيه آب براي آبياري نامحدود5شيلد ) درMBR(4بلژيك راكتور زيستي غشايي
از ها در دراز مدت شود. نتايج استفاده از فاضالب استفاده مي براي يك دامنه وسيعي

) و MBRپارامترهاي استفاده مجدد از آب، متناسب بودن راكتورهاي زيستي غشايي (
( همخواني داشتن با استانداردها براي آبياري نامحدود را نشان مي  ). Bixio et al., 2006دهد

يم با نقاط آيد. استفاده مجدد غير مستق در انگلستان، بازيافت آب به كندي به اجرا در مي
شده شده دارد. براي مثال، هرزآب تصفيه دست جريان سهمي در هرزآب تصفيهانتزاعي پايين

مي Chelmerبه داخل رودخانه  ) براي تغذيه مخزن تخليه (متعاقباً و در نتيجه  شود
9تيمزروي ديواره رودخانه8. پروژه پايان هزاره]16[شود استفاده مي7اسكس در6هنينگفيلد

1 Third Pipe 
2 Cross Contamination 
3 Koksijde 
4 Membrane Bioreactor  
5 Schilde 
6 Haningfield 
7 Essex 
8 Millenium Dome 
9 Thames 
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( 500واقع اولين پروژه بازيافت مهم انگستان بود. حدود در )، كه m3/dayمترمكعب آب در روز
با هاي دستشويي در توالت بخشي از آن در كاسه و مخلوط شده ها، بخشي از آن از آب باران

و در محل براي تميز كردن توالت آب زيرزميني بازيافت مي مي شود  شود. ها استفاده
و آلمان)، مردم آگاهي محيطدر بخش شمالي ارو (كشورهاي اسكانديناوي زيستي بسيار پا

مي بااليي دارند كه تعداد زيادي پروژه "تخليه صفر"تواند به عنوان هاي مقياس كوچك كه
و مصرف انرژي را در طراحي شود كه نه تنها بازيافت هرزآب را بلكه توليد تلفات جامد

مي نمونه"يروستاهاي اكولوژيك". اين گيرد برمي و تواند به عنوان هاي اوليه هستند
 تر جامعه آينده در نظر گرفته شوند. هايي از نقطه نظر پايداري بيش آزمايش

 بازيافت آب در استراليا3.4
ميبا توجه به تجارب موفقيت با آميز در بازيافت آب، توان اين ايده را در مناطق ديگر

خاورميانه، آسيا، بخش آفريقا شمالي، جنوب غربي اياالت مشكالت منبع تأمين آب مشابه در 
و هم و استراليا به كار گرفت. هر چند كه درك عمومي اين ايده چنين متحده آمريكا

در1در توومبا 2006ساز است. اين مورد دوباره در سال جلوگيري از اقدامات اوليه نيز مشكل
آب تصفيه ري براي مخلوط كردن هرزآبگي كه رأي استراليا اثبات شد، جايي2كوينزلند شده با

هاي سطحي خام براي توليد آب قابل آشاميدن يك نتيجه منفي داشت. با اين وجود، مثال
و اين بحث روي بازيافت آب احتماالً در هيچ  ديگر بازيافت آب در سرتاسر استراليا وجود دارند

ني جايي به فشردگي آن چيزي هاي اخير نقش ست. خشكساليكه در استراليا وجود دارد
هاي نگاه اجمالي از پروژه.]20[محدوديت منابع آب محدود داشتند مهمي در آگاهي از اين

.]12[است ارائه شده3بازيافت آب در استراليا توسط رادكليف
ولز در مگا 1300سيستم تصفيه فاضالب كه حدود 527، شركت آب سيدني4نيوساوت

) مي آب جمع)ML/dayليتر در روز با آوري (9/29كند ) آب ML/dayمگا ليتر در روز
مي فرآوري در شده را براي استفاده مجدد اداره ، حومه سيدني، يك طرح لوله6روزهيل كند.

خانه فاضالب روزهيل مشابه با سنت پترزبورگ نصب شده از تصفيه سوم با آب تصفيه
(4/4است. حدود شده ) با استفاده از اُزن زني، ميكرو فيلتراسيون ML/dayمگا ليتر در روز آب

(شكلو كلرزني تصفيه مي ).5-3شود

1 Toowoomba  
2 Queensland 
3 Radcliff 
4 New South Wales 
5 Sydney 
6 Rose Hill 
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در-5-3شكل ، استرالياRouse Hill ،New South Walesشماتيك فرآيند براي بازيافت آب

مي اُزن به دليل اثر اكسيداسيون قوي به تر در فرآيند تصفيه آب استفاده شود؛ با اين وجود
آبرس نظر مي و كلرزني نيز به همان نسبت ضروري است. شيرهاي د، ميكرو فيلتراسيون

آب محتوي آب بازيافت و برچسب غير قابل شرب دارند. هزينه شده بنفش رنگ هستند
(در سال بازيافت (98)، در مقايسه با 2003شده 58) يا AUS$c/m3دالر استراليا

)EURc/m3،اس28 ) براي آب قابل آشاميدن (دالر 17) براي هر مترمكعب يا AUS$cتراليا
)EURc) باشد. مصرف كنندگان به اين باور رسيده ) ميEURc/m3) براي هر مترمكعب آب

و افزايش منا ع اقتصادي مهم است. در نتيجه اين پروژهفاند كه بازيافت آب براي آينده پايدار
در20منجر به افزايش كل35كه حدود حالي درصد در مقايسه با مناطق ديگر گرديد درصد

 شده شد. مصرف، شامل آب بازيافت
مگا ليتر در روز2/2در سيدني يك پروژه مشابه با ظرفيت 2000هاي المپيك براي بازي

) و اسمز معكوس ) همراه با ROاجرا شد. در اين مورد، تصفيه شامل ميكرو فيلتراسيون
(دالر استراليا83كلرزني بود. اين آب با هزينه  ) در AUS$c/m3به ازاي هر مترمكعب

به6/1، حومه نزديك شهرك توزيع گرديد. اما هزينه توليد با مقدار1نيواينگتون دالر استراليا
) هر4-3( Rouse Hill) در مقايسه با AUS$c/m3ازاي هر مترمكعب آب دالر استراليا براي

)  )) باالتر است.AUS$c/m3مترمكعب آب
. يك كاربرد معمول براي]12[تي در منطقه سيدني وجود دارند هاي ديگر متفاو مثال

يك جايي2آبياري كشاورزي در جرينگانگ جراو و تصفيه مرحله سوم شامل كه تصفيه ثانويه

 
1 Newingtone 
2 Gerringong Gerao 
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، فيلتر شني، اُزن زني، كربن فعال به صورت زيستي، ميكرو1سازي راكتور زيستي، شفاف
و فيلتراسيون با اشعه ماوراي بن (فيلتراسيون هاي ديگر . مثال]21[شود ) استفاده ميUVفش

در مي و در ريچموند 134مگا ليتر در روز براي4/2(2پيكتون تواند يافت شود. بعالوه3هكتار)
در يك مگا ليتر از آب تصفيه براي آبياري يك باشگاه گلف4سنت ماريشده در مرحله سوم

در استفاده مي را با توليد آب6ايالوارا ده از هرزآب، استراتژي استفا5ولونگانگ شود.
( بازيافت و اسمز معكوس (استفاده از فيلتراسيون ميكرو )) براي يك ROشده با كيفيت باال

.]22[كارخانه فوالد به كار بردند 
شده هاي مختلف از آب بازيافت، تصوير مشابه است. دياگرام استفاده7در منطقه نيوكاسل

مي داده شده6) در شكل 2003(تاريخ  و نشان از دهد كه سهم استفاده صنعتي بيش است تر
را هاي ديگر نيو ساوت ولز، پروژه جاهاي ديگر است. در بخش هاي مقياس كوچك متعددي

 توان يافت. مي
با تصفيه 8،174در ويكتوريا برداري خروجي تخليه ساحلي در حال بهره 150خانه فاضالب

د خانه هستند. اغلب تصفيه ميها و داراي نسبت بازيافت بااليي باشند؛ هرچند اخلي هستند
كل نسبتاً پايين است. در  مگا ليتر فاضالب در سال 295درصد2، فقط Melbourneحجم

گيگا ليتر در سال40كه حجم كل براي ويكتوريا حدود شود. در حالي استفاده مجدد مي
 باشد. مي

م و بيش و در شهر كوينزلند نيز شرايط كم مگا ليتر در سال 27400شابه است
)ML/year م 340) از مقدار كل (يهزار مگا ليتر در سال استفاده مجدد درصد). ساير8گردد

مي هاي استراليا نيز بخش هاي بزرگ اغلب نزديك خانه باشند كه تصفيه شرايط يكساني را دارا
(براي مثال آداليد و با تخليه به داخل اقيانوس راه با تعداد زيادي كاربردهايهم)9به هم

 شوند. بازيافت داخلي مقياس كوچك، عمدتاً براي اهداف آبياري در نظر گرفته مي

1 Clarification 
2 Picton 
3 Richmond 
4 Sant Marry 
5 Wollongong 
6 Illawarra 
7 Newcastle  
8 Victoria 
9 Adelaide 
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در هاي نسبي آب بازيافتي استفاده حجم-6-3شكل  New South Walseو Newcastle شده
 براي اهداف مختلف

 هاي جهان بازيافت آب در ديگر بخش3.5
كه تنها گزينه براي پيش رو در مناطق داراي تنش آبي است جايي بازيافت آب يك گزينه

مي رشد يا حتي ادامه حيات مي تواند در مناطق كمتر باشد. تعداد زيادي از اين مناطق اغلب
و آمريكا التين يافت شوند. توسعه  يافته در آفريقا، آسيا

آب در آفريقا، تصفيه هاي از نمونه3ناميبيا، در2ويندهوك در1گورين گاب خانه احياي
و متوسط بارش ساالنه8/1معمولي هستند. ناميبيا حدود  متر ميلي 285ميليون نفر جمعيت

 Oranjeهاي زيادي در بارش وجود دارد. در جنوب، نوار جنوبي آفريقا، رودخانه دارد. تفاوت
ا مي5آنگوالاز4كونن منبع آبي مهمي است. در شمال، رودخانه ستفاده قرار گيرد؛ تواند مورد

و در داخل منطقه آبگيري رودخانه از ناميبيا اين بخش و6هاي زامبزي آب زيادي دارد

1 Goreangab 
2 Windhook 
3 Namibia 
4 Kunene 
5 Angola 
6 Zambezi 
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(با حتي دستيابي مستقيم به زامبزي از طريق باريكه كاپريوي1اوكاوانگو ).2قرار گرفته است
ي تقريباً كه بارندگ گردد، جايي در غرب، دشت ساحلي به طور سريع به بيابان ناميب تبديل مي

ميليون نفر است؛ مردم محلي17ودصفر است. بيابان ناميب محلي خشك براي بيش از حد
و گياهان سازگار با استفاده از رودخانه3تاپنار بهيشده براي شرايط حاد مثل گياه هاي موقتي

عادهال دهند. فشار رو به رشد ناشي از جهانگردي در اين منطقة فوق نام نارا، ادامه حيات مي
نيز خشك است.4به وجود آورده است. در غرب ناميبيا، بيابان كاالهاري يك تهديد جدي

و جنوب است، خيلي دورتر از رودخانه ها قرار گرفته در بين اين بيابانويندهوك  ها در شمال
آب 250كيلومتر). اين شهر حدود 900و 750ترتيب(به و معموالً به هزار نفر جمعيت دارد

كه اين شهر رشد كرد، منابع ديگري بايستي با ساختن است. هنگامي يني وابسته بودهزيرزم
مي سدهايي براي گرفتن آب از رودخانه سد هاي موقتي پيدا 4/2( 1933در5آويس شدند.

و سد گورين گاب در سال ( 1985مگا مترمكعب) مگا مترمكعب). آب قابل6/3احداث شدند
ميخانه معم شرب در يك تصفيه خانه به بعد، فاضالب از تصفيه 1969شد. از سال ولي توليد

و تا به امروز چنين در اين تصفيه هم6پساب گاماماس خانه تصفيه شد. اين شروع اوليه بود
مي تنها تصفيه  4300. ظرفيت اوليه]23[باشد خانه براي استفاده مجدد از آب شرب مستقيم

به مترمكعب در روز بود، بعد از تعدادي مترمكعب در روز رسيد. 7500به روز رساني، اين
و تجاري حا ميصفاضالب استفاده شده براي احيا، از هرزآب خانگي گردد. فاضالب صنعتيل

مي در يك تصفيه با شود. تصفيه با انعقاد/ لخته خانه مجزا تصفيه ، شناوري هوايFeCl3شدگي
ك و اصالح ربن فعال دانهمحلول، فيلتراسيون شن سريع، جذب فيزيكي روي  pHاي، كلرزني

 گرديد. انجام مي
هزار مترمكعب در روز شروع به كار كرد.21خانه جديدي با ظرفيت، تصفيه2002در سال
هاي به كار رفته پيشين با اُزن زني اُلترا سال تجربه بود، اما طرح30خانه بر اساس اين تصفيه

(شكل  به).7-3فيلتراسيون توسعه يافت روش مخلوط كردن هرزآب با منابع آبي ديگر است،
درصد آب احيا شده را دارد. پايش كيفي آب خام،35طوري كه آب قابل شرب نهايي حداكثر 

و درك  و آب آشاميدني به طور آشكار از اهميت زيادي برخوردار است. ارتباط آب مياني

 
1 Okavango 
2 Caprivi 
3 Topnaar 
4 Kalahari 
5 Avis Dam 
6 Gammamas 
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به.]23[باشد عمومي نيز در اين قضيه بسيار مورد توجه مي اضافه كردن كربن فعال پودر شده
 آب خام ممكن است يك اقدام جهت ايمني مهم در نظر گرفته شود.

آب تصفيه هاي پيشرو خانه در زمينه بازيافت آب جزء تصفيه گورين گابخانه احياي
به مي (و هنوز هم است). در جاهاي ديگر در آفريقا، بازيافت آب اصالً توسعه نيافته است، باشد

و آفريقاي جنوبي تا جز   1980شان را در اواخر دهه درصد هرزآب16چند استثناء: زامبيا
درصد بود. بيكسيو75و اين در تونسيا پايتخت تونس حتي تا]12[كردند استفاده مجدد مي

در آفريقا مشخص Sub Saharan سايت بازيافت را در منطقه20تعداد كل]10[و همكاران 
 كمي است. كرد كه تعداد خيلي

در آمريكاي التين، تصوير كلي مشابه با آفريقا است. تعدادي سايت مشخص شده توسط
و همكاران  با 50]10[بيكسيو و اين تعداد كم گوياي همه چيز است. مطابق -Pan تا است

American Health Organization ازكم درصد هرزآب در آمريكاي التين هيچ نوع14تر
كند. اين وضعيت تقريباً در همه تخليه به رودخانه يا دريا دريافت نميتصفيه قبل از 

انگيز مانند يك درصد تصفيه فاضالب كشورهاي آمريكاي التين يكسان است، با مقادير شگفت
و1Suriname ،5در سورينام . چنين استنباط]12 [ درصد در مكزيك13درصد در ونزوئال

كه مجدد از آب امكان شود كه در اين شرايط استفاده مي پذير نيست، حداقل نه به اين معنا
و ايمن باشد.  آب بازيافت شده بايستي يك منبع آب قابل اعتماد

(متعارف) است؛ بيش از از 500آبياري با هرزآب خام هرچند كار عادي هزار هكتار
مي زمين  شوند. هاي كشاورزي در آمريكاي التين با هرزآب تصفيه نشده آبياري

و چالش گيري . نتيجه4 تر هاي بيش ها
و طبيعت پروژه مي از تعداد كه توان نتيجه هاي بازيافت آب در سرتاسر جهان، گيري كرد

است. تقاضاي تري اصل تصفيه هرزآب به عنوان يك منبع ارزشمند، داراي مقبوليت بيش
سي بيش و نهايتاً به و به حمايت بهتر منابع هاي تخليه صفر ستمتر آب به خاطر رشد جمعيت

كه در هيچ كدام شود. يك مشاهده قابل توجه يعني اينو يا تخليه نزديك به صفر مربوط مي
به ها اثرات منفي سالمتي حتي در يك مقياس زماني از اين پروژه دست نيامده بلند مدت

فن است. اين نشان مي مي آوري دهد كه باشند، ها براي توليد آب تميز از هرزآب قابل دسترس
(همان و در توومبا در استراليا اثبات ولي همه متقاعد نشدند طور كه در سن ديگو در كاليفرنيا

نه شده). بنابراين يك جهت (انگيزش) بازيافت آب گيري خوب براي آينده براي بر انگيختن

 
1 Suriname 
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و رقابت آوري بلكه در برنامه فقط در فن مو هاي تحصيلي فقيت هاي اطالعاتي ايجاد شده است.
مي درباره چگونگي انجام چنين پروژه در سنگاپور مثال خوبي NEWaterپروژه  و هايي باشد

فن آن هم آوري اين است كه از و چنين از اطالعات درست استفاده شود. اين هاي مناسب
 باشد. پروژه در كوكسيج بلژيك مثال ديگري از پذيرش عمومي براي استفاده مجدد از آب مي

آب شده در تصفيه شماتيك احياي آب استفاده-7-3شكل ، Goreangabخانه احياي
Windhoek ،Namibia 

مي گيري ديگر تفاوت بين كشورهاي توسعه نتيجه و كشورهاي در حال توسعه باشد. يافته
و مطمئن باشد، بازيافت آب نياز به فن (گران اگر قرار است كه فاضالب ايمن قيمت) آوري

د و مالي براي انجام اين كار دارد. كشورهاي ر حال توسعه داراي كمبود امكانات زيربنايي
به مي به كه امكان كه بازيافت آب در جايي طوري باشند، هاي ماندن آالينده دليل باقي پذير است

و هنگام استفاده براي آبياري، آلودگي و ميكروبيولوژيكي ناامن است ها روي منطقه شيميايي
ازو ممكن است روي محصوالت تأثير بگذارند. اين عمليات در بخش بزرگي پخش شده هايي

و هرزآب به داخل رودخانه و آفريقا معمول است. اتيوپي يك مثال معمول است: تلفات ها آسيا
مي بدون هيچ و باعث مشكالتي در پايين شوند؛ آالينده گونه تصفيه تخليه ها تجمع پيدا كرده
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آب دست جريان، جايي بهكه مي بايستي به عنوان تنها منبع استفاده شود، آورند. توليد وجود
 آب آشاميدني با اين روش تداخل دارد. 

كه به ندرت تصفيه هرزآب وجود دارد. در ويتنام است جايي1مثال معمول ديگر هانوي
و مداوم فاضالب تصفيه نشده به رودخانه ي هاي خانگي، صنعت(از فعاليت2نوداي تخليه حجيم

) به آب سطحي كه كامالً به طور4و منطقه شهري پري3، هاي تايهانويو كشاورزي از شهر
است. اين آب به عنوان يك منبع براي آب آشاميدني براي شديد آلوده شده است، انجام شده

مي60بيش از  مي هزار نفر كه نزديك ساحل رودخانه زندگي هم كنند استفاده شود. باز اين
مي فاده مجدد از هرزآب بدون هيچيك مورد است باشد. حل اين مشكل احتماالً گونه تصفيه

مي ترين چالش براي بازيافت آب در دهه مهم  باشد. هاي آينده
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و تقطير غشايي  فصل چهارم: اسمز معكوس

 اسمز معكوس.1
 مقدمه1.1

) يك روش تصفيه غشايي براي جدا كردن حالل از يك محلول RO(1اسمز معكوس
مي مي ماند. وقتي كه يك غشاء باشد كه در نتيجه اين عمل يك محلول غليظ شده بر جاي

تر به بخش كند، حالل از بخش رقيق نيمه تراوا يك محلول رقيق را از محلول غليظ جدا مي
ميغليظ ها در هر دو بخش يكسان شود. با استفاده از يك فشار يابد تا غلظت تر جريان

 تر جلوگيري نمود. توان از جريان يافتن حالل به بخش غليظ هيدرواستاتيك مخالف مي
2فشار اسمزياندازه فشاري كه الزم است تا به طور كامل از جريان حالل جلوگيري شود،

تر از فشار اسمزي باشد، شود. اگر فشار هيدرواستاتيك به كار برده شده، بيش ناميده مي
تر جريان تر به بخش رقيق جريان حالل بر عكس خواهد شد يعني، حالل از بخش غليظ

شكل خواهد يافت. اين پديده به نام اسمز معكوس شناخته مي ، مفاهيم اسمز،1-4شود. در
و اسمز معكوس به طور شماتيك نشان داده شده است. فشار اسمزي فشار اسمز يك���πي

و طبق رابطه  متناسب����X، با جز مولكولي حالل1-4ويژگي ترموديناميك حالل بوده
 است: 

)4-1(�� � ����� ! ln X�� 

(R،1-4در رابطه J/K mol ،(T)ثابت جهاني گازها وKدما (#�) ) m³حجم حالل
 باشد. مي

مي براي محلول نمايد كه اين هاي رقيق، فشار اسمزي از قانون گازهاي ايده آل پيروي
 شود: مي3به رابطه وانت هوف1-4سازي معادله مسأله سبب ساده

)4-2(�� � C%�RT 
( �%)،2-4در رابطه  باشد. ) ميmol/m³غلظت محلول

1 Reverse Osmosis 
2 Osmotic Pressure 
3 Van’t Hoff 
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و اسمز معكوس-1-4شكل  مفهوم اسمز، فشار اسمزي

�*)�، به اختالف غلظت�∆بنابراين، اختالف فشار اسمزي در يك غشاء، � بستگي(�*)
و نه به اندازه مولكولي آن بستگي دارد بلكه همان كه دارد. فشار اسمزي نه به نوع محلول طور

 نشان داده شد، به غلظت مولكولي محلول وابسته است.2-4و1-4در روابط 
و پاك ROبراي استفاده از سازي آب، آب ورودي در يك طرف غشاء نيمه جهت تصفيه

ميترا گيرد. فشار وارد شده بايد آن قدر زياد باشد تا مقدار آن بيش از فشار وا تحت فشار قرار
و آب بر خالف حالت اسمزي جريان يابد. اگر غشاء به كار برده شده، در برابر آب  اسمزي شده

و در برابر مواد جامد محلول نفوذ نفوذ و ناپذير باشد، آب خالص از آن عبور نمود ناپذير بوده ه
در در سمت ديگر آب تصفيه شده به دست مي آيد. با عبور آب خالص از غشاء، غلظت محلول

و در نزديكي سطح غشاء افزايش مي و سبب ايجاد پديده طرف ديگر اي به نام قطبي شدن يابد
به غلظت مي گردد. قطبي شدن غلظت با تجمع ذرات جامد در سطح غشاء همراه است كه

مينوبه خود باعث افز و در نتيجه سبب افزايش فشار اسمزي گردد. ايش غلظت محلول شده
تواند بر فشار در نهايت، وضعيت به جايي خواهد رسيد كه فشار هيدرواستاتيك وارده نمي

و هيچ جريان آب خالصي نيز از غشاء صورت نمي هم اسمزي غلبه نمايد چنين، اگر فشار گيرد.
و ساير تر شود، غشاء توسط نمك خالص بيش هيدرواستاتيك براي ايجاد جريان آب ها

مي جامدات نامحلول دچار گرفتگي مي تواند به صورت شود. بنابراين، جزئي از آب ورودي كه
مي ROهاي آب خالص احيا شود، محدود است. واحد از به ترتيبي كار كنند كه فقط بخشي
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و فاضالب باقي آب ورودي از غشاء عبور مي زه كند ميكشمانده به (پيكربندي ها هدايت شود
 ).1جريان متقاطع

مي فاضالبي كه به زهكش و ساير مواد ها هدايت شود در بر گيرنده محلول غليظ شده
و از آن با عنوان جريان برگشتي ياد نامحلول مانند باكتري و ذرات معلق بوده ها، اندوتوكسين

مي مي ازتو شود. نسبت آب خالص توليد شده به آب ورودي تا10اند كه%50 % متغير باشد
و ساير شرايط مانند مواد تشكيل اين نسبت به ويژگي و پتانسيل هاي آب ورودي دهنده غشاء

 گرفتگي غشاها بستگي دارد. 

 تركيب غشاها1.2
شوند. توليد مي2اي كالسيك معموالً با استفاده از روش معكوس نمودن مرحله ROغشاهاي

ميدر اين روش، محلول  و3گيرد كه در اين مراحل، اليه جدا كننده پليمر در دو مرحله شكل
شوند. غشاهاي مرحله معكوسي كه پوسته با تبخير شدن حالل تشكيل مي4محافظ متخلخل

مي آن كه ها به طور كامل جدا شده است به اين روش توليد شوند. اليه جدا كننده غشاهايي
مي پوسته دروني آن و انفعاالت IFC(5شدبا ها كامپوزيتي ) به طور كلي با استفاده از فعل

. مزيت استفاده از]1[شوند شيميايي بر روي يك محافظ متخلخل از پيش آماده شده تهيه مي
مي IFCغشاهاي  به اين است كه در اين غشاها توان تركيب شيميايي اليه اصلي جدا كننده را

ن مسأله به اين جهت اهميت دارد كه تركيب طور مستقل از محافظ متخلخل انتخاب نمود. اي
و شكل اليه جدا كننده، تعيين كننده ويژگي مي شيميايي  باشد. هاي انتقالي غشاها
از- ترجيحاً پلي سولفون–در تركيب غشاها معموالً محافظ پليمري متخلخل با استفاده

. سپس]2و1[شودميچند منظوره هستند، اشباع6هاي آبي كه در برگيرنده يك آمين محلول
اين غشاء اشباع شده در تماس با يك محلول هگزان كه شامل يك اسيد كلرايد چند منظوره 

مي مي يك باشد قرار داده شود. با توجه به اين كه اين دو محلول مخلوط نشدني هستند،
و سبب شكل گيري يك اليه جدا واكنش ميعان چندگانه در سطح اليه متخلخل رخ داده

ميكننده  ها به درون هاي مختلف پخش آمين شود. پارامترهاي مختلف مانند نرخ بسيار نازك
(زيستي)، تراوايي اليه پليمري، تنش بين دو اليه، غلظت واكنش و دهنده حالل ارگانيك ها

 
1 Cross-Flow Configuration  
2 Classical Phase Inversion Method 
3 Selective Layer 
4 Porous Support 
5 Interfacial Composite Membranes 
6 Amine 
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مي IFCنرخ رشد اليه پليمري نقشي بسيار مهم در تركيب غشاهاي طي ايفا كنند. اسيدي كه
و شود با استفاده از محلولمي واكنش ميعان توليد هاي پايه مناسب مانند هيدروكسيد سديم

هم يا دي آمين مي هاي اضافه در گردد. محافظ زمان با واكنش، خنثي هاي پليمري متخلخل
مي با استفاده از روش مرحله IFCغشاهاي   شوند. اي معكوس تهيه

پ غشاهاي مرحله معكوسي كه پوسته آن ليمرهاي زيستي مختلفي مانند ها جدا شده است از
شكل مي]4[، نايلون]3[سلولز استات  گيرند. هنگامي كه ماده پليمريو الكل پلي وينيل

دلخواه در مرحله ذوب در پليمرسازي آماده شد، غشاها با استفاده از روش مرحله معكوس 
مي قالب مي گيري حل تا شوند. پليمرها در يك محلول قطبي زيستي مناسب هاي محلول شوند

هاي ها به درون قالب با درصد وزني مناسب را توليد كنند. براي تهيه غشاها، اين محلول
مي شيشه و با استفاده از يك ميله شيشه اي پيركس خشك ريخته اي كه براي اين شوند

مي منظور طراحي شده است، ضخامت آن (فر شود. سپس اين قالب ها يكنواخت ها درون آون
ميمخصوص) قرا مير و دماي درون فر تا حدي تنظيم شود كه در يك مدت معين، گيرند

و مدت زمان–پذير نمايد. اين دو پارامتر تبخير جزئي محلول را امكان دماي تبخير حالل
و امالح غشاهاي نقش بسيار مهمي در تعيين ويژگي- تبخير حالل دارند ROهاي انتقال آب

تري گيري شده كه در تماس با هوا قرار دارد، تبخير بيش . در آن سطحي از اليه قالب]4[
مي نسبت به آن سطحي كه در تماس با شيشه قرار دارد رخ مي كه دهد. اين مسأله سبب شود

از تري داشته است، كوچك اندازه منافذ در سطحي كه تبخير بيش تر باشد. پس از خارج كردن
آب هاي شيشه فر، قالب مياي به مدت يك شب درون مانده شوند تا باقي غير يونيزه مستغرق

دهنده مقدار حالل تواند نشان حالل با آب جايگزين شود. در اين مرحله، ظاهر غشاء مي
در دهنده كم بودن مقدار حالل باقي مانده در غشاء باشد. شفاف بودن غشاء نشان باقي مانده

و مدت زمان تبخ غشاء مي ميباشد. با بهينه كردن دماي تبخير توان مقدار ير حالل از غشاء
و در حرارت حالل باقي هاي مانده را به حداقل رساند. با حرارت دادن غشاها در آب غير يونيزه
 توان حالل را كامالً از غشاها حذف نمود. انتخابي مي

در به غير از مواردي كه در باال به آن و ساختار آن نقش بسزايي ها اشاره شد، پليمر انتخابي
و تقارن ساختار زنجيره ROهاي غشاهاي يژگيو يك دارند. يكنواختي اي پليمر سبب ايجاد

و در نتيجه در جداسازي نمك ساختار متخلخل محكم و كارآتر شده مي ها موفق تر كند تر عمل
]4[.
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( ويژگي آن غشاء تعيينPSD(1هاي فيلتراسيون يك غشاء عمدتاً با توزيع اندازه منافذ
د مي هاي اليه نازك رصد دو نوع نادر اندازه منافذ در سطح غشاء تعيين كننده ويژگيشود.

(منافذ شبكه پليمر . اين دو نوع عبارتند از: منافذ كوچك]6و3[باشد جدا كننده مي و2تر (
(منافذ توده پليمر منافذ بزرگ مي ) كه انتقال ماده را از غشاء امكان3تر كنند. در بسياري پذير

مي از موارد، مي غشاها به نحوي طراحي دهند. آب وارد شوند كه تنها آب را از خود عبور
مي محلول تشكيل و معموالً با فرآيند پخش از آن عبور كند. البته ممكن دهنده غشاء شده

تر، فرآيند همرفت نيز به فيلتراسيون است كه به هنگام استفاده از غشاهاي با منافذ بزرگ
با كمك نمايد. براي عبور 5–20آب از غشاها الزم است كه يك فشار زياد كه معموالً برابر

) مي50– 200مگاپاسكال  باشد، در قسمت ورودي آب به سيستم، وارد آيد. بار)

 نيروهاي انتقال1.3
و دما كه هر يك نيروهاي اصلي انتقال در غشاها عبارتند از فشار، غلظت، پتانسيل الكتريكي

و انرژي حرارتي را تحت تاثير قرار ها به ترت از آن يب جريان حالل، محلول، جريان الكتريكي
دهند. عالوه بر اين اثرات اصلي، اين نيروها بر ساير جريانات نيز موثرند. به عنوان مثال، مي

 شود. ناميده مي4تواند سبب ايجاد يك جريان شود كه جريان جاري نيروي محركه فشار مي
تROهاي در سيستم و غلظت هستند كه به ترتيب سبب، نها نيروهاي محركه موثر فشار

و محلول مي (جدول ايجاد جريان حالل بر1شوند ). اثر جانبي نيروي محركه غلظت محلول
جريان حالل با استفاده از مولفه فشار اسمزي در رابطه جريان حالل نشان داده شده است. اثر 

ول در غشاهاي با قابليت فيلتراسيون باال معموالً جانبي نيروي محركه فشار بر جريان محل
و به همين علت از آن صرف نظر مي شود. رابطه جريان حالل كه در اينجا براي كوچك بوده

دهد كه جريان حالل ارائه شده است نشان مي��-�و جريان مولكولي�,+�جريان حجمي 
 با نيروي فشار موثر رابطه مستقيم دارد:

)4-3(-� � J,C � A�∆P � ∆π� 

(C،3-4در رابطه ضريب تراوايي آب خالصkmol/m³ ،(Aوزن مخصوص مولكولي
)kmol/m s kPa ،(∆P) و kpaاختالف فشار در غشاء (∆π اختالف فشار اسمزي در غشاء
)kpaباشد. ) مي 

1 Pore Size Distribution 
2 Polymer Network Pores 
3 Polymer Aggregate Pores 
4 Streaming Current 
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 نيروهاي محركه مهم در اسمز معكوس-1-4جدول

 گراديان غلظت گراديان فشار نيروي محركه

 جريان
 اسمز تراوايي حالل جريان حالل
 پخشيدگي اولترافيلتراسيون جريان محلول

 انواع غشاهاي اسمز معكوس1.4
و در برابر محلول بايد در برابر آب نفوذ ROيك غشاي ناپذير ها نفوذ پذيري كامل داشته

و در برابر فشارهاي عملكرد باال مقاومت كافي داشته باشد. هم بايد ROچنين غشاهاي بوده
و نيز pHدر محدوده وسيعي از  و در مقابل مواد شيميايي مانند كلر و دما عمل نمايند

هم باكتري و گرفتگي چنين اين غشاها در بهترين حالت بايد به رسوب ها مقاوم باشند. گيري
 ROهاي موجود در آب ورودي مقاوم باشند. به طور كلي سه نوع غشايذ بر اثر آاليندهمناف

سه . ويژگي3و كامپوزيت نواري نازك2، پلي آميد كامالً معطر1وجود دارد: سلولزي هاي اين
 با يكديگر مقايسه شده است:2-4نوع غشاء در جدول 

 مقايسه غشاهاي اسمز معكوس-2-4جدول

كامپوزيت نواري پلي آميد كامالً معطريسلولز عملكرد
ك ا

 زياد متوسطكم حذف مواد ارگانيكي

 زياد زياد متوسط حذف مواد ارگانيكي با وزن مولكولي كم

 زيادكم متوسط جريان آب

PH8-411-411-2مقاومت به

 پايداري دما
درجه35حداكثر

 گرادسانتي
درجه35حداكثر

 گرادسانتي
درجه45كثر حدا

 گرادسانتي

كمكم زياد ها مانند كلر مقاومت به اكسيدان

كم زياد زياد تمايل به فشردگي

كمكم زياد قابليت فساد زيستي

 زياد متوسطكم هزينه

*كامپوزيت نواري نازك كه سطح آن با يك اليه پلي آميد پوشيده شده است

1 Cellulosic 
2 Fully Aromatic Polyamid 
3 Thin Film Camposite  
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 غشاهاي سلولزي1.4.1
ميالدي توسط غشاهاي سلولز استات ارائه شد.50بار در اواخر دهه براي اولين ROمفهوم

و از يك اليه متراكم سطحي (  و يك زير2/0–5/0اين غشاها نامتقارن بوده ( ميكرومتر
ها توسط اليه سطحي ساخت متخلخل ضخيم تشكيل شده اند. مقاومت در برابر عبور محلول

و اليه ضخيم متراكم نازك صورت مي متخلخل زيرين، نقش مقاومت ساختاري را بر گيرد
و يا تارهاي توخالي قالب و عهده دارد. غشاهاي سلولز استات به صورت صفحات تخت گيري

 شوند. تهيه مي
و ساخت آن هاي ها بسيار ساده است اما محدوديت غشاهاي سلولز استات ارزان قيمت بوده

آنزيادي نيز به همراه دارند. ساختار غير متقارن  ها را در برابر فشردگي تحت اين غشاها
و به خصوص در معرض دماهاي باال آسيب مي فشارهاي عملكرد زياد نمايد. فشردگي پذير

بر زماني اتفاق مي و افتد كه اليه نازك متراكم سطحي با ساختار متخلخل زيرين تركيب شده
و در نتيجه دبي جريان عبوري از غشا ضخامت آن افزوده مي مي گردد يابد. غشاهاي كاهش

و مي آن سلولز استات نسبت به هيدروليزه شدن حساس هستند  pHدر دامنهراها توان
(حد پايين هم6–8و حد باالي3–5محدودي به كار برد چنين بسته به كارخانه سازنده).

مي درجه سانتي35اين غشاها در دماهاي باالي  و تجزيه اين غشاها شوند. گراد تحليل يافته
در ها ضعيف هستند. اين غشاها در برابر عبور آب بسيار نفوذ در برابر باكتري پذير هستند ولي

در برابر آالينده هاي با وزن مولكولي كم مقاومت مناسبي ندارند. غشاهاي سلولز تري استات
كم ها نفوذ برابر عبور نمك و در برابر تغييرات پذيري و حمالpHتري داشته ت ميكروبي، دما

اند. البته الزم به ذكر است كه اين غشاها نسبت به غشاهاي سلولز استات، جريان تر شده مقاوم
مي آب كم به تري را از خود عبور هاي دلخواه هر دو نوع غشاي دست آوردن ويژگي دهند. براي

دا نام برده، تركيبي از آن  شته باشد. ها تهيه شده است تا مزاياي هر دو نوع غشا را در خود

 غشاهاي پلي آميد معطر1.4.2
و به شكل تارهاي توخالي تهيه شدند.1غشاهاي پلي آميد معطر اولين بار توسط دو پونت

همانند غشاهاي سلولزي، اين غشاها نيز ساختاري غير متقارن، يك اليه متراكم نازك سطحي
غش1–1/0(  و يك ساختار متخلخل دارند. از اين ميميكرومتر) pH 11توان در محدوده اها
مي pHاستفاده نمود. در صورتي كه مقدار4– تواند سبب تجزيه غشاء از اين حد فراتر رود

تري در برابر دما نسبت به غشاهاي سلولزي از خود نشان گردد. اين غشاها مقاومت بيش

 
1 Du Pont 
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و فشار باال دهند. البته الزم به ذكر است كه اين غشاها نيز مانند غشاهاي سلولزي مي در دما
مستعد فشردگي هستند. غشاهاي پلي آميد معطر نسبت به غشاهاي سلولزي، مقاومت بهتري 

و مواد ارگانيكي محلول در آب دارند. يكي از كاستي در برابر عبور نمك هاي عمده اين ها
مي ها به اكسيدان غشاها حساس بودن آن  باشد. ها مانند كلر

 نواري نازك هاي كامپوزيت1.4.3
گونه كه از نام اين گروه پيداست، اين دسته از غشاها از يك اليه نازك متراكم سطحي همان

دهد، بر روي يك ساختار متخلخل تشكيل نواري كه فيلتراسيون مواد محلول را انجام مي
مي شده و نحوه ساخت اين غشاها و حتي براي بهي اند. مواد به كار رفته نه تواند متفاوت باشد

و مقاومت بيش پذيري بيش كردن تركيب نفوذ ها، تغييراتي نيز تر در برابر نمك تر در برابر آب
مي در مواد تشكيل و فرآيند ساخت اين غشاها صورت هاي گيرد. در اين غشاها، ويژگي دهنده

و مقاومت در برابر محلول توسط اليه نازك سطحي تعيين مي شود. ضخامت عبور جريان آب
ال مي01/0–1/0يه سطحي معموالً در محدوده اين  باشد. ميكرومتر

) ) مانند پلي آميد معطر، پلي آميد/ TFCانواع مختلفي از غشاهاي كامپوزيتي نواري نازك
و توليد شده است. اليه حمايت كننده2و سيانورات پليفوران1پلي اوره آلكيل آريل تهيه

هاي نواري نازك تهيه شده است. كامپوزيت3ونمتخلخل زيرين غشاها معموالً از پلي سولف
هايي مانند كلر بسيار پلي آميد مانند غشاهاي پلي آميد غير متقارن در برابر تجزيه با اكسيدان

دقت داشته باشند TFCهاي پذير هستند. مصرف كنندگان بايد در نگهداري از سيستم آسيب
حذ هاي پيشو حتماً از المنت (و ساير مواد ارگانيكي اكسيد تصفيه كربن كه براي ف كلر

و از تخريب زودهنگام غشاء كننده) به كار مي مي TFCروند كنند، استفاده نيز جلوگيري
از نمايند. اگرچه مقاومت اين غشاها در برابر كلر توسط بهبود روش و استفاده هاي توليد

ها بايد به حداقل دانتركيبات جديد پليمري افزايش يافته است، تماس اين غشاها با اكسي
 برسد. 

1 Alkyl Aryl Polyurea/Polyamid 
2 Polyuran Cyanurate 
3 Polysulfone 
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 علل رايج گرفتگي غشاها1.5
 قطبي شدن غلظت1.5.1

هاي محلول در سطح رود كه نمك اصطالحي است كه زماني به كار مي1قطبي شدن غلظت
آن غشاء به نحوي تجمع مي تر از غلظت اين ها در ديواره غشاء بسيار بيش كنند كه غلظت

مي نمك شود. با عبور آب از غشاء، جريان همرفتي محلول به سطح غشاء ها در محلول ورودي
تر از پخشيدگي مجدد محلول به درون محلول اوليه است؛ بنابراين غلظت محلول بسيار بيش

شكل در ديواره غشاء افزايش مي نمايش داده شده2-4يابد. اين فرآيند به طور شماتيك در
 است. 

 قطبي شدن غلظت-2-4شكل

(اثرا ) كاهش جريان آب عبوري بر اثر1ت منفي احتمالي قطبي شدن غلظت عبارتند از:
) ) افزايش جريان محلول عبوري از غشاء به علت2افزايش فشار اسمزي در ديواره غشاء؛

) ته3افزايش گراديان غلظت در غشاء؛ نشيني مواد محلول بر اثر افزايش بيش از اندازه غلظت)
آب در سطح غشاء كه رسوب و در نتيجه كاهش جريان عبوري و يا گرفتگي جزئي غشاء گيري

) ( ) تغيير در ويژگي4را به دنبال دارد؛ و ) گرفتگي زياد با ذرات5هاي فيلتراسيون غشاها
و كاهش  و يا مواد كلوئيدي موجود در محلول ورودي كه سبب بسته شدن سطح غشاء معلق

شد جريان عبوري مي ميشود. اثرات منفي قطبي توان با اختالط محلول خامن غلظت را

 
1 Concentration Polarization 
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و محلول موجود در نزديكي سطح غشاء كاهش داد. با استفاده از بهينه نمودن مدول ورودي
و ساير روش غشاي آشفته كننده يا هاي جريان، جا به جايي فضا ساز، قطر تار توخالي و ها

توان عمل مخلوطمي تنها با افزايش سرعت شعاعي جريان براي افزايش آشفتگي جريان
121�نمودن را انجام داد. در حالت ماندگار، جريان محلول به درون غشاء،  ! 3 �-* 4 -5�،

و جريان پخشيدگي برگشتي،%-جريان محلول در داخل غشاء، ،6%� �7897: ، در حالت!
 تعادل هستند:

)4-4(-% � 89
8 �N% 4 N�� � D%�

789
7:

پخشيدگي محلول در حالل kmol/m³ ،(6*5(xدر هر موقعيتAغلظت%)به طوري كه
)m²/s ،(-%و-�) و حالل در درون غشاء و kmol/m²sجريان محلول (xجهت عمود بر غشاء

(ب مي باشد. با در نظر گرفتن حدود مرزي مي1دهنده قانون اول فيك، نشان4-4). رابطهmاشد
حل رابطه  و  دست خواهد آمد:به5-4، رابطه4-6مناسب

)4-5((%� � C%� 4 �C%= � C%��exp �ABC8!

كه به �-طوري) ، غلظت �%)و �%)، =%))، kmol/m²sجريان مولكولي در درون غشاء
) و خروجي و kmol/m³ورودي، اليه مرزي (k)  باشد. ) ميm/sضريب انتقال جرم

اي گيري ژله شكل1.5.2
و فيلترهاي غشايي كم فشار مانند3شدنو لخته2تصفيه مانند انعقاد اگرچه فرآيندهاي پيش

(اولت (UFرفيلتراسيون و مايكروفيلتراسيون (MF و كلوئيدي ) همواره براي حذف ذرات بزرگ
و مواد كلوئيدي كوچك، گيرند، گاهي وجود ذرات معلق سبك مورد استفاده قرار مي تر

مي ROاستفاده از  از ROگيري يك اليه كيكي شكل در فرآيند . شكل]8و7[كنند را محدود
و فيزيوشيميايي مانند فشار انتقال غشاييپارامترهاي مختلف هيدر )، TMP(4وديناميكي

مي pH)، اندازه ذرات، CFV(5سرعت جريان متقاطع . در مطالعه]9[پذيردو توان يوني تأثير
، تجمع ذرات در سطح غشاء افزايش يافت كه CFVو كاهش TMP، با افزايش]9[انجام شده 

1 Fick’s First Law 
2 Coagulation 
3 Flocculation  
4 Transmembrane Pressure 
5 Cross Flow Velocity 
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و توان يوني، نرخ كاهش جريان عبوري از غشاء را به دنبال داشت. با افزايش اندازه ذرات
و با تغيير نزولي جريان به محلول، تغييري در نرخ نزولي pHطور قابل توجهي كاهش يافت

جريان مشاهده نشد. اثر پارامترهاي هيدروديناميكي بر عملكرد غشاء با افزايش اندازه ذرات 
ري نيز صورت گرفته است كه بر اساس يابد. مطالعات متعدد ديگ موجود در محلول كاهش مي

و اين گرفتگي بيش ها، ذرات درشت تأثير ويژه نتايج آن تر توسط اي بر گرفتگي غشاها ندارند
كه . هم]11و 10[شود ذرات كوچك كلوئيدي ايجاد مي چنين نتايج اين مطالعات نشان داد

ازت با اندازه بزرگتر از ذرات درش بر اثر ذرات معلق ثانويه در آب بيش ROگرفتگي  5/0تر
از باشد. بر اين اساس، ذرات كوچك ميكرومتر مي و45/0تر ميكرومتر مانند كلوئيدهاي واقعي

.]10[دارند ROترين اثر را در گرفتگي جامدات محلول، بيش
ايجاد يك اليه كلوئيدي بر روي سطح غشاء، با محدود كردن پخشيدگي برگشتي مواد

و نمك و فيلتراسيونها محلول از سطح غشاء به محلول اوليه، سبب كاهش قابل توجه حذف
. در چنين حالتي، فيلتراسيون مواد محلول ارگانيكي با وزن]12[شود اين مواد از محلول مي

از مولكولي بزرگ و گرفتگي صورت مي1) توسط انحصار استقرار اتميg/gmol( 100تر گيرد
هم كلوئيدي اثر كوچكي بر حذف اين چنين در اين تحقيق نشان داده شده است مواد دارد.

در ها به شكل پخش هورمون در فيلتراسيون ممتد هورمون ROكه غشاهاي  هاي جذب شده
و همين مسأله سبب كاهش تدريجي فيلتراسيون اين مواد مي شود. درون غشاء ناتوان هستند

ق ها در حضور گرفتگي حذف هورمون ميهاي كلوئيدي به طور  يابد. ابل توجهي كاهش

 اي قابل تراكم هاي ژله آالينده
و شكل ژله گيري آالينده گرفتگي غشاها معموالً به علت تجمع اي روي سطح غشاء هاي

ژله گيرد. شدت شكل صورت مي اي قابل تراكم عالوه بر اين كه به تركيب وضعيت گيري مواد
و محلول ورودي بستگي دارد، به عملكرد سي بهغشاء عنوان ستم غشايي نيز وابسته است كه

توان به عملكرد غشاء در شرايط جريان انتقالي در برابر جريان يكنواخت، احياي مثال مي
و موارد مشابه اشاره نمود.   سيستم غشايي

مي گيري مواد ژله شكل هاي با ضريب دهد كه مولكول اي قابل تراكم معموالً زماني رخ
م ها ترين گونه اين مولكول حلول ورودي وجود داشته باشند. رايجپخشيدگي بسيار كم در

(و ساير تركيباتكش ها، آفت، فنول3هاي زيستي، لجن2عبارتند از: عناصر جاذب رطوبت ها

 
1 Steric Exclusion  
2 Humic Substances 
3 Bioslimes 
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م و ها،، روغن3ها، چربي2ها ها، پنيرك ها، كربوهيدرات(پروتئين1هاي بزرگ لكولوشيميايي)
 ).5و جوهر مازو4مواد پوششي

مي اين كنند. نرخ تركيبات پس از جدا شدن از محلول ورودي، منافذ غشاء را مسدود
و ساير مولكول پخشيدگي در حضور پروتئين كه ها نآهاي بزرگ بسيار كم است؛ چرا

مي مولكول هاي كنند. گونه ها به محض ورود به اليه مرزي غشاء، تمايل به ماندگاري پيدا
تري براي ايجاد گرفتگي دارند چرا كه اين ششي، پتانسيل بيشباردار الكتريكي، مثل مواد پو

آن مي6ها داراي خواص آبگريزي گونه جايي كه اغلب غشاها به صورت جزئي باردار باشند. از
مي شده و سبب ايجاد تغيير در اليه اند، مواد پوششي باردار مثبت به سطح غشاء جذب شوند

و دبي عبوري از غشاء را به  ميمرزي شده كاهند. در مورد عناصر جاذب رطوبت، هيچ شدت
و نرخ  تعريف دقيقي براي توضيح رابطه بين افزايش غلظت اين عناصر در محلول ورودي

 گرفتگي غشاء وجود ندارد.

 اي غير قابل تراكم هاي ژله آالينده
ژله شكل ته گيري اليه روي نشيني مواد اي غير قابل تراكم در سطح غشاء تا حد زيادي به

ژله سطح غشاء بستگي دارد. معموالً رايج مي ترين تركيباتي كه سبب ايجاد اليه شوند اي
تر . عموماً بيش�DEF�،(D(F�،GH�F���،EIEF�،JK�F���،LDEF)عبارتند از: 

(بدون ساختار)اي دارند. سيليك هيدروكسيدهاي فلزي تمايل به ايجاد اليه ژله 7اي غير متبلور

اي اين ماده بر روي سطح گيري اليه ژله يكي از بدترين مواد آالينده است؛ چرا كه با شكل
و گاهي غير ممكن مي كه غشاء جدا كردن آن بسيار مشكل باشد. حداكثر غلظت سيليكا

(10شود، نمي ROسبب ايجاد گرفتگي در غشاهاي  ت متبلور ) در حالppmقسمت در ميليون
مي 120و باشد. ساير مواد معدني كم محلول، قسمت در ميليون در حالت غير متبلور آن

مي ويژگي دهند. در نظر گرفتن برخي هاي مختلفي در ايجاد گرفتگي غشاها از خود نشان
و شرايط خاص در عملكرد غشاها مانند بهره مي pHوري باالي سيستم تواند تأثير بسزايي باال

 ها داشته باشد.ش گرفتگيدر كاه

1 MicroMolcules  
2 Cheesy Whey  
3 Greases  
4 Surfactants 
5 Tannins 
6 Hydrophobic Properties 
7 Amorphous Silica  
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 نشينيته1.5.3
ژله ته مي نشيني از يك جنبه مشابه ايجاد اليه و آن هم دخالت اي غير قابل تراكم باشد

و عناصر ژله ته همان مواد ته اي در ايجاد ژله نشيني است. اي نشيني از اين جهت با ايجاد اليه
و عناصر موجود سبب ايجاد رسوب بر روي سطح غشاء متفاوت است كه در اين حالت مواد

و نفوذ مي شده شكل تعريف پذيري آن را به شدت كاهش دهند. معموالً اين فرآيند به اين
مي مي و عناصر در محلول افزايش يابد. سپس، محلول شود كه در ابتدا، ميزان حل شدن مواد

و در نتيجه موجود در مجاورت غشاء، با انجام چرخه فيلتراسيون، به صورت فوق اش باع درآمده
ته نمك مي ها بر روي غشاء شوند. زمان مورد نياز براي رسيدن محلول ورودي به حالت نشين

و براي يك سيستم با نرخ باالي بهره ناميده مي1اشباع، زمان استقراء وري، اين زمان شود
رخ باال، بيشنشيني در يك سيستم با ظرفيت توليد بسيار كوتاه خواهد بود. بنابراين، ته تر

ته مي و عناصري كه سبب ايجاد مي دهد. مواد ، D�M ،GH�M ،(F��N)شوند عبارتند از: نشيني
EF��Nو بيش، سيليكا مي ها ته تر انواع آهن. با اسيدي نمودن محلول ورودي نشيني توان از
 EI�Mو D�M،GH�M)هاي سولفاتگذاري ها جلوگيري نمود. براي جلوگيري از رسوب كربنات

با . رسوب]13[توان از مواد ضد رسوب استفاده نمود مي گذاري آهن بر روي غشاها همراه
قابل هيدروليز شدن JK�Mهاي هاي ميعان يون در اثر واكنش����F	JKو�JK�Oتشكيل 

دراً اين واكنشدهد. ظاهر موجود در محلول ورودي رخ مي و هم ها هم در حالت معمولي
گرم ميلي4گذار حدود افتد. هنگامي كه غلظت مواد رسوب حالت قطبي شدن غلظت اتفاق مي

و ظرفيت توليد آب شيرين در سيستم زير  ته % باشد، اين80در ليتر ها مشكلي نشيني گونه
س % باشد،90تا80يستم بين ايجاد نخواهد كرد. هنگامي كه ظرفيت توليد آب شيرين در

(به  حتي در حضور مواد ضد رسوب نيز نرخ فوق اشباع شدن محلول بسيار باال خواهد بود
هم400عنوان مثال تا  چنين در مواردي گزارش شده است كه خود % براي سولفات كلسيم).

ن قبل اند. در صورتي كه جهت جريا مواد ضد رسوب نيز در گرفتگي غشاها ايفاي نقش داشته
از رسيدن به زمان استقراء، بر عكس شود، محلول فوق اشباع در مجاورت غشاء با محلول غير

و زمان استقراء دوباره به صفر مي .]14[رسد اشباع ورودي جايگزين شده

 گرفتگي منافذ1.5.4
و يا ذرات معلق  فرآيند گرفتگي منافذ غشاها معموالً توسط ذرات پخشيده شده بسيار سبك

و فرج شبكه TFCدهد. توزيع اندازه منافذ غشاهاي رخ مي (خلل عمدتاً دو نوع است: ريز

 
1 Induction Time 
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و فرج توده پليمري) (خلل و درشت و فرج PSDهاي . منحني]6و3[پليمري) و تعداد خلل
و حتي از بين رفتن اين منافذ در فرآيند موثر در سطح غشاء، نشان دهنده گرفتگي منافذ ريز

و . گرفتگي غشاها باعث بزرگ]6[باشدمي RO گرفتگي غشاهاي تر شدن منافذ درشت
و در نتيجه كاهش توانايي غشاء در فيلتراسيون نمك توده مي اي شود. آهن، كلوئيدهاي ها

و عناصر جاذب رطوبت از جمله موادي هستند كه سبب گرفتگي منافذ  و غير زيستي زيستي
و معموالً مشكلشوند. اسيدهاي جاذب رطوبت ريز غشاها مي زا هستند؛ چرا كه با كلرين

و تبديل به هالوفرم  شوند. بعضي از كلوئيدها مانند سيليكا مي��O)�)�كلرايد واكنش داده
مي مشكالت بيش آن تري نسبت به مواد جاذب رطوبت ايجاد ها را به سختي كنند؛ چرا كه

به با اندازه بزرگ توان از محلول اوليه جدا نمود. با ورود ذراتي مي تر از يك پنجم ورودي آب
مي، مشكل گرفتگي بيشROدرون سيستم  ترين اندازه براي كلوئيدها معموالً شود. بزرگ تر

Å40مي45/0–2باشد ولي كلوئيدهاي بسيار بزرگ با اندازهمي توانند ميكرومتر نيز
ميها تشكيل شوند. رفتار اين كلوئيدهاي بزرگ از ساختار آن پذيرد. اين در حالي است تأثير

و كه كلوئيدهايي كه باعث گرفتگي غشاها مي شوند به شدت تحت تأثير اندازه كوچك
هم مساحت سطحي بزرگ آب تر هستند.  گريز هستند. چنين كلوئيدها اكثراً

 گرفتگي زيستي1.5.5
كه حالتي مشابه ها مسدود كردن است گرفتگي زيستي دو مكانيسم عمده دارد. يكي از آن

و رسوبات ايجاد مي اي كه منافذ سطح غشاء جا، نوع ماده كند. در اين با گرفتگي توسط ذرات
مي را مسدود مي شود. در گرفتگي زيستي، مواد اصلي كند، سبب ايجاد تفاوت در نوع گرفتگي

و اسيده هاي سلولي تخريب شده، ويروس ها، ديواره ايجاد كننده گرفتگي از سلول اي جاذب ها
مي رطوبت كه در بخش گرفتگي منافذ به آن شوند. اين مواد، يك اليه ها اشاره شد، تشكيل

مي نفوذ و يا درون منافذ غشاء تشكيل هاي دهند. معموالً ضخامت اليه ناپذير در سطح غشاء
مي10–20ايجاد شده بر اثر گرفتگي زيستي  باشد. دومين مكانيسم گرفتگي ميكرومتر

ميزيستي،  و تجزيه غشاء شود. حمله ميكروبي مستقيم به غشاهاست كه سبب تحليل رفتن
و مطالعه گرفتگي زيستي با استفاده از گلوكز راديو اكتيو به عنوان ماده جايگزين نشان  بررسي

شكل مي و رشد گرفتگي دهد كه ها در شرايط هاي ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم گيري
از بهره پذير است. در صنايعي مانند صنايع الكترونيكي كه نياز سيستم، امكانبرداري معمولي

مي مبرم به آب كامالً خالص دارند، گرفتگي زيستي يكي از چالش رود. هاي عمده به شمار
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هاي ها مقاوم هستند، از آلودگي ساير بخش اگرچه غشاها معموالً نسبت به عبور باكتري
 ناب ورزيد.نيز بايد اجت ROكن سيستم آب شيرين

 تحليل رفتن غشاها1.5.6
آن ترين علت تحليل رفتن غشاها، واكنش رايج و غير ها با گونه هاي شيميايي هاي زيستي

از كلر براي جلوگيري از گرفتگي ROهاي تصفيه در سيستم باشد. معموالً در پيش زيستي مي
ميشود. استفاده از كلر به هنگام توليد غشاه زيستي استفاده مي تواند ساختار پليمري غشاءا

و شكننده را تغيير دهد. غشاهايي كه در ساختار خود داراي كلر زياد هستند، معموالً تُرد تر تر
شكل از غشاهاي داراي كلر كم مي گيري يون كلر آزاد باشند. غلظت كم آمونياك، سبب

مي مي بهو به خصوص غشاهاي ROتواند غشاهاي شود كه به اين يون كلر پلي آميد معطر را
و ايجاد سوراخ هايي در پليمر غشاء، سرعت تخريب كند. يون كلر، با حل كردن اليه نيمه تراوا

 تواند غشاهاي پلي آميد را به راحتي تخريب نمايد. مي

 تخمين گرفتگي غشاها1.6
ايجاد جايي كه پديده گرفتگي غشاها بسيار پيچيده است، تخمين رابطه بين گرفتگي از آن

و كاهش دبي جريان عبوري از غشاء با زمان، در طراحي سيستم بسيار اهميت ROهاي شده
از دارد. بسياري از مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان داده اند كه تهيه يك مدل رياضي

آن اين پديده  ها تقريباً غير ممكن است. در اين رابطه، تنها دو مدل ها، به علت طبيعت پيچيده
و نياز پرمنگناتSDI(1ضريب تراكم سيلت (2)PDاند. تري رو به رو شده)، با اقبال بيش 

كنند. منابع سيلت، از انواع ذرات معلقي تشكيل شده كه بر روي سطح غشاء تجمع مي
اصلي توليد سيلت عبارتند از: كلوئيدهاي زيستي، مواد حاصل از خوردگي آهن، رسوب 

(جدولها هيدروكسيد آهن، جلبك در تخمين گرفتگي SDI). مدل3و ذرات بسيار سبك
و ذرات سبك، در سيستم ( ROهاي ايجاد شده بر اثر كلوئيدها )، به طور NFو نانوفيلتراسيون

وسيعي به كار رفته است. اساس اين مدل، زمان مورد نياز براي فيلتر كردن يك حجم معين
و با نرخ عبوري محلول ورودي در يك فشار هيدرواستاتيك ثابت  و يا در فشار معمول ورودي

مي كه ايجاد گرفتگي مي  باشد. نمايد،

1 Silt Density Index 
2 Permangenate Demand 
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 هاي ورودي انتخابي مقادير ضريب تراكم سيلت براي محلول-3-4جدول

 حداقل SDI حداكثر SDI نوع محلول ورودي

2<3< آب چاه
10 175 هاي سطحي آب

45/0يك فيلتر غشايي سلولز استات در اين روش، دستگاه فيلتراسيون در بر گيرنده
و يك فشار ورودي گيري، دو متغير اندازهSDIباشد. در مدل ) ميpsig(30ميكرومتري

ليتر محلول ورودي ميلي 500شوند: اولين متغير، مدت زمان مورد نياز براي فيلتر كردن مي
دقيقه ادامه5–15باشد. سپس فيلتراسيون بسته به كيفيت محلول ورودي، به مدت مي
مي ميلي 500يابد. متغير دوم، زمان مورد نياز براي فيلتر كردن مي دو ليتر دوم باشد. سپس،

( تبديل مي1زمان ثبت شده، به عامل گرفتگي  ): PFشوند
)4-6(PF � 100 �1 � QR

QS!
 يا
)4-7(SDI � =UUV=N�QR QS⁄ �X

�

ميلي ليتر اول محلول 500زمان مورد نياز براي فيلتراسيون=Y،7-4و6-4در روابط
و ميلي 500زمان مورد نياز براي فيلتر كردن�tورودي،  زمانTليتر دوم محلول ورودي

V1باشد. اگر عبارت فيلتراسيون ممتد مي � �Y= t�⁄ �Xاز بزرگ كاهشTباشد، مقدار75/0تر
 يابد. مي

آبمي SDIمدل و مواد تواند روش مناسبي براي ارزيابي پتانسيل گرفتگي هاي با كدورت
ارد احتمالي گرفتگي به خصوص در ارتباط با آهن معلق كم باشد. البته در اين مدل، همه مو

آب ROهايي از گرفتگي غشاهاي . گزارش]15[شود محلول، تخمين زده نمي بر اثر استفاده از
كم SDIدريا، توسط مدل  در ارائه شده كه گرفتگي را تر از يك تخمين زده است. البته اين

اس شرايطي است كه از مواد شيميايي براي پيش .]8[تفاده شده باشد تصفيه
و مطالعه وابستگي گرفتگي به غلظت گونه هاي مختلف هيدروكسيل معطر، پس از بررسي

هاي متعدد شيميايي، سبب كاهش صورت گرفت. پرمنگنات، با شركت در واكنش PDآزمايش 
مي شود. از اين واكنش پتانسيل گرفتگي غشاها مي ها، توان به ربايش الكترون هاي شيميايي

و تشكيل يون منگنز در محلولحذ هايف يون هيدروكسيد، ارائه اكسيژن به تركيبات زيستي
اسيدي اشاره نمود. مطالعات نشان داده است كه پرمنگنات سبب اكسيده شدن بسياري از 

 
1 Plugging Factor 
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و اختالف ميPDشود. از فوايد انجام آزمايش عناصر مي پر باشد. غلظت، ايجاد تنوع هاي
به منگنات را مي در توان تعيين نمود.nm 522 =λراحتي با تحليل اسپكتروفوتومتريك

در هم مي به سادگي قابل اندازهnm 426 =λچنين مقدار منگنات باشد. هر دوي اين گيري
 كنند. تبعيت مي1گرم در ليتر از قانون بير ميلي 100ها تا غلظت يون

اPDاولين گام در انجام آزمايش با يك نمونه از محلولG[F�Nز، تركيب مقدار معيني
باشد. اين مخلوط به مدت دو ساعت در يك مخزن ورودي يا يك محلول جايگزين مي

مي درجه سانتي 100مخصوص جوشاندن آب در دماي  شود. سپس محلول گراد قرار داده
مي10حاصل براي خنك شدن به مدت  يك دقيقه درون آب قرار داده و پس از آن از  شود

مي فيلتر فيبر شيشه شود تا منگنات از آن جدا گردد. سپس قابليت جذب اين اي عبور داده
مي مخلوط اندازه مي ROشود. همين روش براي آب خروجي از سيستم گيري  شود. نيز تكرار

 كنترل گرفتگي1.7
 تصفيه پيش1.7.1

و مواد زيستي بايد قبل، تمامي مواد ارگانيك، كلوئيدهاROبراي كنترل گرفتگي غشاهاي
تصفيه، از محلول ورودي حذف شوند. بنابراين، يك فرآيند پيشROاز ورود به سيستم

مناسب كه بتواند تا حد قابل قبولي احتمال گرفتگي غشاها را كاهش دهد، در نحوه عملكرد 
شدن، زدايي، مخلوط نمودن سريع، انعقاد، لخته بسيار با اهميت است. گند ROسيستم تصفيه 

و فيلتر عميق بستر، همه با هم براي پيش رسوب مي گذاري از تصفيه به كار گرفته و پس شوند
مي عنوان معياري براي تعيين اثر پيشبه SDIهاي گيري آن اندازه گيرد. البته الزم تصفيه انجام

مي به ذكر است كه تغييرات لحظه د. داشته باش ROتواند اثر معكوس در سيستم تصفيه اي
و استفاده نادرست از اين مواد كه مي تواند عواملي مانند افزايش بيش از حد مواد شيميايي

و TMPهاي غير قابل برگشت گردد، افزايش سبب ايجاد گرفتگي ، مصرف بيش از حد انرژي
سازي را به دنبال خواهد داشت. به علت وجود چنين افزايش نياز به عمليات پاك

(كن از آب شيرين هايي، بسياري محدوديت را UFو MF)، فيلترهاي SWROهاي آب دريا
مي عنوان پيش به از تصفيه مورد استفاده قرار تصفيه سبب در فرآيند پيش UFدهند. استفاده

و بازدهي بيش كاهش مصرف مواد شيميايي، فضاي بستر كم كن تر سيستم آب شيرين تر
هم مي از شود. ها را از بين اده از فيلتر كارتريج براي حذف لجننياز به استف UFچنين استفاده
و اين در حالي است كه مصرف انرژي نيز مشابه سيستم مي .]16[هاي معمولي خواهد بود برد

1 Beer’s Law 
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 سازي غشاها پاك1.7.2
و احياي غشاها از گرفتگي هاي رايج براي پاك يكي از روش از سازي و مواد زائد، استفاده ها

مي با انجام عمليات پيش مواد شيميايي است. توان تا حدي از گرفتگي غشاها جلوگيري تصفيه
با نمود ولي به طور كامل نمي توان مانع از ايجاد گرفتگي شد. گرفتگي غشاها معموالً

مي هاي دوره سازي پاك سازي، احياي گيرد. هدف اين فرآيندهاي پاك اي تحت كنترل قرار
سازي هاي زماني فرآيند پاك در غشاهاست. هنگامي كه فاصلهدوباره توزيع اندازه منافذ اوليه 

و يا گرفتگي غشاها شديد است، نمي به دقت رعايت نمي توان به توزيع اندازه منافذ شود
زدايي، تأثير اي غشاهاي نمك هاي دوره سازي دلخواه دست يافت. الزم به ذكر است كه پاك

خو خانه بسزايي در عملكرد تصفيه سازي غشاها، اهد داشت. هزينه مربوط به پاكهاي فاضالب
و بهره5– 20 مي ROهاي برداري سيستم % كل هزينه نگهداري دهد را به خود اختصاص

آن . راندمان احياي غشاها معموالً به نوع پاك كننده]17[ و غلظت هم ها چنين ها بستگي دارد.
و موادي كه باعث گرفت هاي بين پاك كننده نوع واكنش اند در چگونگي گي غشاها شدهها

و پايه انتخاب مواد پاك كننده، نوع گرفتگي هاي احياي دوباره غشاها نقش مهمي دارد. اساس
هاي ايجاد شده، مواد پاك كننده باشد. با توجه به نوع گرفتگي ايجاد شده بر سطح غشاء مي

س و پاك SDS(1ديممختلفي مانند اسيدها، آلكالين، مواد پوششي مانند سولفات دودسيل (
مي كننده گيرند. در شرايطي كه گرفتگي غشاها بر اثر فسفات هاي تجاري مورد استفاده قرار

و سيليكات كلسيم ايجاد شده است، اسيدها ضعيف مي كلسيم روند. ترين پاك كننده به شمار
و تركيبي از پاك كننده كي آلكالين بر گرفتگي منافذ غشاها اثر متوسطي داشته با2ليتيهاي

) و آلكالين ) بهترين اثر پاك كنندگي را به وجود EDTA + SDS + NaOHمواد پوششي
به ROهاي زيستي غشاهاي سازي گرفتگي . در پاك]18[آورده است  دست نيز نتايج مشابهي

) سبب ايجاد گرفتگي NOM(4و مواد زيستي3هاي حاوي آلژينات آمد. در شرايطي كه محلول
و SDSيا EDTAده از شوند، استفا مي (غلظت و فيزيكي pHو بهينه كردن شرايط شيميايي (

ميو دما) به هنگام عمليات پاك CVF(زمان، . استفاده]19[گذار باشد تواند بسيار تأثير سازي
ژله ROسازي غشاهاي ها در پاك از نمك آب كه بر اثر تشكيل اليه دوست اي با مواد ارگانيكي

. اين مواد پاك كننده با پخشيدگي به درون اليه]20[ند، بسيار موثر استا دچار گرفتگي شده
مي ژله . نرخ پخشيدگي به عوامل مختلفي]18[كنند اي ايجاد شده بر روي سطح غشاء عمل

 
1 Sodium Dodecyl Solfate  
2 Chelating Agents 
3 Alginate  
4 Natural Organic Matter 
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و غلظت ماده پاك كننده بستگي دارد. در نتايج مطالعات مختلف1مانند آشفتگي، عامل برش
ژلهنشان داده شده است كه واكنشي و اليه مي كه بين مواد پاك كننده گيرد، سبب اي صورت

مي جدا شدن اين جرم ها بسته به طبيعت . اين واكنش]18و 20[گردد ها از روي سطح غشاء
مي ماده و يا انتشار باشد. اي كه گرفتگي را به وجود آورده است  تواند هيدروليز شدن، انحالل

 كاربردها1.8
(وزن انيكي كوچك محلول، مواد ارگانيكي محلول با اندازه بزرگمواد ارگ ROغشاهاي تر

از مولكولي بزرگ ،2هاي ميكروبيولوژيكي مانند اندوتوكسين)، بخشي از آالينده200تر
و باكتري ويروس و دانه ها مي ها كنند. با توجه به دامنه وسيع عملكرد هاي درشت را فيلتر

بROغشاهاي   سياري در فرآيندهاي تصفيه آب دارند.، اين غشاها كاربردهاي

 هاي غير زيستي حذف آالينده1.8.1
و با استفاده از ROهاي غير زيستي با غشاهاي حذف آالينده ، بارها توسط محققان مختلف

و مطالعه قرار گرفته است. در محلول هايي كه شامل تركيبات انواع مختلف غشاها مورد بررسي
مي هاي پيچيده كنشمختلف يوني هستند، وا و دهد. آالينده اي رخ هاي يوني خيلي بهتر

مي تر از آالينده راحت (بدون بار الكتريكي) فيلتر تر انواع غشاها، شوند. در بيش هاي خنثي
شوند. اگر يون پلي واالن به شدت فيلتر مي4هاي مونوواالن تر از يون بيش3هاي پلي واالن يون

ف آن يلتراسيون آن با كيفيت بيشمرطوب شده باشد، فرآيند كه تري انجام خواهد شد. از جايي
در–هاي كاتيون ها به صورت جفت حفظ تعادل الكتريكي محلول ضروري است، يون آنيون

شوند. در نتيجه، فيلتراسيون يك يون خاص به فيلتر شدن يون با بار سطح غشاء پراكنده مي
 مخالف آن بستگي دارد. 

د pHتغييرات و ويژگيبر كه در مجاورت ROهاي فيلتراسيون غشاهاي بي عبوري
و پلي واالن هاي در بر گيرنده مونوواالن محلول مي ها به pHگيرند، موثر است. اثر ها قرار بسته

و نيز ماهيت يون به تركيب دروني غشاها با هاي موجود در محلول، متغير است. عنوان مثال،
في5/7به5/5از pHافزايش  از، به45لتراسيون فلورايد مي%90 يابد. اين در حالي % افزايش

مي7تا2/5از pHاست كه با افزايش تدريجي  مي، فيلتراسيون نيترات كاهش شود يابد. تصور

 
1 Shear Factor 
2 Endotoxin 
3 Polyvalent 
4 Monovalent 
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هاي شود. يون مي3و هايپوكلريت2هاي آمونيوم به يون1ها باال سبب تجزيه كلرآمين pHكه
ميها آمونيوم، كه بخش اندكي از آن شوند، با غشاهاي پلي آميد توسط كربن فعال حذف

و سبب از بين رفتن ويژگي آن واكنش داده مي هاي فيلتراسيون مي ها توان شوند. در اين حالت
 محلول، جلوگيري نمود. pHاز كاهش فيلتراسيون، با كم كردن 

 هاي زيستي حذف آالينده1.8.2
و ROبا توجه به اين كه غشاهاي مي سيعي از آاليندهدامنه كنند، هاي زيستي را فيلتر

و شدت حذف اين آالينده به نوع آن قادر است ROها بستگي دارد. سيستم چگونگي
از هاي زيستي با وزن مولكولي بزرگ آالينده ،5ها، ليگنين4مانند اسيد فولويك 200– 300تر

، مواد زيستي با وزن ROهاي را حذف نمايد. در سيستم7هاو دترجنت6اسيد هيوميك
(به ) 10و اتيلن گليسول9، اتانول8عنوان مثال متانول مولكولي كم، غير قطبي، قابل حل در آب

 شوند. به خوبي فيلتر نمي
و آمين هاي گيرد در حالي كه نمك هاي تفكيك شده به خوبي صورت نمي حذف اسيدها

مي آن به ها به راحتي فيلتر ر حالت تفكيك شده آن به سختيد 11عنوان مثال، فنول شوند.
با فيلتر مي % موفقيت صورت90–95شود ولي با تبديل آن به نمك، فيلتراسيون آن

هم مي تا 12چنين اسيد استيك گيرد. و استات سديم50به تنهايي %90–95در حدود %13
 شود. فيلتر مي

(و گاهي ضعيف) فيلتراسيون سيستم از تركيبات كربن، استفاده ROهاي توانايي متغير
و هم بعد) از غشاء، اجتناب (و يا هم قبل مي براي فيلتراسيون را قبل يا بعد در ناپذير كند.

و سيستم هاي زيستي مشكالتي مشابه دارند، در رويارويي با آالينده ROهاي تقطير بخار
ي است. استفاده از يك مكانيزم حذف مواد زيستي مانند فيلترهاي كربن قابل تعويض، ضرور

1 Chloramins  
2 Ammonium  
3 Hypochlorite  
4 Fulvic Acid 
5 Lignins 
6 Humic Acid 
7 Detergents 
8 Methanol 
9 Ethanol 
10 Ethylen Glycol  
11 Phenol 
12 Acetic Acid 
13 Sodium Acetate  
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به نوع غشاها بستگي دارد: براي غشاهاي سلولز ROهاي قرار دادن فيلترهاي كربن در سيستم
و درست قبل از2يا سلولز تري استات1استات و دستگيره مخزن هوا ، فيلتر كربن بعد از غشاء

و يكي بعد از غشاء قرا شير خروجي قرار مي ر گيرد. براي غشاهاي نواري، يك فيلتر كربن قبل
و كلر مي گيرد. قرار دادن فيلتر كربن در جلوي غشاء بسيار ضروري است چرا كه مواد زيستي

به موجود در محلول ورودي، ساختار غشاهاي نواري را تخريب مي كنند. الزم است در تعويض
و طوالني مدت غشاهاي   TFCموقع فيلترهاي كربني دقت كافي شود تا عملكرد مناسب

 تضمين گردد.

 هاي ميكروبيولوژيكي حذف آالينده1.8.3
و ها آلودگي ادعا دارند كه اين سيستم ROهاي توليدكنندگان سيستم هاي باكتريايي

آب دهند. در حقيقت اين سيستم كاهش مي�10-\10ويروسي را تا سطح  ها در توليد
و تنها آبي با باكتري و ويروس استريل قابل اعتماد نيستند ميكم هاي ها كنند. وجود تر توليد

و ويروس هاي بيولوژيكي مانند باكتري آالينده آن ها و تقسيم سلولي مي ها تواند از طريق ها
آب خراش و درزهاي موجود در ديواره ها به درون بندي شده غشاها، سبب ورود اين آالينده ها

و تكثير  و آن را آلوده نمايد. براي جلوگيري از تجمع و ويروس اين باكتريغشاء شده در ها ها
 زدايي صورت گيرد. شود، الزم است كه مرتباً گند سمتي كه آب تصفيه شده خارج مي

 معيارهاي انتخاب غشاهاي اسمز معكوس1.8.4
، غشايي است كه در برگيرنده يك نوار باريك ناتراوا ROهاي بهترين غشاء براي سيستم

مييلهاي انتقال مواد تشك باشد. ويژگي كند كه آب به راحتي دهنده غشاء اين امكان را فراهم
مي ناپذير در برابر عبور نمك از غشاء عبور كند در حالي كه يك اليه نفوذ يك ها ايجاد كند.

و سطح وسيعي داشته باشد تا توانايي عبور حداكثر جريان غشاء ايده آل بايد بسيار نازك بوده
و هم ب را ايجاد كند سيار مقاوم باشد تا بتواند در برابر فشار جريان ورودي نيز زمان بايد

 ايستادگي نمايد. 
بايد دقت شود كه غشاي كاربردي بايد ROبه هنگام انتخاب غشاي الزم براي سيستم

هم نسبت به عبور آب كامالً نفوذ و در برابر ساير مواد محلول مقاومت نمايد. چنين پذير بوده
ح بايد به اندازه كافي زياد باشد تا بتواند حجم قابل قبولي از آب را نرخ عبور آب در واحد سط

و در واحد زمان توليد نمايد. هم چنين غشاء مورد نظر بايد مقاومت فيزيكي، شيميايي
 

1 Cellulose Acetate 
2 Cellulose Triasetate  
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و طول عمر مناسب داشته باشد. طول عمر غشاهاي يك تجاري معموالً ROبيولوژيكي كافي
آب تا پنج و ج سال بوده (هاي با مواد ) سبب كاهش طول عمر مفيد اين TDSامد محلول زياد

 شوند. غشاها مي

 هاي انتقال مدل1.9
مي اند. اين مدل مطرح شده ROهاي رياضي مختلفي براي توصيف تئوري مدل در ها را توان

هاي غشاء هاي ترموديناميك غير قابل بازگشت، مدل بندي نمود: مدل سه دسته تقسيم
و مدل هاي غير متخلخل يا همگن فرض . در مدل]21[هاي غشاء متخلخل غيرمتخلخل

و از طريق فضاهاي شكاف مانند مي شود كه انتقال از درون غشاء، به صورت پخشيدگي
مي زنجيره هاي متخلخل فرض بر اين است كه عالوه دهد. در حالي كه در مدل هاي پليمر رخ

و هاي غير متخلخل وجود دارد، بر حالتي كه در مدل انتقال از طريق همرفت از درون منافذ
مي تخلخل  گيرد. ها نيز صورت

 . تقطير غشايي2
 مقدمه2.1

و الكترودياليز به صورت تجاري مورد استفاده RO ،UF ،MFبرخي فرآيندهاي غشايي مانند
)، MD(3و تقطير غشايي2، تبخيري1هايي مانند اسمز حرارتي گيرند در حالي كه روش قرار مي

و تحقيق قرار دارند. روش تقطير غشايي يك فرآيند جديد براي هنوز در مرحله آزمايش
مي هايي است كه معموالً با روش جداسازي و يا اسمز معكوس صورت .]22[گيرند هاي تقطير

آب در فرآيند شيرين لب سازي و يك MDشور، در روش هاي شور بخار آب از طريق منافذ
مي گريز از محلول غشاي آب  شود. شور جدا

مي MDغشاهايي كه در فرآيند آب استفاده گريز با اندازه منافذ شوند، پليمرهاي
مايكرومتري هستند. زاويه بزرگ تماس آب با غشاء از عبور آب در حالت مايع جلوگيري 

آب مي و بخار نمايد. از طرف ديگر، گراديان حرارتي ايجاد شده سبب تغيير فشار جزئي شده
ميبر اث مير اين تغيير فشار از منافذ غشاء عبور تواند كند. دبي جريان عبوري در اين فرآيند

(در حالت تماس مستقيمkg/m²h( 120به حداكثر  ) كه قابل مقايسه با دبي جريان4) برسد
و معموالً حذف نمك ROدر  از بوده مي99ها با موفقيت بيش  گيرد. % صورت

1 Thermo - Osmosis 
2 Pervaporation  
3 Membrane Distillation  
4 Direct Contact Distillation Membrane (DCDM) 
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به MDبازدهي فرآيند و مدول به شدت و مديريت حرارتي وابسته است. طراحي غشاها ها
كه براي به دست آوردن حداكثر دبي جريان عبوري از غشاء با حداقل تلفات انرژي الزم است

و جرم از غشاها بهينه شود. هم يابي به عملكرد بهينه، بازيافت چنين براي دست انتقال گرما
ا]23[حرارت از جريان عبوري ضروري است  گر چه در اين سيستم مصرف انرژي تقريباً زياد.

(حدود  گراد) عمل درجه سانتي70است، با توجه به اين كه اين فرآيند در دماي نسبتاً پايين
مي مي و يا هر نوع منبع حرارتي ديگر با دماي كم استفاده كند، تواند از تلفات انرژي حرارتي

 نمايد. 
و توان به استفاده از منبع حرارتي كوچكمي MDيي زدا هاي نمك از فوايد بالقوه سيستم تر

و هزينه هاي كم حجم خانه تر، تصفيه كم هزينه كم هاي سرمايه تر به گذاري اوليه تر نسبت
ها، گرفتگي غشاها وجود دارد اما زدايي اشاره نمود. در اين سيستم هاي رايج نمك سيستم

اسكم ROهاي معمول شدت آن نسبت به سيستم (از]24[ت تر و تجزيه غشايي . تحليل
ها اتفاق بيافتد ولي غشاهاي گريزي) نيز ممكن است در اين سيستم دست دادن خاصيت آب

آب تركيبي آب .]25[گريز ممكن است به اين پديده غلبه نمايند دوست/

 بندي تقطير غشايي دسته2.2
ع MDفرآيندهاي بور از غشاء بازيافت بر اساس نوع روشي كه توسط آن بخار پس از

مي MDهاي شود، متفاوت هستند. سيستم مي توان بسته به طبيعت غشاء در سمت سرد را
در DCMDبندي نمود. از ميان فرآيندهاي مختلف، فرآيند هاي مختلفي دسته آن به راه كه

و آب خروجي از طرف ديگر  آن غشاها در تماس مستقيم با محلول ورودي از يك طرف
و  و AGMD(1با حباب هوا MDفرآيند هستند ) كه در آن يك فضاي پر از هوا بين غشاء

و مناسب زدايي به شمار ها براي نمك ترين روش سطح سرد ميعان كننده وجود دارد، بهترين
و VMD(2خالء MDها مانند بندي روند. ساير دسته مي (MD 3با گاز متحرك)SGMD براي (

و گا ميجداسازي مواد زيستي فرار هاي مختلف گيرند. گزينه زهاي محلول مورد استفاده قرار
شكل   اند. نشان داده شده3-4در

1 Air Gap Membrane Distillation 
2 Vaccum Membrane Distillation  
3 Sweeping Gas Membrane Distillation  
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.]26[، تهيه شده از منبعMDهاي مختلف بندي روش نماي شماتيك دسته-3-4شكل

 تقطير غشايي برخورد مستقيم2.2.1
و رايج كه قديمي DCMDدر روش مي ترين روش نمك ترين م زدايي واد در حالت باشد،

باشند. مسير عبور بخار محدود به ضخامت غشاء است مايع، با هر دو طرف غشاء در تماس مي
و گرما مي شود. با انتخاب اختالف كه همين امر سبب كاهش مقاومت در برابر انتقال جرم

و فرج غشاء جلوگيري به عمل مي  آيد. درجه حرارت مناسب در غشاها، از ميعان بخار در خلل

1تقطير غشايي در خالء2.2.2

، بخار توليد شده با استفاده از يك محفظه خالء در قسمت ورودي تخليه VMDدر روش
كم مي و ميعان در محلي شود. فشار در قسمت ورودي، تر از فشار اشباع مواد تبخير شده است

 دهد. خارج از محدوده تبخير رخ مي

1 Vaccum Membrane Distillation 
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1تقطير غشايي با محفظه هوا2.2.3

و سطح ميعان كننده وجود دارد. اين محفظه AGMDدر روش ، يك محفظه هوا بين غشاء
و جرم مي شود. اگرچه در اين روش، گرماي هوا سبب افزايش مقاومت در برابر انتقال حرارت

مي كم مي تري هدر شود. استفاده از سيستم محفظه هوا، رود، دبي جريان با كاهش رو به رو
مي هاي بزرگ امكان ايجاد اختالف به تر درجه حرارت را در عرض غشاء فراهم آورد كه اين امر

و بهبود عملكرد تصفيه مي  شود. نوبه خود سبب افزايش مقاومت در برابر انتقال امالح

2تقطير غشايي با گاز متحرك2.2.4

، بخار ورودي، توسط يك جريان گاز كه در قسمت ورودي غشاء قرار دارد،SGMDدر روش
مي منتقل مي و با جريان شود. ميعان در خارج از اين سيستم اتفاق و بخار افتد هاي حجيم گاز

 همراه است. 

 هاي تقطير غشايي انتقال جرم در روش2.3
از، يك غشاي آبMDهاي در روش گريز با منافذ مايكرو، با يك محلول حرارت داده شده

(محفظه ورودي يا محفظ آبيك سمت در تماس است گريز غشاء، مانعه نگهدارنده). طبيعت
و بخار را در ورودي منافذ به وجود  و يك سطح تقابل مايع از عبور مواد در حالت مايع شده

و يا همرفت، در درون مي و از طريق پخشيدگي آورد. در چنين حالتي، مواد فرار بخار شده
و (محل خروج جريان و در جهت مخالف مي منافذ غشاء منتقل شده و يا تقطير) ميعان كنند

.]26[شوند يا حذف مي

 كليات2.3.1
به صورت خالصه]27[) 1994(3كه توسط بنات MDجا، شرح جزئيات قواعد روش در اين

آب MDارائه شده است. قاعدتاً، روش  با يك روش حرارتي است كه در آن يك غشاء گريز
مي منافذ درشت، يك محلول گرم را از يك مجراي باشد، سرد كه حاوي محلول مايع يا گاز

آن جدا مي مي نمايد. از از باشد، مولكول جايي كه اين فرآيند يك فرآيند غير هم دما هاي بخار
كم جايي كه فشار بخار بزرگ مي تري دارد به جايي كه فشار بخار كه تري دارد حركت كنند

ان تر به جاي سرد اين حركت در واقع از جاي گرم ميتر هاي گيرد. با استفاده از محلول جام

 
1 Air Gap Membrane Distillation  
2 Sweeping Gas Membrane Distillation  
3 Banat 
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و يا ايجاد خالء در پايين مي غليظ توان فشار بخار را به صورت هم دما كاهش دست جريان
مي–بر اساس تعادل بخار MDداد. چگونگي جداسازي در روش   MDباشد. قواعد روش مايع

 نمايش داده شده است.4-4در شكل

.]27[ مفهوم تقطير غشايي-4-4شكل

مي MDچگونگي انتقال در سيستم  شود: در چهار گام تعريف
و سبك از جريان ورودي به سمت سطح غشاء..1  حركت مواد فرار
 تبخير مواد فرار در جريان گرم ورودي در سطح غشاء..2
 انتقال بخار از طريق منافذ خشك غشاء..3
كه.4 و تبديل آن به مايع يا محلول تغليظ شده در سمتي جريان سرد ميعان بخار

 خروجي قرار دارد.
مي طبيعت نيروي محرك با همراهي خاصيت آب شود كه از عبور تمامي گريزي غشاء سبب

و ساير مواد مشابه از غشاء هاي بزرگ، مواد كلوئيدي، يون مواد غير فرار مانند مولكول ها
گراد متغير درجه سانتي60تا30جلوگيري به عمل آيد. معموالً دماي محلول ورودي بين 

و استفاده از منابع حرارتي  است كه اين دامنه دمايي امكان بازيافت حرارت از دست رفته
و يا انرژي گرمايي دريافتي از زمين را فراهم مي در مختلف مانند انرژي خورشيدي، باد آورد.

هايي از قبيل قطبي شدن غلظت رو به رو نبوده با محدوديت MD، روش ROمقايسه با روش 
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توان اين روش را در شرايطي كه بازدهي باال يا حفظ غلظت به عنوانو به همين علت مي
 هدف اصلي مد نظر باشد، مورد استفاده قرار داد. 

و ورود انحصاري بخار به درون منافذ غشاء MDهدف اصلي در روش ، خشك ماندن غشاء
مي باشد. زماني كه از اين روش براي نمك مي د، آب شور همان جريان گرمشو زدايي استفاده

و ساير مواد كند، نمك ورودي است. در حالي كه بخار آب خالص از منافذ غشاء عبور مي ها
كه غير فرار در همان سمتي از غشاء كه جريان گرم ورودي قرار دارد، باقي مي مانند. هنگامي
آنقرار است تركيبات فرار از آب جدا شوند، موفقيت جداسازي به فراريت نس ها بستگي بي
دهنده مقدار حضور دارد. همچنان كه در شرايط تقطير نيز، فراريت نسبي تركيبات فرار، نشان

و بنزن آن ها در فاز ميعان است. زماني كه از روش تقطير غشايي براي حذف اتانول، استون
مي استفاده مي  نند.ك شود، اين تركيبات به همراه مقداري بخار آب از منافذ غشاء عبور

 گراديان فشار بخار
و با جزئيات كامل در منابع مختلف ارائه MDجزئيات انتقال در روش به صورت مشروح

مي كه در اين]26[شده است  شود. انتقال جا فقط به صورت خالصه به اين مطلب اشاره
و جرم از غشاء فقط زماني اتفاق مي افتد كه تعادل ترموديناميكي در كل سيستم حرارت

(با پتانسيل شيميايي تعريف برقرار نباشد. در سيستم هاي غشايي، دو زيرسيستم يكنواخت
در اند. براي تغييرات كوچك در تعداد مول ) با يك غشاء از يكديگر جدا شده _̂_[و̂_[شده  ها

(كه بر اثر انتقال جرم از غشاء رخ مي ) به شكلG(1دهد) متغير انرژي آزاد گيبز اين دو فاز
 گردد: رابطه زير بيان مي

)4-8(`a � ∑ �]_̂ � ]_̂_�`[_̂^

مي8-4رابطه كند: نيروي محركه انتقال جرم يك ماده از يك فاز يك مفهوم كلي را بيان
ميبه فاز ديگر  شود كه اين اختالف از اختالف پتانسيل شيميايي بين اين دو فاز حاصل

و واكنش مي پتانسيل بر اثر تغييرات دما، فشار ̂_]،8-4شود. در رابطه هاي شيميايي ايجاد
(ام ميiدهنده مول منتقل شده از تركيب نشان و با دبي جريان عبوري از غشاء ) Jiباشد

 مرتبط است:

)4-9(7cde
7Q � AJ�

1 The Variation of the Gibbs Free Energy  



و مباني شيرين 174 آب اصول  هاي شور سازي

وt،9-4در رابطه ازمي MDنماينده سطح غشاء است. در سيستمAنماينده زمان توان
ك گراديان فشار هيدرواستاتيك چشم رد. نيروي محركه در اين روش همان اختالف فشار پوشي

و يا بر اثر خالء،  جزئي در درون غشاء است كه بر اثر اختالف درجه حرارت بين دو محلول
و يا گاز متحرك در قسمت خروجي ايجاد مي شود. در شرايطي كه تركيبات غير حباب هوا

مي ايده مي آل مكرراً وارد سيستم و بر اساس–توان تعادل بخار شوند مايع را به صورت رياضي
و بر حسب فشار جزئي  و ضريب واكنشgf�°iخالصi، فشار بخار���fروابط ترموديناميك

�ζ^�:بيان نمود 
)4-10(f^ � kl^ � f°̂D^ � f°̂m^n^

و^Dفشار كل،P،10-4در رابطه و بخار مي^lو�nواكنش باشند. جزء مولكولي مايع
 كند: با دما تغيير مي1كالپيرون–طبق رابطه كالوسيوس�°�fفشار بخار يك ماده خالص 

)4-11(op°
oq �

p°r
sqS

(λ،11-4در رابطه در7/9حرارت پنهان تبخير درجه 100كالري بر مول براي آب
وRگراد)،تيسان هاي غشاء، به طور كلي دماي مطلق است. در ورودي منفذTثابت گازها

–پوشي بر تعادل بخار مايع، اثري قابل چشم–شود كه انحناي نمودار تقابل بخار فرض مي
توان اثرات احتمالي اين عامل را بر مقدار فشار بخار با استفاده از رابطه مايع دارد. البته مي

ت  عيين نمود:كلوين
)4-12(ftuvwxy° � f°Knf z �{|}tsq~

و��شعاع انحنا،r،12-4در رابطه مخصوص مولكولي مايع وزنcتنش سطحي مايع
كه با هدف ارزيابي-توان با تعداد زيادي از معادالت مختلف را مي�mاست. ضرايب واكنش 

مي معادله گيبز براي مخلوط ترين اين معادالت كاهش داد. معروف-روند هاي متفاوت به كار
.]28و 26[اند در منابع ارائه شده

1 Clausius – Clapeyron  
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و طرح2.4 غش . غشاها  اييهاي تقطير
مي2.4.1  روند غشاهايي كه در تقطير غشايي به كار

مي MDترين نكته درباره غشاهايي كه در روش مهم رود اين است كه اين غشاها به كار
روند، تر شوند. براي جلوگيري از پر شدن نبايد توسط مايعاتي كه در فرآيند تصفيه به كار مي

ب منافذ با مايع، از غشاهاي بسيار آب ميگريز شود.ا اندازه منافذ مناسب در اين روش استفاده
گذارد، تنش سطحي مايع است. مواد از عوامل ديگري كه بر خيس شدن غشاها اثر مي

حل شده در محلول مي ارگانيكي توانند تنش سطحي محلول را تا حدي كاهش هاي مايع
سطحي محلول، تنش دهند كه محلول فوراً سبب تر شدن غشاء گردد. در چنين حالتي، تنش 

پذير امكان MDشود كه در چنين تنش سطحي، ادامه فرآيند ناميده مي1سطحي بحراني
و همكاران وي هاي خود به نتيجه رسيدند كه حداكثر مقدار در بررسي2نخواهد بود. فرانكن

را باشد ولي بايد با آزمايش، مقدار مواد ارگانيكي موجود در محلول قابل محاسبه نمي آن
.]29[عيين نمودت

و تخلخل ميMDنكته دوم در انتخاب غشاها براي فرآيند باشد. در اين زمينه،، اندازه منافذ
تر براي تبخير مستقيماً تر مورد توجه قرار دارند چرا كه، مساحت بيش هاي باال بيش تخلخل

 با اندازه منافذ هاي باال معموالً با دبي جريان ارتباط دارد. البته الزم به ذكر است كه تخلخل
هاي بزرگ عمدتاً مورد توجه نيستند چرا كه احتمال خيس بزرگ همراه هستند كه اين اندازه

 تر است. شدن غشاهاي با اندازه منافذ بزرگ بيش
در، غشاها بر اساس ويژگيMDدر روش هاي انتخابي خود در پديده انتقال دخالتي ندارند.

و بر اساس قانون تعادل بخار اين روش تركيبات فرار از طريق  مي–غشاء كه مايع انتقال يابند
هاي فيزيكي بين دو فاز عمل عنوان واسطه در اين شرايط، مواد پليمري با منافذ كوچك، به
و تعادل را در محل تماس دو فاز حفظ مي به نموده و جرم و اين در حالي است كه گرما كنند

مي صورت لحظه از اي جا به جا آبآن شوند. و جايي كه ويژگي گريزي غشاها بسيار حياتي
كم مهم مي تر ساخته شوند. پليمرهايي باشد، غشاها بايد از پليمرهايي با مقدار انرژي سطحي

و پلي وينيليدن فلورايدPTFE(4)، پلي تترافلورواتيلنPP(3مانند پلي پروپيلن (5)PVDF از (
ت مي MDهيه غشاهاي جمله پليمرهايي هستند كه معموالً براي .]30[شوند به كار برده

1 Critical Surface Tention 
2 Franken et al. 
3 Polypropylene  
4 Polytetraflouroethylene  
5 Polyvinilidene fluoride  
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 هاي تقطير غشايي طرح2.4.2
و غالف طرح  هاي لوله

مي اي در واقع همانند انتقال دهنده هاي لوله طرح و غالفي عمل با هاي گرمايي لوله كنند
مي اين تفاوت كه در دستگاه و يك جريان شعاعي هاي تصفيه، غشاها به جاي لوله قرار گيرند

 UF ،NFهاي ترين طرح به كار رفته در فناوري شود. اين طرح، رايج از غشاء به بيرون ايجاد مي
مي باشد. يك طرح لوله غشايي شامل لولهمي MFو هاي شود كه داخل لوله هايي از غشاء

و فايبرگالس قرار گرفته اي اند. قطر غشاهاي لوله پالستيكي متخلخل با پوشش فوالد ضد زنگ
كه سانتي5/2تا1بين معموالً و اين غشاها يك وزن مخصوص حجمي دارند متر متغير است

مي ) بهm²/m³( 300از نسبت مساحت غشاء به حجم  از چنين MDآيد. در فرآيند دست
مي نمونه هايي سبب افزايش دبي شود. چنين طرح هايي براي مايعات با لزجت باال استفاده

و در نتيجه كاهش گرفتگ ميورودي و كاهش قطبي شدن غلظت هاي غشاء شوند. در طرحي
(با قطر داخلي1اي مويينه متر) به صورت موازي ميلي2/0–3، تعداد زيادي غشاهاي مويينه

اند. در چنين حالتي وزن مخصوص حجمي اي قرار گرفتهو در يك دسته، درون يك غالف لوله
مي . مهم]26[شدبا ) ميm²/m³( 600– 1200اين غشاها در محدوده  در ترين ايرادي كه توان

و غير قابل استفاده را نمي توان اين نمونه طراحي يافت اين است كه غشاهاي تخريب شده
به راحتي جايگزين نمود. بنابراين، استفاده از اين نوع طراحي به2اي صاف همانند طرح صفحه

 شود. طول عمر غشاء محدود مي
(قطر هر متر) با ايجاد مساحت سطحي بيش ميلي5/0< غشاهاي فيبري توخالي تر به ازاي
مي تري را در مقايسه با ساير نمونه واحد حجم، شدت جريان بيش كنند. هاي طراحي توليد

وراها البته الزم به ذكر است كه نرمي غشاها وكوچك بودن قطر فيبرها، آن در برابر گرفتگي
مي خرابي آسيب ا پذير و ميلي 100تا50ين فيبرها بين كند. قطر خارجي متر متغير بوده

ترين شوند. اين نمونه طراحي، بيش چندين هزار فيبر در يك دسته در كنار هم قرار داده مي
(حدود   MD)). اصول اوليه طراحي در روش m²/m³( 3000وزن مخصوص حجمي را دارد

و غشاها بايد در برابر حرا به اين شرح است كه غالف]31[ و مواد شيميايي مقاوم باشند ها رت
و از قابليت چسبندگي بااليي نيزو غشاهاي مويينه و ترك بوده اي بايد عاري از هر نوع درز

چنين بايد اطمينان حاصل شود كه در غشاهاي مويينه، جريان يكنواخت برخوردار باشند. هم
و يا كانال و نقاط كور  باشد. هاي هوا در اين سيستم وجود نداشته بوده

1 Capillary Membrane Modules  
2 Flat Sheet  
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از MDدر روش و غالف باال باشد. در شرايطي كه الزم است كه ضرايب انتقال گرما در لوله
مي دسته يابي به ضرايب شود، نشت مايع در قسمت غالف دست هاي بزرگ فيبر استفاده

و افزايش آشفتگي انتقال گرماي باال را مشكل مي و كاهش گرفتگي كند. براي بهبود اختالط
غالف صورت گرفته است.–هاي رايج لوله اي در سيستم ها، تغييرات عمدهدر سطح غشا

و همكاران وي پيشنهاد كرده و يا به شكل توري بافتن غشاها سبب اشنايدر اند كه پيچاندن
از چنين بهبود هيدروديناميك نمونه . هم]31[شود بهبود اختالط مي هاي طراحي شده

.]32[ري از محققان قرار گرفته است باشد كه مورد توجه بسيا مواردي مي

 اي صاف هاي صفحه طرح
و سلول غشاهاي صفحه آن اي صاف در جريان متقاطع ها هاي متحرك كه الزم است در

و يا براي تعمير خارج شوند، مورد استفاده قرار مي گيرد. وزن غشاها به راحتي تعويض شده
در مخصوص حجمي براي اين نمونه مي هاي طراحي، كوچك شود. بنابراين، نظر گرفته

و قاب يا حلزوني مارپيچي اي صاف معموالً در طرح غشاهاي صفحه مورد استفاده1هاي صفحه
و درزگيرها بين گيرند. در طرح قرار مي و قاب، غشاها، صفحات محافظ متخلخل هاي صفحه

و در محل ه به تعداد اند. در اين نمونه بست هاي مناسب جاگذاري شده دو انتهاي صفحه
 400تا 100غشاهايي كه مورد استفاده قرار گرفته است، وزن مخصوص حجمي در محدوده

)m²/m³آن هايي با هم تعبيه شده شود. در اين نمونه، محفظه ) تعيين مي ها اند كه درون
ها دو غشاء، كانال مياني براي هاي پالستيكي تزريقي قرار گرفته است كه در اين قاب قاب

آ و صفحات ميعان كننده تعبيه شده است. اين صفحات ميعان كننده توسط عبور ب شور گرم
) و همكاران وي .]33[زدايي مورد استفاده قرار گرفته اند ) براي مصارف نمك1987اندرسون

و محافظ متخلخل به دور در طرح هاي حلزوني مارپيچي، كانال عبوري جريان ورودي، غشاء
اند. محلول ورودي به صورت شعاعي وارد كانالي پيچيده شدهيك لوله جمع كننده مركز

و از غشاء عبور مي كند. جريان خروجي به صورت شعاعي به سمت لوله مركزي عبوري شده
در حركت مي كند. بسته به بلندي كانال عبوري جريان، وزن مخصوص حجمي اين سيستم

طm²/m³( 1000تا 300محدوده  به MDهاي حلزوني مارپيچيرح) متغير است. استفاده از
مي زدايي در سطح صنعتي امكان منظور نمك .]35و 34[باشد پذير

1 Spiral Wound 



و مباني شيرين 178 آب اصول  هاي شور سازي

 كاربردهاي تقطير غشايي2.5
مي MDكاربردهاي شود كه خود تابعي از تنش به قابليت خيس شدن غشاها محدود

محلول غير هاي آبكي كه در بر گيرنده مواد باشد. بنابراين محلول سطحي محلول مايع مي
و يا تركيبات ارگانيكي فرار با غلظت مي ارگانيكي ها توان در اين سيستم هاي كم هستند را

و نمك و در مقابل محلول تصفيه توان را نمي1هايي با تركيبات داراي سطح فعال زدايي نمود
مي MDها وارد كرد. در روش در اين سيستم  تواند يا محلول خروجي محصول مورد انتظار

و يا محلول ورودي تغليظ شده باشد. كاربردهايي كه در ادامه به آن ها اشاره شده تصفيه شده
و آزمايش قرار گرفته  اند: است در تحقيقات مختلف مورد بررسي

و آب دريا.1 . اين مسأله كه نمك فرار]37و 36[توليد آب خالص شيرين از آب شور
 ين است. باشد به اين معني است كه آب خروجي شير نمي

و محلول.2 .]39و 38[هاي ژالتين تهيه آب ميوه، آب انگور، شير، شكر
.]40[هاي خوني تهيه فرآورده.3
هاي در حال تخميرو يا از محلول]41[هاي آبي خارج كردن اتانول كدر از محلول.4

]42[.

 گرفتگي غشاها2.5.1
جر MDهاي معموالً در سيستم و در طوالني مدت پديده كاهش يان قابل مشاهده است

. گرفتگي زيستي در غشاها بر]44و 43[يابد جريان عبوري از غشاء بر اثر گرفتگي كاهش مي
مي اثر رشد ميكروارگانسيم تواند سبب مسدود شدن منافذ هاي موجود در آب تصفيه نشده

و كاهش فشار در كل سيستم گردد. براي كنترل گرفتگي زيستي از گندزدايي  غشاها
وش مي UVيميايي هايي كه در درون سطح شود. البته الزم به ذكر است كه باكتري استفاده

مي اند، مقاومت زيادي در برابر اين روش پليمري جاي گرفته دهند. تجمع ها از خود نشان
.]26[ها در منافذ غشاء تنها در سمتي كه آب ورودي قرار دارد مشاهده شده است قارچ

ميكهنگاهي كه غلظت نم و مواد معدني موجود در محلول از حد اشباع عبور كند، رسوب ها
ته ايجاد مي بر شود كه به نوبه خود كاهش دبي جريان را به دنبال دارد. نشيني مواد جامد

آن روي سطح غشاء مي و خيس شدن هم تواند سبب گرفتگي منافذ چنين وجود ذرات ها شود.
و مواد كلوئيدي مي ايجاد گرفتگي شود چرا كه اين مواد بر اثر نيروهاي تواند سبب معلق

و سطح غشاء، درون منافذ غشاء گير مي . در چنين مواردي براي]39[كنند تنشي بين محلول

 
1 Surface - Active 
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جلوگيري از كاهش دبي عبوري از غشاء، استفاده از فيلتراسيون اوليه قبل از ورود به سيستم،
مي. گرفتگي غشاها در صنايع غذاي]45[كافي است  يكي يك مشكل عمده محسوب شود كه

مي- اي در حذف ذرات بزرگ تواند تأثير ويژهمي UFتصفيه پيش توانند سبب افزايش كه
.]38[خواهد داشت- شوند MDلزجت جريان در سيستم 

 سازي پاك2.5.2
آب پاك آن سازي غشاهاي ها گريز با مشكالت خاصي همراه است. در فرآيندهايي كه در

ميچر و يا مواد پروتئيني يافت و گرفتگي وجود بي شود، مشكل چسبيدن اين مواد به غشاء
و نشت  و كار دارند، مشكل خوردگي و پوششي سر دارد. در فرآيندهايي كه با مواد الكلي

از وجود دارد. موثرترين پاك كننده براي غشاهاي با تنش سطحي بزرگ )، mN/m(23تر
و1هيدروكسيد آمونيوم كم% از براي غشاهاي با تنش سطحي  mN/m ،(P3(23تر

و هيچ56اولتراسيل گونه نشت نمك است. با استفاده از اين مواد، جريان بخار آب حفظ شده
و پاك طي دوره .]26[سازي گزارش نشده است هاي مكرر گرفتگي

 . مزاياي تقطير غشايي2.6
مي هاي معمول نمكشاز مزاياي اصلي تقطير غشايي نسبت به ساير رو به زدايي توان

و امكان بر طرف كردن مشكالت تر، طراحي فشرده دماهاي كاركرد كم تر، حذف مه گرفتگي
و تجهيزات پالستيكي اشاره نمود. در اين روش مي توان از منابع خوردگي با استفاده از وسايل

و يا انرژي حاصل از بازيا فت مواد در فرآيندهاي انرژي در دسترس مانند انرژي خورشيدي
مي صنعتي استفاده نمود. البته اين روش معايبي نيز دارد كه از جمله آن توان به هزينه ها

و خيس شدن آن هاي ها اشاره كرد كه با بهبود كيفيت غشاها، استفاده از پوشش باالي غشاها
و رقابت هر چه بيش مي غشايي بر تر در ميان توليد كنندگان تجهيزات اين صنعت توان به

 طرف شدن اين كمبودها اميدوار بود. 
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 فصل پنجم: انرژي گراديان شوري

 . مقدمه1
) (Kyotoاز پروتكل كيوتو و گزارش پانل داخلي دولت در مورد تغيير اقليم (IPCC(1]1[

و ذخيره كردن دي اكسيد كربن، يك نياز ضروري به كاهش پخش بهCo2روي گرفتن
مي اتمسفر وجود دارد. در اصل سه روند امكان ت پذير (تواند تصور شود كه )1مركز دارد روي

) و2كاهش انرژي مصرفي (اگر مطلوب باشد توأم با گرفتن ) استفاده كارامد از منابع انرژي
) (Co2ذخيره كردن دي اكسيد كربن و يا3)) ) استفاده از منابع انرژي جايگزين با كاهش

در هايي هاي فسيلي، توسعه بدون پخش دي اكسيد كربن. بعالوه آن، مقادير محدود سوخت
 كند. جهت منابع انرژي جايگزين را اجباري مي

و جايگزين دارد. انرژي گراديان شوري يك پتانسيل بسيار زياد به صورت منبع انرژي پايدار
هاي متفاوت براي توليد انرژي حاصل از تركيب دو محلول نمك با غلظت2اين از انرژي گيبز

فن الكتريكي استفاده مي ميآوري پايدا كند. اين يك و غير آالينده (بدون پخشر ،CO2باشد
SO2ياNOxمي هاي آب با شوري ) براي توليد انرژي با تركيب جريان باشد. هاي متفاوت

آن باشد، هرجايي قدرت گراديان شوري در سرتاسر جهان در دسترس مي هاي جا محلول كه در
رو نمك با تركيب شوري متفاوت به عنوان مثال جايي دخانه به دريا جريان پيدا كه آب شيرين

مي كند يا جايي مي از كه آب شور صنعتي تخليه شود. اين پتانسيل انرژي برآورد شده جريان
و غيره)  (محل ورود آب از رودخانه به داخل دريا، اقيانوس ميTW 6/2مصب ،]2[شود برآورد

برو بيش]3[درصد تقاضاي انرژي سرتاسر جهان است20كه تقريباً ق مصرفي جهان تر از
) ).TW 0/2است

) (پلكاني) (PROاسمز با فشار تدريجي و الكترودياليز معكوس (RED فرآيندهايي هستند (
و آب شور مطالعه  كه خيلي زياد براي اخذ انرژي پتانسيل قابل دسترس از مخلوط آب شيرين

آ ها پيشنهادنشده است، هرچند امروزه تعداد ديگري از فرآيندهاي بر پايه غشايي همانند
( مي (پلكاني) به)، دو محلول با شوريPROشوند. در اسمز با فشار تدريجي وسيله هاي متفاوت

مي يك غشاء نيمه مي تراوا در تماس قرار (آب) اجازه عبور داده و گيرند كه فقط به حالل شود
(نمك حل شده مي مواد ( هاي محلول) را نگه از)،REDدارد. در الكترودياليز معكوس تعدادي

و كاتيون آنيون ( هاي تبادلي غشاء ها ) با همديگر در يك الگوي متناوب بين يك آنود CEMها
و فقط به يونو يك كاتود انباشته مي مي شوند  دهند. هاي نمك انتخابي اجازه انتقال

1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
2 Gibbs 



و مباني شيرين 184 آب اصول  هاي شور سازي

، اما براي]2[شناخته شده بود 1950هر چند قدرت گراديان شوري پتانسيل قبالً در دهه
و استفادههجنب هاي هايي دارد؛ هرچند اخيراً نوآوري هاي صنعتي هنوز محدوديت هاي تجاري

به خانه زيادي براي احداث تصفيه و مقياس واقعي به كار هاي پايلوت صورت طرح هادي
و پتانسيل مي هاي آن به صورت كامل شرح رود. در اين فصل فرآيند انرژي گراديان شوري

ا، نمايي كلي از ترموديناميك نظريه مقدار انرژي قابل دسترس از مخلوط شود. در ابتد داده مي
و نمك غليظ شده كه در اصل مستقل از فن آوري استفاده شده است، بيان نمك رقيق شده

به مي اختصاص يافته مطرح PROشود. بعد از آن در ادامه فصل يك بخش كه به طور ويژه
و يك بخش هم فقط روي مبحث مي مي REDشود شود. در اين فصل در تمام متمركز

فن بخش مي آوري ها شوند. هاي مرتبط با انرژي گراديان شوري به صورت تفصيلي شرح داده
و غشاءهاي استفاده شده براي  مي REDو PROجزئيات سوابق مطالعاتي شوند. دنبال

مي همين  ها وجود دارد. هايي كه براي توسعه غشاء كند به چالش طور اشاره
كند. در قسمت آخرين قسمت هر دو بخش در مورد مالحظات طراحي فرآيند، صحبت مي

و جنبه تجاري هر دو فرآيند اختصاص يافته است. اين  آخر هر دو بخش به مقياس واقعي
مي فصل نهايتاً با تعدادي توضيحات نتيجه  رسد. گيري به پايان

 محاسبات تئوري گراديان انرژي.2
ي انتقال يك مولفه در قدرت گراديان شوري، يك گراديان در انرژي گيبز نيروي محرك برا

يا يك اختالف پتانسيل بين دو محلول شور است. انرژي گيبز يك سيستم، اين را كه بخشي
كند. ميزان كل انرژي قابل از انرژي سيستم كه قابل دسترس براي كار است را منعكس مي

(مخلوط) يك مترمكعب و يك مترمكعب رقيق شده از محلول دسترس از تركيب غليظ شده
تواند از اختالف پتانسيل شيميايي سيستم بعد از مخلوط شدن، تعيين شود. ميزان نمك مي

به كاهش يافته به مي وسيله پتانسيل شيميايي سيستم قبل از مخلوط شدن (شكل دست آيد
5-1:(

)5-1()( dcbmix GGGG +−=∆

(∆mixGكه در آن و J/molتغيير در انرژي گيبز است (Gb،GcوGdهاي به ترتيب انرژي
مي گيبز محلول و رقيق شده ( هاي كم شور، غليظ ). انرژي گيبز يك محلول J/molباشند

 آل برابر است با: ايده
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)5-2(∑= ii nG µ

(Gكه در آن در محلولiپتانسيل شيميايي مولفهJ/mol ،(iµانرژي گيبز سيستم
)J/mol و (niهاي مولفه تعداد مولiباشد. پتانسيل شيميايي مولفه در محلول ميi)iµدر (

مي يك محلول ايده  نوشته شود.3-5تواند به صورت رابطه آل

)5-3(ϕµµ ∆++∆+= FzxRTpV iiiii ln0

لباختال-1-5شكل و رقيق شده براي محلول  شورط محلول غليظ شده

0كه در آن
iµ) تغيير فشار مقايسه∆J/mol ،(pانرژي آزاد موالر تحت شرايط استاندارد

) ثابتm3/mol،(R(iحجم مخصوص يا موالر مولفهiV) است، Paشده با شرايط اتمسفر
(J/mol K] 314/8[،Tعمومي گازها  ظرفيتi،zكسر مول مولفهK،(xiدرجه حرارت مطلق

) eq/mol ،(F)(واالنس) يك يون و c/eq 96485ثابت فارادي (ϕ∆اختالف پتانسيل
) و محلول كه محلول غليظ شده كه تغيير فشار يا انتقال در جايي جايي ). از آنVالكتريكي

مي3شود وجود ندارد، رابطه رقيق شده با هم مخلوط مي :4-5شود به صورت رابطه ساده

)5-4(iii xRT ln0 += µµ
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مي2-5و1-5هاي در رابطه4وقتي كه رابطه شود، پتانسيل شيميايي استاندارد جايگزين
)0

iµو رابطه نهايي انرژي ) حذف مي و غليظ شده شود گيبز، تركيب محلول نمك رقيق شده
 دهد: را توضيح مي

)5-5(
[ ]
{ }[ ]∑

∑
+−+=

+−=∆

i
didicicibidici

i
dicibimix

xRTnxRTnxRTnn

GGGG

)lnln(ln)(

)(

,,,,,,,

,,,

مي6-5جايگزين شود، به رابطه cVوسيله بهnو وقتي كه  كند. تغيير پيدا

)5-6(
[ ]∑ −+=∆

i
bibdididdiciccimix xRTVcxRTVcxRTVcG )ln()ln()ln( ,,,,,,

و خودجوش است، انر چون مخلوط شدن اين دو محلول، يك فرآيند لحظه ژي گيبز اي
مي مخلوط منفي است. انرژي هنگامي كه دو محلول مخلوط مي ،6-5شود. با رابطه شوند، آزاد

تواند محاسبه مقدار قابل دسترس تئوري انرژي قابل دسترس از مخلوط دو محلول نمكي مي
و بنابراين پتانسيل تئوري انرژي گراديان شوري مي تواند ارزيابي شود. اين مقدار قابل شود

(نمك طعام) سترس انرژي از نظر تئوري براي يك دامنه وسيعي از غلظتد هاي كلريد سديم
شكل  يك2-5. شكل]3[ارائه شده است2-5در مقدار انرژي قابل دسترس از مخلوط

و يك محلول غليظ شده را نشان مي دهد، اين انرژي يك عالمت مثبت محلول رقيق شده
 دارد.

ا2-5شكل و مقدار قابل دسترس انرژي را كه به طورز غلظتيك دامنه وسيعي هاي نمك
به تئوري مي مي تواند از مخلوط دو محلول دهد. بسته به اختالف غلظت بين دست آيد، نشان

مي17دو محلول، مقادير تا حد باال  به مگاژول دست آيد. البته اين مقدار انرژي به شدت تواند
(پتانسيل شيمياي و محلول نمك غليط به اختالف در غلظت ي) بين محلول نمك رقيق شده

مي تر باشد، انرژي بيش شده وابسته است. هر چه اين تفاوت بيش تواند گرفته تري از سيستم
آب شود. به عنوان مثال، به صورت تئوري مقدار انرژي قابل دسترس از مخلوط يك مترمكعب

(قابل مقايسه با  و يك مترمmol/L 5/0دريا (قابل مقايسه با نمك طعام) كعب آب رودخانه
mol/L 01/0كلوين، 293نمك طعام) هر دو در يك درجه حرارتMJ 7/1در هستند،
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(تلخابه) حالي كه به طور تئوري مقدار انرژي قابل دسترس از مخلوط يك مترمكعب آب شور
)mol/L 5) و يك مترمكعب آب رودخانه درmol/L 01/0نمك طعام)  293نمك طعام)
ازك  مگاژول است.9/16لوين بيش

(مگاژول) از مخلوط يك مترمكعب محلول كلريد سديم-2-5شكل مقدار انرژي قابل دسترس نظري
) و غليظ شده k293Tرقيق شده ). قسمت حاشور خورده در نظر گرفته نشده است زيرا در اين=

كه قسمت غلظت نمك محلول غليظ شده كم  در محلول رقيق شده است.تر از مقدار آن چيزي است

آب5/2وقتي با يك مقدار زيادي از آب دريا مخلوط شود، به طور تئوري مگاژول از
(جدول رودخانه قابل دسترس مي مقدار انرژي گيبز كه به طور1-5. جدول]6[)1-5باشد

و رقيق شده قابل دسترس است تئوري از مخلوط حجم هاي مختلف محلول نمك غليظ شده
ن ميرا را . اين جدول به طور واضح نشان مي]6[دهد شان دهد وقتي كه ميزان آب شور فرآيند

مي محدود مي (مقايسه كنيد يك مقدار كند، استفاده از آب اضافي رودخانه تواند مفيد باشد
در1/6انرژي قابل دسترس  و10برابرVdمگاژول را برابر يك مترمكعب باVcمترمكعب
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برابر يكVcوVdمگاژول وقتي كه هر دو پارامتر76/1بل دسترس فقط مقدار انرژي قا
 مترمكعب باشند.

هاي نمك هاي مختلف محلول انرژي گيبز قابل دسترس از نظر تئوري از مخلوط حجم-1-5جدول
 k298طعام در دماي 

mixG∆Vc (m3)Vd (m3)

∞1∞
1/6110
8/212
76/111
87/174/026/1
06/221
43/2101
55/2121

Vd) (Vcنمك طعام)،M01/0حجم محلول رقيق شده وM5/0حجم محلول غليظ شده نمك طعام)

mixG∆.تغيير در انرژي گيبز است 

از هر چند رابطه ارائه شده باال تقريب اوليه خوبي را براي مقدار انرژي تئوري قابل حصول
مي انرژي گراديان شوري فراهم مي اي شامل هاي تغذيه كند كه محلول كند، محاسبات فرض

و به صورت ايده مي نمك طعام خالص هستند (تفاوتي بين غلظت آل رفتار و فعاليت كنند ها ها
و رودخانه، محلول و ايده هاي خيلي پيچيده نيست). در عمل، هر چند آب دريا آل اي هستند

جا مقادير انرژي كنند كه موجب پيچيدگي محاسبات شوند. اعداد ارائه شده در اين تار نميرف
و آب دريا را نشان مي دهند. البته در عمل اين قابل دسترس حاصل از تركيب آب شيرين

هاي مقدار انرژي تئوري در دسترس قابل برداشت نخواهد بود، زيرا به عنوان مثال، محدوديت
ا و موقعيت، چندين محدوديت فت فشار، رفتار غير ايدهانتقال جرم، و غيره بسته به محل آل

به ديگر مي كل منابع قابل دسترس وجود داشته باشد كه عنوان مثال تواند براي استفاده از
و جهانگردي هستند. اما حتي اگر فقط مرتبط با اثرات زيست محيطي، كشتيراني، تفريحي

دوباره بازيابي شود، پتانسيل انرژي گراديان شوري خيلي زياد بخشي از انرژي قابل دسترس
 ماند. مي



 189 انرژي گراديان شوريفصل پنجم:

(پلكاني).3  اسمز با فشار تدريجي
 مقدمه3.1

) )، انرژي آزاد حاصل از مخلوط كردن دو محلول با ميزان PROدر اسمز با فشار پلكاني
رق وسيله انتقال آب از طريق غشاء نيمهبه شوري متفاوت يق شده به محلول تراوا از محلول

از"صورتبه PROهاي علمي، شود. در نوشته غليظ شده، تبديل به انرژي مي فرآيند اسمزي
و اختالف فشار طريق يك غشاء نيمه تروا در يك اختالف فشار هيدرواستاتيك بين صفر

هاي مجزا كه توليد يك شار آب در مقابل اختالف فشارهيدرواستاتيك اسمزي محلول
ميتع"كند مي مي ريف كه شود. اين انتقال آب باعث افزايش فشار محلول غليظ شده شود
و]7و12[1تواند تبديل به انرژي الكتريكي شود. خيلي از كارهاي پيشتازانه به وسيله لوئب مي
را انجام شده است. آن]9و15،3[2متا و اولين نتايج آزمايشي ها اين مفهوم را معرفي كردند

ل و آب رودخانه متمركز شدند منتشر كردند. و همكاران وي نه تنها روي مخلوط آب دريا وئب
به بلكه امكان هاي با شوري باال مثل درياي را براي مخلوط محلول PROكارگيري پذيري

و همكاران3مرده يك مدل تئوري كه اجراي]16[4با آب درياهاي ديگر را بررسي كردند. لي
PRO مي غ را توصيف ( گيري شاء بر اساس اندازهكرد از يك و اسمز معكوس ) ROهاي اسمز

طور كارايي بهبود يافته نياز خواهند بود هايي با اين ها نتيجه گرفتند كه غشاء تهيه كردند. آن
آب از نظر اقتصادي يك روش امكان PROاگر قرار است  پذير براي توليد قدرت با استفاده از

به–دريا  گر آب شيرين اديان شوري استفاده شود. هر چند جنبه اقتصادي اين عنوان منبع
فن–سيستم پساب غليظ شده  به آوري آب شيرين با نظر قابل رقابت هاي توليد قدرت سنتي

 رسد. مي
هستند، تالش زيادي براي استقرار اين PROبه خاطر غشاءهاي ناموثر كه اجزاي كليدي

شر1997ها انجام نشده است. از سال آوري فن درگير توسعه Statkraftكت انرژي نروژي،
PRO ها انتظار دارند كه هزينه توليد نيرو اسمزي در راستاي هزينه توليد . آن]17[شده است

و مدي در سال  و توليد نيروي جزر باشد. 2015تا 2010باد دريا، توليد نيروي زير امواج
و نفوذپذي Statkraftشركت  گذاري كرده ري شوري پايين هدفبراي يك غشاء با شار آب باال

نيروي توليد شده در هر متر مربع سطحW5است. اجراي اين چنين غشايي بايد نزديك به 
) عملكرد اين غشاء سلولزي GKSSبا همكاري Statkraft) باشد. شركتW/m2غشاء

 
1 Loeb 
2 Metha  
3 Dead Sea 
4 Lee et al. 
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(غير متقارن) ه ماد50. بيش از]18[بهبود بخشيدW/m23/1به6/0را از1(اسيومتريك)
پشتيبان كننده براي توسعه غشاء كامپوزيتي فيلم بسيار نازك تست شده است كه به افزايش

مي منجر شد. اين اعتقاد وجود دارد كه عملكرد اين غشاءW/m25/3به1/0قدرت از  تواند ها
و اليملچ حتي بيش ام سي كات چئون 3هاي هيدروفيليك اهميت حمايت2تر بهبود داده شود.

. يك اليه پشتيباني]19[يندهاي ايجاد شده به صورت اسمزي را اثبات كردند براي فرآ
هيدروفيليك به طور خيلي زيادي از شار آب نه تنها از طريق افزايش پديده قطبي شدن 

وسيله خيس كردن ضعيف ساختار، جلوگيري غلظت داخلي بلكه از طريق توزيع مسير عبور به
و هولت مي ارائه كردند. PROاي براي نتايج آزمايشي بهبود يافته]20[4كند. اخيراً تُرسن
و يك شدت قدرت5غشاء استات سلولزي تجاري را بدون تقويت بافت PROها عملكرد آن

W/m26/1براي محتوايg/L 5/23به آن نمك طعام يك دست آوردند. ها براي اين غشاء
ميك طعام پيشنمg/L 28براي يك محلول نمك طعامW/m21/2شدت قدرت  كنند. بيني

دستبه GKSSحتي يك شدت قدرت خيلي باالتر براي غشاء كامپوزيتي فيلم نازك توسط 
 PROنمك طعام)، اين يك افزايش زياد در عملكردg/L 6/30برايW/m27/2(]18[آمد 
 باشد. مي

هم تر به سمت يك محلول با غلظت بيش انتقال آب از يك محلول با غلظت كم در تر چنين
(اسمز پيش ( اسمز رو به جلو هاي افتد. شباهت زيادي در ويژگي ) نيز اتفاق ميFOرونده)

( غشاء دلخواه اسمز پيش و FOرونده (PRO و هدف هر دو يك غشاء كامالً انتخابي وجود دارد
(هم با شار آب باال است. در اسمز پيش چنين محلول كشيده رونده يك محلول نمك مصنوعي

تراوا ناميده شد) براي خلق يك نيروي محرك براي انتقال آب از طريق يك غشاء نيمه6شده
رونده براي بهبود دوباره آب از يك منبع آب آلوده شده يا شور شود. اسمز پيش استفاده مي
كاربه FOشود. يك مزيت اصلي اين فرآيند اين است كه هيچ فشاري بر تجهيزات استفاده مي

(محلول كشيده شده فراكتور/ گلوكز) يا دور رود. محلول نمي كشيده شده يا مصرف شده
و يا اين انداخته مي مي شود و از آب توليد شده جدا شود. اغلب كارهاي كه دوباره توليد شده
و همكارانش منتشر شده استبه FOاخير روي  رونده . اسمز پيش]21- 26[وسيله اليملچ

مي هم ت چنين (محلول كشيده شده) صفيهتواند با فاضالب يك و آب دريا خانه فاضالب

 
1 Asymmetric 
2 McCutcheon and Elimelech 
3 Hydrophilic 
4 Thorsen and Holt 
5 Fabric Reinforcement 
6 Draw Solution 
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و به دليل . در اين مورد، آب دريا با آب تصفيه]27[استفاده شود خانه فاضالب رقيق شده
مي فشار اسمزي پايين  شود. تر آن زودتر تصفيه

 مباني3.2
حف ها با غلظت، محلولPROدر و ظ هاي متفاوت نمك از طريق يك غشاء كه انتقال آب

مي كردن عبور نمك را اجازه مي گيرند. اختالف پتانسيل شيميايي دهد در تماس با هم قرار
؛ آب از محلول كم غليظ]7-5رابطه[كند بين هر دو محلول، يك نيروي محرك را خلق مي

يابد، اختالف پتانسيل شيميايي شده از طريق اين غشاء به سمت نمك غليظ شده انتشار مي
مي را هم تر خواهد آمد كند. اگر محلول غليظ شده تحت فشار باشد پس انتقال آب پايين تراز

كه فشار به فشار اسمزي بين دو محلول برسد. اگر محفظه آب شور دريا تحت فشار تا جايي
تر باشد، اسمز معكوس اتفاق خواهد افتاد. انتقال آب از محلول نمك غليظ شده به طرف بيش

فر آب شيرين مي  به تصوير كشيده شده است.3-5آيند به صورت شماتيك در شكل باشد. اين

(-3-5شكل ((تراوا ) از طريق يك غشاء نيمهJwانتقال آب ) روي محلولPاگر فشار هيدرواستاتيك

( غليظ شده بزرگ ) باشد انتقال آب از محلول غليظ شده به محلول رقيق شدهπتر از فشار اسمزي

(اسمز رخ مي تر از فشار اسمزي باشد، آب به سمت اگر فشار هيدرواستاتيككم.)معكوس)دهد

مي محلول غليظ شده انتقال مي تواند تبديل به انرژي يابد. افزايش در فشار در محلول غليظ شده
 شود.
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، فشار روي محلول نمك غليظ شده تا حدودي جريان آب را از طريق غشاء به PROدر
بهاندازد. اين فشار باالتر تأخير مي مي، توليد الكتريسيته دهد. فشار وسيله يك توربين را اجازه

به اسمزي محلول مي  محاسبه شود:1وسيله رابطه وانت هاف تواند

)5-7(RTc j=Π

(cjكه در آن mol/m3 ،(R)محلول غليظ شده و J/(mol K)ثابت عمومي گازها (Tدرجه
) ميباشد. وقتي ) ميKحرارت مطلق شود، فشار اسمزي متناسب با آن افزايش محلول تجزيه

باg/L 35يابد. اين فشار اسمزي محلول مي (قابل مقايسه با آب دريا) برابر 7/29نمك طعام
 بار است.

 قطبي شدن غلظت3.2.1
و نمك را از طريق يك غشاء نيمه4-5شكل در انتقال آب مي PROتراوا دهد. اين نشان

به غشاء تشكيل وسيله حمايت كننده متخلخل شده از يك اليه بااليي انتخابي نازك كه
مي نگه تر براي جلوگيري از رها شدن اليه شود. اليه انتخابي به سمت فشار جانبي بيش داشته

درصد 100اش به دليل اختالف فشار رو در رو است. زيرا غشاء بااليي انتخابي از پشتيبان
ن همانتخابي نيست، مقداري مي مك يابد. چنين از بخش آب شور به بخش آب شيرين انتقال

و آب در يك جهت است. در  با PROدر اسمز معكوس، انتقال نمك آب از بخش آب شيرين
يابد. ولي نمك فشار كم به سمت آب شور با فشار باال به دليل اختالف فشار اسمزي انتقال مي

بهمي به دليل اختالف غلظت در جهت مخالف انتقال وسيله تعدادي مقاومت يابد. انتقال نمك
(قطبي شدن غلظت خارجي به دليل اليه محدود مي به شود وسيله هاي ايستاي به وجود آمده

(قطبي شدن  و آب شيرين)؛ يك اختالط كاهش يافته روي سطح غشاء در بخش آب نمك
و در اليه غلظت داخلي به دليل مقاومت در مقابل انتقال نمك در اليه فوقاني  انتخابي غشاء

 پشتيبان متخلخل).

1 Van’t Hoff 
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فشار اسمزي محلول نمكPRO )1πهاي اسمزي يك غشاءرخ هاي شماتيك نيم نمايش-4-5شكل
فشار اسمزي در داخل غشاء3πفشار اسمزي در اليه فوقاني متراكم غشاء،2πغليظ شده ظاهري، 

و پشتيبان كننده متخلخل،  فشار اسمزي در سطح غشاء در محلول رقيق4πبين اليه فوقاني متراكم
و  مي5πشده  باشد). فشار اسمزي در محلول رقيق شده ظاهري

تواند قطبي در سطح غشاء مي1اختالط تشديد شده به واسطه مقادير جريان عرضي باال
تر كند. قطبي شدن غلظت داخلي از مقاومت در مقابل انتقال جرم شدن غلظت خارجي را كم

ا ميكه نمك و اليه ايستا در پشتيبان متخلخل تجربه كند، به وجودز اليه فوقاني متراكم
مي مي آورد يك منطقه ايستا كه از طريق آن نمك تنها آيد. اين پشتيبان متخلخل به وجود
به مي تر از فشار ها در مقابل انتقال نمك، پايين وسيله انتشار انتقال يابد. اين مقاومت تواند

خوب، يك اليه PRO) روي اليه فوقاني انتخابي غشاء است. يك غشاء3π2-π(اسمزي موثر 
و يك اليه پشتيبان خيلي باز  فوقاني انتخابي نازك با يك مقاومت باال براي انتقال نمك

و همكاران نشان دادند كه اين پشتيبان، كمك بزرگي به مقاومت2(ترجيحاً نازك) دارد. لوئب
و اين انتقالي كل مي كه برداشتن پشتيبان بافته شده/ بافته نشده از غشاء باعث يك شار كند

(با يك اليه متخلخل نازك)]11[اسمزي آب باالتري در داخل غشاء شد  . يك غشاء كاپيالري
وقتي از قطبي شدن غلظت.]16[مفيد باشد PROهاي ممكن است خيلي براي استفاده

مي خارجي صرف مي نظر  به صورت رابطه زير شرح داده شود: تواند شود، انتقال آب

1 High cross-flow rates 
2 Loeb et al., 
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)5-8()()( 32 PAPAJ effW ∆−Π−Π=∆−∆Π=

(Jwكه در آن m3/m2شار آب در داخل غشاء . day ،(Aويژه پارامتر انتقال) m3/m2غشاء .

day ،(Π) و barفشار اسمزي (P∆) و شيرين ) barاختالف فشار بين محلول آب شور
تواند از نشت شوري از طريق غشاء مشخص نيست ولي مي3Πباشد. فشار اسمزي مي

:روش محاسبه به شرح زير استمحاسبه شود. 

)5-9()( 32 CCBJ s −=−

(Jsكه در آن mol/m2شار نمك در داخل غشاء day ،(Bثابت قابليت نفوذپذيري نمك
)m/day و (Cغلظ) درآن كه انتقال چرا باشد. اين شار نمك منفي است ) ميmol/m3ت

آب جهت مخالف جريان آب مي باشد. در پشتيبان متخلخل، انتشار نمك در تقابل با جريان
از قرار مي مي درون گيرد. شار نمك  شود: پشتيبان به صورت زير نوشته

)5-10()()( xCJ
dx

xdCDJ Wss −=− ε

(ضريبDsكه در آن (بدونε)، m3/sانتشار نمك در غشاء بنيادي تخلخل غشاء بنيادي
و  و همكاران ضخامت پشتيبان متخلخل ميxبعد) و]16[باشد. لوئب اين مسئله را حل كرده

 به نتيجه زير رسيدند:

)5-11()
)1))(exp((1

)exp()(1
( 2

4

2 P
KJJB

KJC
C

AJ
WW

W

W ∆−
−+

−
= π

C4براي مورد خاص = تقليل12-5به رابطه11-5ن غشاء، رابطه با فقط بخش آب شيري0
 كند: پيدا مي
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)5-12()
)1))(exp((1

( 2 P
KJJB

AJ
WW

W ∆−
−+

=
π

رقابل حل هستندهر دو رابطه فوق به صورت عددي  ROاز آزمايشBوA وابط. در اين
و ها معلوم، غلظتآيدميدست به مي هاي اسمزي اندازه طي آزمايشJWاند كه گيري شود

ميرا ميسKتعيين  حل شده در ساختمان پشتيبان متخلخل K(S/m)كند.ر به انتشار ماده
و به صورت زير ارائه شده است:  اشاره دارد

)5-13(
ε
τ

sD
tK =

(tكه در آن (بدونτ)،mضخامت غشاء و فرج در پشتيبان و خم) خلل (پيچ اعوجاج
(ضريب انتشار ماDsبعد)،  حل شده و m2/sده (ε(بدون بعد) مي و فرج غشاء  باشد. خلل

كه فرض اين با
4

2

4

2

C
C

=
π
π

 شود:ميساده به شكلزير11-5، رابطه]6[

)5-14()(ln1

4

2

π
π
AB

JAB
J

K W

W +
−+

=

ال باشد. اين رابطه وقتي درست است كه محلول نمك غليظ شده در مقابل اليه متراكم فع
استفاده FOدر گاهي اگر محلول نمك غليظ شده در مقابل پشتيبان متخلخل قرار گيرد كه 

 كند:، آنگاه رابطه زير صدق مي]24[شود مي

)5-15()(ln1

2

4

π
π
AJB

AB
J

K
WW ++
+

=

(پلكاني)غشاءها براي3.3  اسمز با فشار تدريجي
PRO شفن آن وري بيشآوري غشايي است كه با استفاده از گراديان ترين مطالعه روي

كم انجام شده است. هر چند كه تعداد داده مي بودههاي آزمايشي آنها را توانو خيلي سخت
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و لوئببا هم مقايسه نمود و هولت1. متا تنها نويسندگاني هستند كه]20[و اخيراً تُرسن
كردند. بعضي از در شرايط واقعي منتشر PROهاي قدرت تعيين شده آزمايش را براي شدت

مي از آزمايش PROمقادير  از هاي اسمزي بدون كاربرد فشار هيدرواستاتيك تعيين شوند.
ميكه يك ساختمان پشتيبان باز جايي آن تواند شار آب بااليي داشته حتي تحت فشار نيز

مي باشد. نتايج2-5داري روي شار آب داشته باشد. جدول تواند اثر معني اين چنين فشاري
به موجودآزمايشي  مي كه از مقاالت علمي تخصصي  دهد. دست آمده را نشان
و شار آب گزارش شده،2-5گزارش شده در جدول2هاي قدرت شدت از فشار تغذيه

و لوئب از سال استخراج شده است. همه نتايج آزمايشي به و عمدتاً 1982تا 1976وسيله متا
و هولت در سال]15و8،9،14[هاي نمك غليظ شده براي جريان ]20[ 2009و از تُرسن

( به و لوئب فقط يك مقدار g/L 30) را براي غلظت تغذيهW/m221/0دست آمده است. متا
تعيين كردند. بعالوه بايستي توجه شود كه فشار،دهنده آب دريا است نمك طعام كه نشان

نصف فشار اسمزي نشان[انتخاب نشده است مورد نظر بهينه الزم براي شدتفشار تغذيه، 
و هولت]18-5داده شده در رابطه  به طور سيستماتيك فشار تغذيه را]20[. هر چند تُرسن

و براي يك غلظت نمك طعام نشان باالترين شدت قدرت گزارش،دهنده آب دريا تغيير دادند
وW/m26/1شده را  يكW/m27/2براي غشاء استات سلولز غشاء كامپوزيت فيلم براي
( دست آوردند. شدت نازك به مي)W/m25-7/1هاي قدرت باالتر هاي براي جريان توانرا

(پساب غليظ شده) به ها وقتي در معرض . هر چند عملكرد اين بافتآورددست شوراب
مي غلظت به هاي با شوري باال قرار آن گيرد، احتماالً  خاطر تغييري كه در زير ساخت متخلخل

مي به وجود مي توان براي گيري واضحي نمي هيچ نتيجه2-5رود. بر اساس جدول آيد، از بين
با يكديگر آنها كه شرايط براي مقايسه چرا ترسيم كرد، PROهاي غشاء بهينه براي ويژگي

(قطبي شدن ويژگيهايخاطر به و ميزان جريان (فشار تغذيه، غلظت نمك متفاوت فرآيند
 مشكل است. غلظت خارجي)) 

(فشار تغذيه انتخاب شده بايستي بهينه PROهاي آزمايشاجراي مناسب مشكل است
و  باشد، ميزان جريان تغذيه بايستي به منظور كمينه كردن قطبي شدن غلظت، باال باشد

و همكاران)مقدار نفوذ آب بايستي به طور دقيق تعيين شود يك مدل]16[3. بنابراين لي
و PROبيني عملكرد پيشتئوري به منظور  BوAپارامترهاي(از آزمايش اسمزيارائه نموده

()9و8هاي در رابطه (FOو از اسمز مستقيم (Kعنوان استخراج شده از جريان اسمزي) به

 
1 Metha and Loeb 
2 Power densities 
3 Lee et al., 
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هاي اسمز مستقيم توليد كردند. نتايج آزمايشرا شان پارامترهاي ورودي براي مدل پيشنهادي
)FOهاي متراكم را در نظر ها پديده ينانه باشد زيرا اين آزمايش) ممكن است خيلي خوشب

و همكاران]16[گيرند نمي و همكاران]16[. نتايج تحقيقات لي 3-5در جدول]11[و لوئب
 نشان داده شده است.

كه Toray CA-3000هاي نمك طعام به جز براي مقادير با محلولانجام شده هاي آزمايش
به3-5ند، همه پارامترهاي غشايي از جدولا تعيين شدهMgCl2با اند. اين مقادير دست آمده،

به نوع نمك بستگي دارند.KوBممكن است خيلي خوشبينانه باشند زيرا پارامترهاي 
دهند. غشاءهاي غير متقارن، عملكرد باالتري را در مقايسه با غشاءهاي كامپوزيتي نشان مي

تري را به دليل اليه پشتيبان قابل انتظار پايينغشاءهاي كامپوزيتي، يك شدت قدرت 
دا باالتر ميKتر كه منجر به يك مقدار متراكم و مقاومت]16[ را هستندشود، . اين نگهداشت

مي PROاليه پشتيبان يك نقش حياتي را در عملكرد غشاء  در كند. همان بازي طور كه
مي3-5جدول  كهشود، مشاهده ك غشاهايي قابليتاز) اماA(ي دارندمنفوذپذيري آب

( انتخابي باال نسبت به نمك (Bها و يك ساختمان پشتيبان باز برخورداند كم)Kكم)
(غشاء مي  ).CA-80توانند شدت قدرت بااليي را نمايش دهند

و يك پشتيبان متخلخل باز، يك غشاء با يك اليه فوقاني با قابليت انتخابي باال براي نمك ها
تر روي اليهك فشار بهينه باالتر را كه از يك اختالف فشار اسمزي بزرگيفرصت ايجاد 

ميانتخابي غشاء آمده است،   PROاي روي عملكرد العاده هاي پشتيبان اثر فوق . اليهكندفراهم
و بدون هيچ ساختار اصلي پشتيبان باشد. دارند. اليه پشتيبان بايستي تا حد ممكن نازك، باز

آن PROرن براي هاي غير متقا بافت ها يك اليه پشتيبان متخلخل خيلي مناسب هستند زيرا
و هيچ ساختار پشتيباني ندارند. هر چند اين ساختمان هم نازك دارند چنين هاي باز بايستي

از قادر باشند كه فشار هيدرواستاتيك طي بهره و نبايد فشرده PROبرداري را تحمل كنند
ب CA-80شوند. فشردگي بافت  و همكارانهباز و در مدل]16[وسيله لي هاي مشاهده

واقعي به احتمال خيلي زياد يك شدت PROهاي در نظر گرفته نشد. آزمايش آنها تحقيقاتي
را قدرت پايين شد3-5طور كه براي مقادير گزارش شده در جدول همان- تري نشان-مقايسه

د.نده مي
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و فشارهاي براي غشاءهاي مختلف در غلظت گيري شده اندازه PROعملكرد-3-5جدول ها
(نمك طعام  )g/L 0متفاوت براي اختالط با آب شيرين

 منبع
قدرت

)W/m2(

تغذيه
Pfeed 

)bar(

شار آب
)m3/m2d(

غلظت تغذيه

feedΠ غشاء نوع
)bar(

نمك
طعام

)g/L(

]14[62/241056/08196
 بافت پلي آميد

م 1تقارنغير

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[46/251042/091108 
 بافت پلي آميد
 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[10/451070/0122 143 
 بافت پلي آميد
 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[90/451084/0162 191 
 بافت پلي آميد
 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[77/451081/0162 191 
 بافت پلي آميد
 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[78/141038/08196
 بافت پلي آميد
 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[26/341070/08196
 بافت پلي آميد
 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[90/120081/08196
ي آميدبافت پل

 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]14[17/361045/0122 143 
 بافت پلي آميد
 غير متقارن

Du Pont 
permasep B-

10 

]9[11/03032/06172
كامپوزيت

سولفون با بافت پلي
2پوستي كركدار

كامپوزيت فيلم
3نازك

]9[02/03006/02024
كامپوزيت

سولفون با بافت پلي
 ستي كركدارپو

كامپوزيت فيلم
 نازك

1 Asymmetric polyamide fiber 
2 Composite polysulfone with furan skin fiber 
3 Thin Film Composite (FRL) 
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 منبع
قدرت

)W/m2(

تغذيه
Pfeed 

)bar(

شار آب
)m3/m2d(

غلظت تغذيه

feedΠ غشاء نوع
)bar(

نمك
طعام

)g/L(

]9[56/119070/0101 119 
كامپوزيت

سولفون با بافت پلي
 پوستي كركدار

كامپوزيت فيلم
 نازك

]15[85/021035/04047
اي صاف صفحه

مارپيچي سلولزي 
1ارنقغير مت

UOP CA/SW 

]15[14/221090/08094
اي صاف صفحه

مارپيچي سلولزي 
 ارنقغير مت

UOP CA/SW 

]15[26/224081/0118 139 
اي صاف صفحه

مارپيچي سلولزي 
 ارنقغير مت

UOP CA/SW 

]15[89/021037/04451
اي صاف صفحه
ي سلولزي مارپيچ

 ارنقغير مت
UOP CA/SW 

]20[60/18390/0165/23
استات سلولزي غير

2متقارن
Osmonics 

SS10 

 كامپوزيت70/212229/05/216/30]20[
كامپوزيت فيلم

 نازك

از شدت-3-5ادامه جدول هاي قدرت محاسبه شده براي غشاءهاي متفاوت استخراج شده
( آزمايش (و آزمايش)BوAهاي اسمزي )Kهاي اسمزي

 منبع

قدرت
قابل
 انتظار

 پارامترهاي غشاء

 غشاء نوع

)W/m2(
Wmax 

Jw 
(m3/m2 

day) 

2/oP∆
(bar)

π∆∆ /oPK
(day/m) 

B
(m/day) 

A(m3/m2 
day bar) 

 3CA-80غير متقارن59/1109/060/1288/075/0173/00088/0]16[
CA-70 غير متقارن35/0092/031/323/044/0517/70289/0]16[
BM-05 غير متقارن32/0028/090/970/099/21020/00035/0]16[
PBIL غير متقارن81/0060/066/1182/099/7028/00057/0]16[

1 Asymmetric cellulose acetate flat sheet spiral wound 
2 Asymmetric cellulose acetate 
3 Asymmetric  
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 منبع

قدرت
قابل
 انتظار

 پارامترهاي غشاء

 غشاء نوع

)W/m2(
Wmax 

Jw 
(m3/m2 

day) 

2/oP∆
(bar)

π∆∆ /oPK
(day/m) 

B
(m/day) 

A(m3/m2 
day bar) 

1PA-300كامپوزيت17/0020/023/751/097/65015/00096/0]16[
NS-101 كامپوزيت038/00105/0 00/0003/003/107/065/335]16[
BM-1-C كامپوزيت07/0015/014/429/030/46053/00072/0]16[

]11[a08/0014/088/434/000/104 018/00324/0غير متقارن 
Toray 
CA-

3000a

]11[a45/1115/084/1076/000/17018/00324/0
غير متقارن
بدون بافت 

2پشتيبان

Toray 
CA-

3000a 

 باشد: هاي زير را داشته بهينه بايستي ويژگي PROطور خالصه غشاء به
•) و رابطهAنفوذپذيري آب باال )8باال
•) و رابطهBنفوذپذيري نمك كم )9كم
چ• K(]11[ارچوب پشتيبانهمقاومت كم در پشتيبان متخلخل، خيلي باز يا بدون

و رابطه )13كم
]19[3پشتيبان متخلخل هيدروفيليك•

 مقاومت در مقابل تراكم•
(مقادير جري•  ان باال)قطبي شدن غلظت خارجي كمينه

و يك غشاء بهينه با توجه به اين اين پارامترها ممكن است با همديگر مغايرت داشته باشند
 شود. پارامترها بهينه مي

 طراحي فرآيند3.4
يك5-5در شكل توليد نيرو خانه اسمزي فرآيند پايه در يك تصفيه نشان داده شده است.

ن تغذيه غشاء استفاده شده است. فشار آب مبدل فشار به منظور حفظ يك فشار باال در مكا
مي لب شود. اين شور خروجي سيستم براي تحت فشار قرار دادن آب ورودي دريا استفاده

 
1 Composite 
2 Asymmetric without support fabric 
3 Hydrophilic 
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لب جريان و آب درياي وارد شده به سيستم بايستي هاي آب شور خارج شده از سيستم
ق يك توربين مساوي باشند. آب نفوذ كرده از طريق غشاء براي توليد الكتريسيته از طري

شود. بايستي توجه كرد كه تبادل فشار بايد به صورت بسيار كارآمد در فشارهاي استفاده مي
) . شركت انرژي كاهش يابدتلفات انرژيتانصف فشار اسمزي)bar 8/14پايين كار كند

ك اسمزي زير سطح دريا در عمقي كه فشار هيدرواستاتي نيروگاهدادن با قرار،Statkraftنروژي 
حل بسيار زيبايي براي اين مشكل پيدا راه،شود PROبرداري بهينه براي معادل فشار بهره

(رابطه  .]18و 17[)18كرده است

آب اصول پايه-5-5شكل آب PROاي انتقال ( از آب شيرين به سمت يك محلول آبQنمك دبي
)m3/s انديس ،(f،sوpميترتيب مخفف آب شيرين، آب دريابه  باشند.و آب نفوذ كرده

و براي (كه براي آب، قابل نفوذ غشاء انتخابي آب شامل يك اليه فوقاني انتخابي متراكم
و يك پشتيبان متخلخل كه پشتوانه اين اليه نازك  باشد.مياست، نمك، غيرقابل نفوذ است)

يك اختالف فشار اليه فوقاني انتخابي با آب تحت فشار دريا مواجه است. شار آب به دليل 
و آب شور اتفاق مي مي اسمزي بين آب شيرين به افتد. اين فرآيند وسيله رابطه زير تواند

 توصيف شود:
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)5-16()(
2

pAJ OH ∆−∆Π=

OHJ كه در آن
2

) m3/m2شار آب s،(Aو اختالف فشار بين∆pثابت يك فشار مشخص
مي هر دو ( محلول وسيله ) بهEباشد. مقدار انرژي توليد شده در هر مترمربع از غشاء
به حاصل مي ضرب شار آب در اختالف فشار هيدرواستاتيك  آيد. دست

)5-17(PJE OH ∆=
2

=0كه شدت قدرت بيشينه وقتي
dP
dE مي18-5است، به رابطه  شود: منتج

)5-18(∆Π=∆
2
1

maxP

كه در آن فشار بهينه محلول نمك غليظ شده در مكان تغذيه غشاء باالترين قدرت خروجي
و آب دريا PROدهد. براي را مي اين به معناي يك فشار بهينه در مكان،روي آب رودخانه

بيشينه توان قابل دسترسي17در رابطه∆maxPجايگزيني با است.bar 8/14آب دريا برابر 
:ارائه شده است19را تعيين ميكند كه در رابطه 

)5-19(2
max 4

1
∆Π= AE

و ويژگي ( اين رابطه به وضوح اثر فشار اسمزي  PROروي توليد انرژيرا)Aهاي غشاء
 دهد. نشان مي

و واقعي3.5  تست در مقياس پايلوت
ترين توليد كننده متعلق به دولت نروژ، امروزه بزرگ، يك شركت خدماتيStatkraftشركت

و1ظرفيت توليد انرژي برق آبيكهباشد. انرژي تجديدپذير در اروپا مي ، انرژي باد، انرژي گاز
هاي انرژي محيطي را دارد.حل، اين شركت سابقة راهرا نيز داراستبه زودي انرژي خورشيدي

كهبراي اما  الزم،هاي تجديدپذير حفظ موقعيت رهبري انرژي جهت اين شركت واضح است
هاي انرژي در آينده متمركز شود. با يك سابقةحل براي ارائه راهو تالشها است روي نوآوري

 
1 Hydropower 
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و توسعه پايدار پروژه، 100بيش از سال در مبحث انرژي برق آبي، در كار با آب تحت فشار
. روي آورد 1997در سال PROروي كار بر اين طبيعي بود كه اين شركت به 

را شروع كرد، براي درك پتانسيل واقعي اين PROكار روي Statkraftكه شركت هنگامي
فن مفهوم به شرط اين و آوري وجود داشته باشد، اولين تالش كه ها انجام گرفت. محاسبات

ب مطالعات تحقيقاتي گسترده و آب دريا ه انجام اي براي قابليت دسترسي به منابع آب شيرين
و نتيجه نشان داد كه مقدار زيادي انرژي تجديدپذير مي به رسيد وسيله نيروي اسمزي تواند

فن عالوه، ويژگي توليد شود. به آوري وجود دارد كه نه فقط در ميان منابع هاي خاصي در اين
 گيرد،ميقرار اند همانند انرژي امواج جديد انرژي تجديدپذير كه اخيراً تحت توسعه قرار گرفته

به هايآوري بلكه در ارتباط با فن و باد، يك ويژگي منحصر پايدارتر مانند انرژي خورشيدي
 دهد. فرد به آن مي

مي جايي از آن و آب دريا  براي باشد، كه توليد نيرو بر اساس در دسترس بودن آب شيرين
 اوليههاي منبع ژگيمنابعي كه معموالً در تمام سال در دسترس خواهند بود، نيروي اسمزي وي

هاي متكي بر شرايط مسأله، نيروي اسمزي را از ساير فناوريانرژي تجديدپذير را دارد. اين
و هوايي موجود، متمايز مي  كند.آب

هاي جاري يك ويژگي جالب ديگر اين است كه بعد از انجام تحقيقات گسترده در رودخانه
و مكان ها در تمام دنيا، مشخص شد كه اين به اقيانوس عمدتاً هر يا ها يا مسكوني يا صنعتي

باشند. اين بدين معني است كه مصرف كننده الكتريسيته توليد شده توسط نيروي دو مي
بهاسمزي در همسايگي نيروگاه خواهد بود.  اين كه اكثر منابع انرژي جديد تجديدپذير توجه

و غيره معموالً با چالش ه مثل باد، موج و سرمايههاي زيادي مواجه در گذاري ستند هاي مهمي
ارتباط با تجهيزات توليد نيرو به شبكه دارند، يك مزيت ديگر را براي توليد نيروي اسمزي به 

 كند.كل مخلوط انرژي اضافه مي
فن بر اساس مزيت از Statkraftآوري جديد، شركت هاي ذكر شده اين يك مطالعه تفصيلي

ا وضعيت فن انجام داد. هر چند شباهت PROستفاده از امكانات آوري الزم براي ضرورت
كه زيادي با اجزاي استفاده شده در فرآيندهاي ديگر وجود دارد ولي مشخص شد در جايي

و افزايش ميهزينه ضروري كاهشراندمان غشاءهاي.كننداست غشاها بسيار اهميت پيدا
هاي بتي نبودند. از اين رو تالشتوليد شده در آن زمان در يك وضعيت توليد نيرو در سطح رقا

 در همين راستاو صورت گرفت PROفراواني براي طراحي يك غشاء مناسب براي 
هم هاي همه مشاركت و تجربه طوالني در توسعه آن، و با سابقه و دولتي جانبة بخش خصوصي

و هم در اروپا انجام شد. همان سا در آمريكا ؛اي نيستدهگونه كه قبالً شرح داده شد، اين كار
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دست آمده است. اينبهW/m23در محدوده Statkraftاما امروزه بهترين نتايج توسط شركت
 Statkraftدهد كه سبب شده شركت نتيجه پيشرفت قابل توجهي در توسعه غشاء را نشان مي

يكها تالش حداكثري گسترش براي گيري تصميم1كامل مقياس در سيستم نيروي اسمزي براي
 كند.

دليل بهبود اميدوار كننده در اجزاي اصليبه statkraftميالدي، شركت 2007در پاييز سال
و فشار، به اين نتيجه رسيد كه يك اثبات تمام عيار  و مهم سيستم مثل ابزارهاي ترميم غشاء

يك يك تصفيه"اخيرا. ارائه كندكامل PROبا يك مقياس كامل از مفهوم سيستم خانه با
به تبديلاندازه كافي زياد سطح غشاء براي مقدار به  و گراديان شوري به الكتريسيته سپسكار

هم ساخته مي با شود. و يكپارچگي تمام اجزاي سيستم طي يكديگرزمان، وجوه مشترك
مي بهره .قرار گيردمطالعه مورد يك سيستمدر تواند برداري

و ساخت، اولين پس از گذشت با نمونه تصفيهبيش از يك سال از توسعه خانه دنيا كه
مي PROسيستم  (شكل در بخش جنوبي نروژ به بهره 2009كند، در بهار كار برداري رسيد

5-6.(

 در ساحل شرقي نروژ PROخانه تصفيه2نمونه اوليه-6-5شكل

1 Full-Scale 
2 Prototype 
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اين محل در داخل تأسيسات كارخانه خمير سلولزي در حال كار است كه فرآيند تأييد را
و آب شيرين از يك تسهيل  و در عين حال دسترسي خوبي به آب دريا از اقيانوس نموده

(منظور از شاخص، خانه نمونه اوليه به صورت تصفيه درياچه نزديك دارد. تصفيه خانه شاخص
در نمونه اي از كل جامعه آماري تحقيق است كه كامالً قابل تعميم به كل جامعه باشد) واقع

ا ست. آب شيرين از يك رودخانه نزديك به خروجي اين سيستم سطح دريا طراحي شده
مي خانه توسط لوله شود. آب دريا در داخل تصفيه برداشت مي آب هاي زيرزميني تغذيه و شود

لب لب مي شور به منطقه آب  گردد. شور طبيعي هدايت
مي PROخانه نمونه اوليه اهداف اصلي تصفيه ك مضاعف است. اوالً اين تصديق ه كند

(روزانه) قابل اعتماد توليد كند. ثانيا24ًتواند يك نيروي سيستم طراحي شده مي ساعته
فن هاي بيش خانه براي آزمايش تصفيه به تر هاي تحقيقاتي موازي دست آمده از فعاليت آوري

مي براي افزايش قابل مالحظه راندمان استفاده خواهد شد. اين فعاليت به ها طور عمده توانند
و توليد كننده1هاي غشاء مدول روي و ژنراتور)، تجهيزات مبدل فشار (توربين هاي انرژي

تصفيه هاي كنترل، تجهيزات پيش تر سيستم عالوه تمركزي روي توسعه بيش متمركز شوند. به
و خروجي ها با مالحظه ورودي آب همانند زيرساخت  هاي آب وجود خواهد داشت. ها

به اين تصفيه طراحي شده به صورت ويژه مجهز شده PROهاي رمربع غشاءمت 2000خانه
و ابزارهاي الزم براي بهبود فشار هيدروليكي نصب2است. يك توربين برق آبي مينياتوري

كيلووات است، انتظارات براي ظرفيت در فاز10شده است. هر چند كه ظرفيت طراحي درحد
تري براي بهينهو انتظارات بيشود است موجها غشاء امكان بهبود تر است اول تا حدودي كم

خانة احداث شده براي اولين تصفيهاينكه جايي كردن يك سيستم كامل نيز وجود دارد. از آن
كه آلودگي باشد، چندين اقدام پيشگيرانة احتياطي براي اطمينان از اينمي PROبرداري بهره

(ش ممكن است در آب غشاء از7-5كل ها را خراب نكند، انجام گرفت ). براي آب دريا
و براي آب شيرين از درياچه صافي مي هاي معمولي كه، پيششوداستفاده تصفيه مشابه آنچه

ميشود، براي آب شرب استفاده مي كهگيردانجام را آب دريا بتوان . هدف نهايي اين است
 بود. بر اساس تجارب عملي خواهدكهد، هر چند نمومشابه آب شيرين بتواند تصفيه 

1 Membrane modules 
2 Miniature Hydropower Turbin 
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 PROخانه تصوير نمونه اولية تصفيه-7-5شكل

و آزمايش بعد از شروع بهره برداري تر، تجربه حاصله بر اساس تغييرات بهره هاي بيش برداري
و جايگزيني بخش و؛ كه ها خواهد بودو نيز تغييرات بر سيستم به منظور افزايش راندمان

مي بهينه عنوان يك پايه توسعهبهتجربه ايناز تر، گاه طوالنيباشد. از يك ديد سازي توليد نيرو
و دو مگاوات استفاده خواهد شد. تصفيه اين ارائهخانه نيرو با يك ظرفيت نصب شده بين يك

مي تر اين تصفيه ري شدن بيشآوري يك گام به سمت تجا فن . شودخانه پيشروي
و همينبرداري وارد بهره 2009خانه نمونه اوليه طي سال تصفيه بيني طور پيش شده است

بابهكهشده  و صنعت نيروي اسمزي رويكردعنوان يك محل مالقات براي هر دو طرفين دولت
و نياز به انرژي هاي زيست در نظر گرفته شود. با افزايش تمركز روي چالش محيطي

ديتوجه تواند كمك قابلمي امر تر، اين تجديدپذير بيش ر توسعه به افزايش نيروي اوليه
ب آوري فن . نمايدهاي جديد پاك

،نشان داد كه به منظور رقابت براي منابع تجديدپذير جديد ديگر انرژي Statkraftشركت
به در حالي؛اي نياز است هاي صاف صفحه براي غشاءW/m25يك نيروي خروجي دليل كه
هاي فيبر توخالي غشاءبرايW/m23بندي قابل حصول، هدف در دامنه فشردگي باالتر بسته

به بايستي كافي باشد. نگهداشت نمك كه نيروي محرك را خلق مي كند، بر اساس شار آب
و باشد. هزينه داخل غشاء مي هاي توليد برآورد شده يك مگاوات بر اساس تعدادي تجزيه

مي تحليل تفصيلي سرمايه مي گذاري يته دهد نيروي اسمزي براي توليد الكتريس باشد كه نشان
بMW-1 100-50در يك سطح هزينه  ادر اروپا قادر خواهد بود، در يك دامنه مشابه
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و نيروي بر اساس زيست توده آوري فن عمل هاي تجديدپذير ديگر مثل نيروي باد، نيروي موج
. اين محاسبات بر اساس دانش انرژي برق آبي موجود، اطالعات مهندسي اسمز معكوس كند

و با يك غشاء به عمومي مي عنوان پيش هدف در باشد. هزينه نياز هاي عمده ظرفيت نصب شده
مقايسه با ديگر منابع انرژي تجديدپذير باالست. هر چند، هر مگاوات نصب شده با يك زمان 

بر بهره زمان اينكه آميز است ساعت در سال خيلي موفقيت 8000برداري متوسط بالغ
(طور تقريبي دو برابر انرژ بايستي به ) هر مگاوات نصب شده در هر سال GWhي تأمين شده

 در مقايسه با آسياب بادي توليد كند. 
گذاري غشاء بسيار مهم است. ها، قيمت براي رسيدن به رقابت با توجه به احجام باالي غشاء

ميليون مترمربع سطح5كه محاسبات نشان دادمگاواتي متوسط25خانه براي يك تصفيه
ميغشاء نياز است،  را مازاد بر بازار PROخواهد يك تقاضاي غشاءهاي بدين معني كه صنعت

 بيني كند. پيش ROجاري غشاء 
و تأييدهاي قابل فن هنوز بهبودها كه نيروي اسمزي آوري نياز است قبل از اين توجهي از اين

ت آوري بتواند در ميان فن نها اين هاي انرژي تجديدپذير تجاري اخير نشان داده شود. اما نه
برداري آوري خودش نياز به قرار گرفتن در جايگاهي دارد كه از اين پتانسيل عظيم بهره فن

يابي به آن شرح هاي اين فصل تعدادي از موضوعات اصلي براي دست كند بلكه در ادامه بخش
و باد مي و از اين دو تاريخچه خورشيدي بي داده خواهد شد اهميت دانيم كه اين موضوعات

كهتند. نيس فن مدتهاست و خورشيد از مرحله اثبات مفهوم گذشته است، اما براي آوري باد
توجهي در بازار داشته قادر باشند سهم قابلهازمان صرف شد تا اين فناوريچندين دهه 

 باشند. 
مي يك فن وبهيتواند براي سطح معين آوري جديد مثل نيروي اسمزي وسيله پژوهشگران

مي يله شركتوس مخصوصاً به توسعه، Statkraft مانندكنند هايي كه صرفاً روي اين موضوع كار
وابستگي به فاكتورهاي خارجي زيادي خواهد،برداري از پتانسيل كامل اما بهرهداده شود 

فن مانندداشت،  آوري نيروي خاصي داشته باشند. چندين سازمان كه نياز كافي به براي
و دولت وقتي فن كه چندين شركت آوري در سرتاسر جهان خودشان را وقف استفاده از
و يا اسمزي باشد، عالئم كنند، بدون در نظر گرفتن اين مي كه اين نيروي خورشيد، باد

و تأمين بهترين به باالترين محكمي را براي صنعت تأمين كننده مي و رقابت براي توسعه دهد
.يافت خواهد افزايشسرعت 
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م4  عكوس. تصفيه الكتريكي
 مقدمه4.1

ها استخراج، انرژي مخلوط دو محلول با شوري متفاوت از طريق انتقال يونREDدر
(در جايي مي مي شود با گردد كه انتقال آب، باعث توليد نيرو 1پاتل)است PROاين در تضاد

 اش، او اولين . با كارهاي پيشتازانه]4[را اثبات كرد REDاولين پژوهشگري بود كه مباني
و شيرين ها از طريق انتقال انتخابي يونو كسي بود كه قادر بود نيرو را از مخلوط آب شور

و ليتز1970توليد كند. در دهه هاي شور را روي نيروي اثر تركيب محلول]28[2، وينستين
از خروجي بررسي كردند. نتيجه در مقياس REDگيري اصلي كارشان اين بود كه استفاده

هاي اي در رابطه با توليد غشا پذير باشد، اما فقط اگر بهبودهاي عمدهد امكانتوان بزرگ مي
و بهينه 3، ليسي1980برداري ممكن باشد. در اوايل دهه سازي دقيق شرايط بهره تبادل يوني

كه انجام داد REDرويبر مرور جامعي]29[ نياز به طور اقتصاديبه REDو نتيجه گرفت
به نمودنو بيشينه4توده داخليمقاومت كردن كمينه عنوان نيروي خروجي شبكه از سلول،

بايستي REDها براي گيري اصلي كار ليسي اين است كه غشاء . نتيجهباشدمينياز يك پيش
و يك تركيب انتخابي باال با يك طول عمر سرويس طوالني، قدرت  يك مقاومت الكتريكي كم

و بعدي ، 1980هاي كم داشته باشند. در اوايل دهه هزينه قابل پذيرش، قابليت پايداري
آن دو نوع مختلف غشاء]30[5آئودينوس در هاي الكترودياليز را براي قابليت استفاده  REDها

و اثر نوع محلول شور و يك جفت غشاء غيرهمگن) (يك جفت غشاء همگن مقايسه كرد
)NaCl در مقابلZnSO4جي) را بررسي كرد. بيشينه نيروي خرو،MW/m2 400 دستبه

،نداثر هيدروديناميك را بررسي كرد]31[6گرودزينسكي-، جاگور1980آمد. در اواسط دهه 
و تعديل يعني تفاوت جريان به دهنده هاي فاصله هاي محلول نمك عنوان روشي هاي غشاء،

در REDكه روي مقاالتي، تعدادالبتهبراي افزايش نيروي خارجي مد نظر قرار گرفته بود. 
مي 1990دهه و نشان و يكم كار كرده بودند خيلي محدود بود كهو در آغاز قرن بيست داد

و كاربردي زيادي وجود دارد كه فضا را براي انجام تحقيقات  در اين موضوع كارهاي پژوهشي
به REDتر فراهم كرده بود. هر چند از چند سال پيش گسترده فن دوباره آوري طور بالقوه
و به نحوي دوباره عالقهجذاب  مندي بسياري براي توليد انرژي پايدار تشخيص داده شده است

 
1 Pattle 
2 Weinstein and Leitz 
3 Lacey 
4 Internal Stack Resistance 
5 Audinos 
6 Jagur-Grodzinski 
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و عموم را به]33-39[از پژوهشگران دست آورده است. در اين بخش،، شركاي صنعتي
و اصول پايه مي REDاي نخست روي مباني به با يك نگاه نزديك اين مبحثو شود بحث تر

مي REDي هاي استفاده شده برا غشاء آنكند. ادامه پيدا در پس از  REDروي عناصر مختلف
به شودميتمركز و اجزاي تغذيه شامل فاصله طور قابل توجهي غشا كه مي دهنده ها شوند. ها

و واكنش  منابعدر هستند، REDهاي الكترود نيز عناصر اصلي در يك توده هر چند الكترودها
و پژوهش در چندان مورد توجه قرار نگرفتهموضوع اين،هاي قابل دسترس علمي و در نتيجه

به مورد بحث قرار نمينيزجا اين وسيله يك پاراگراف كه روي طراحي فرآيند گيرد. اين بخش
و طراحيشود. اين فصل نهايتاً با توصيفي از وضعيتو طراحي توده متمركز شده، دنبال مي

به REDوضعيت كنوني و واقعي به پايانهايشآزماو نيز نگاه اجمالي در مقياس پايلوت
 رسد. مي

 مباني4.2
و يك محلول نمك كمREDدر تر غليظ شده از طريق، يك محلول نمك غليظ شده
( يك (AEMسري جايگزيني غشاءهاي تبادل يوني و (CEM(شكل ) تماس داده مي -5شوند

8.(

اختالفVيك غشاء تبادلي كاتيوني،C يك غشاء تبادلي آنيوني،RED )Aمباني-8-5شكل
) V،(I)پتانسيل روي بار خارجي به كار رفته وAجريان الكتريسيته (Rload مقاومت بار خارجي

)Ωيك زوج) .(redox در الكترودها براي تسريع كردن انتقال الكترودها از آنود به كاتود استفاده
.]34[شود مي
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و غليظ شده يكبهمحلول نمك رقيق شده هم CEMsو AEMsسري جايگزيني وسيله از
و فقط انتقال انتخابي آنيون AEMجدا شده است. محتواي  به سمتراها بار مثبت ثابت دارد

و فقط عبور انتخابي CEMكه محتواي دهد، در حالي آنود اجازه مي بار منفي ثابت دارد
مي كاتيون رق ها را به سمت كاتود اجازه و هم محلول غليظ شده دهد. هم محلول يق شده

ها براي شود. اين محلول گفته مي1دهنده شامل يك وسيله هستند كه به آن اصطالحاً فاصله
به كنترل هيدروديناميك تغذيه مي طور كنند. الكترودهاي آزاد شده در آنود متعاقباً

من قابل تقل توجهي از طريق يك مدار خارجي كه شامل يك بار خارجي است به كاتود
به مي مي وسيله يون شوند. در يك مدار داخلي در توده، بار در شود، در حالي ها انتقال داده كه

مي مدار خارجي، الكترون به ها بار را حمل به Redoxوسيله واكنش كنند. اين جريان يوني
مي شود كه در الكترودها در كنار خروجي جريان الكتريكي تبديل مي اين افتد. تر توده اتفاق

مي Redoxزوج   Redoxشود. يك زوج براي تسريع بخشيدن به انتقال الكترودها استفاده
مي REDتازگي اغلب براي شاخص به كه استفاده وK4Fe(CN)6يك محلول شاملشود

K3Fe(CN)6و پتاسيم آهن سه ظرفيتي هگزا2(پتاسيم آهن دو ظرفيتي هگزا سيانوفريت
(مي NaClي ) در يك محلول حجم3سيانوفريت ) كاهش IIIباشد. در كاتود، مجموعه آهن

( مي و مجموعه آهن  شود: ) در آنود دوباره اكسيد ميIIيابد
VECNFeeCNFe 36.0)()( 0

4
6

3
6 =↔+ −−−

) (IIمحلول بين هر دو بخش الكترود براي حفظ نسبت اصلي آهن ) دوباره III)/ آهن
با گردش مي هاي مختلف، نيروي غلظتكند. اختالف پتانسيل شيميايي بين دو محلول نمك

و توليد اختالف ولتاژ روي هر جفت غشاء مي باشد. مقدار نظري اين محركي براي فرآيند
(براي مثال  با ) ميNaClاختالف پتانسيل روي غشاء براي يك الكتروليت تك واالنس تواند

 محاسبه شود:4استفاده از رابطه نرست

)5-20(







=∆

d

c
theo a

a
zF
RTV ln

آ ( 100پتانسيل غشاء نظري براي يك غشاء∆Vtheoن كه در ثابتV،(Rدرصد انتخابي
(J/mol K] 314/8[،Tعمومي گازها  Fواالنس الكتروشيميايي،K،(zدرجه حرارت مطلق

1 Spacer 
2 Potassium iron (II) hexacyanoferrate 
3 Potassium iron (III) hexacyanoferrate 
4 Nerst 
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(C/mol] 96485[،acثابت فارادي و mol/Lفعاليت محلول نمك غليظ شده (adفعاليت
) د. باش ) ميmol/Lمحلول نمك رقيق شده

) Mوγ±=878/0براي آب شيرين NaCl 017/0) و آب دريا (686/0=±γوM NaCl 
درميmV 3/80)، اختالف ولتاژ نظري هر غشاء5/0 ، پتانسيل كل سيستم، مجموعباشد.

(براي مثال مجموع اختالف پتانسيل روي هر جفت غشاء مي جفت غشاء، اختالف 100باشد
ميV8يا mV 8030نييع3/80در 100ولتاژي برابر   كند. توليد

كل(به REDشدت قدرت قابل حصول از صورت قدرت توليد شده در هر واحد سطح غشاء
(قابل تعريف مي و اختالف پتانسيل روي يك بار خارجي شود) برابر با توليد نصف جريان
و شار باشد)، در جاييPROمقايسه با  :باشدميكه قدرت برابر با توليد فشار

)5-21(VVVIP RED ∆∆−∆=∆= )(
2
1

2
φ

در PREDكه در آن اختالف پتانسيل روي∆RED )W/m2،(Vشدت قدرت قابل حصول
) V،(r)يك بار خروجي Ωمقاومت سطح m2و (ϕ∆اختالف پتانسيل الكتروشيميايي بين دو

) از ) ميVمحلول ن21-5كه رابطه زماني REDباشد. بيشينه شدت قدرت قابل حصول ظر از
صفرdp/d∆Vاختالف پتانسيل در روي بار خروجي متفاوت است در بيشينه قدرت خروجي، 

و در نتيجه بيشينه قدرت خروجي وقتي  مي ϕ/2∆برابر با∆Vاست به است دست آيد. تواند
مي21-5در رابطه∆Vدر اين وضعيت، وقتي اين مقدار  شود، بيشينه شدت قدرت جايگزين

 با: قابل حصول برابر است

)5-22(
42

1 2φ∆=
r

PRED

 REDهايي براي غشاء4.3
و فرآيند اقتصادي]32[1، تُرِك2007در سال اثر سرعت محلول روي قدرت خروجي سلول

و دريافت كه عامل كُند كننده اصلي براي معرفي موفق بازار  و مشاهده شده را مطالعه كرد
REDو اثر جريان2تر كارهاي قبلي به طراحي توده بيش باشد. با اين وجود،، قيمت غشاء مي

و تركيب آن و هيچ محلول اي روي آزمايش گونه تحقيق گسترده ها، اختصاص يافته است
و ويژگي بخشيدن به غشاء تبادل يوني صورت نگرفته است. غشا هاي تبادل يوني، عملكرد

و آنيوني ثابت قاد هايي هستند كه با گروه غشا و كاتيونر به انتقال آنيونهاي كاتيوني ها ها

1 Turek 
2 Stack design 
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مي هاي خاص هاي باردار شده، ويژگي هستند. وجود اين گروه و شان را نشان و مقدار، نوع دهد
مي،هاي تبادل يوني توزيع اين گروه سازد. بر اساس نوع خصوصيات كلي غشاء را معين

مي گروه به هاي بار ثابت، غشاءهاي تبادل يوني يا صورت اسيدي توانند و بازي قوي قوي
و بازي ضعيف طبقه هاي، گروهCEMsبندي شوند. در اسيدي قوي غشاءهاي اسيدي ضعيف

مي به1سولفون هاي اسيدي ضعيف محتوي اسيد كنند. غشاء عنوان گروه بار ثابت در غشاء كار
مي به2كربوكسيليك و چهارم باشند. آمين عنوان گروه بار ثابت هايهترتيب گرو به3هاي سوم

مي AEMsبار دار شده مثبت ثابت  و ضعيف را فراهم (شكل بازي قوي ).9-5آورند

(-9-5شكل (aنمونه شاخص SO3هاي با گروهCEM(4) يك غشاء تبادلي كاتيوني
عنوان به-

) و (bگروه تبادل كاتيوني N(CH3)3باAEM(5) يك غشاء تبادلي آنيوني
عنوان گروه تبادل به+

 شاخصآنيوني 

مي بندي متفاوت بر اساس غشاء دو نوع طبقه توانند تشخيص داده شوند. هاي تبادل يوني
بركه بندي بر اساس ساختمان غشاء است. بندي كه بسيار متداول است، طبقه يك نوع طبقه

مي ها به دو دسته غشاء اساس غشاءاين و غشاءهاي غير همگن تقسيم در هاي همگن شوند.

 
1 Sulfon 
2 Carboxylic acid 
3 Quaternary and tertiary amines 
4 Cation Exchange Membrane 
5 Anion Exchange Membrane 
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به دل يوني همگن، گروههاي تبا غشاء كل آرايش غشاء توزيع هاي بار ثابت طور يكنواخت روي
به شوند. غشاء مي پليمري هاي همگن (براي مثال شدن وسيله و پلي تقطير غشاءهاي تابعي

مي)2با فرمالدئيدها1فنيلوسولفونيك اسيد و يا با واكنشهايي مانند پست توليد شوند
م3سولفونيكاسيون هاي . اين غشاءهاي غير همگن داراي دامنه]40-43[شوند.يعمل آوري

طور كلي يك آرايش غشاء رزين تبادل يوني باردار شده ماكروسكوپيك مشخص هستند كه به
به پليمري بدون بار دارند. اين غشاء و فشار يك رزين تبادل يوني خشك ها معموالً وسيله ذوب

(براي مثال پلي  يا پخش كردن رزين در يك]44[)4ونيل كلرايدبا يك پليمر گرانولي شده
شد همانشوند. توليد مي]45[محلول پليمر  تفاوت مشخص،طور كه بعداً نشان داده خواهد

هم در ساختار بين غشاء و غير همگن، خ هاي تبادل يوني همگن صوصيات غشاء چنين روي
 مشخص تأثير گذار است.

در غشاء و انتخابي بودن REDهاي تبادل يوني، عناصر كليدي و مقاومت الكتريكي غشاء
(قابليت غشاء براي مجزا كردن بين كاتيون و آنيون نفوذپذيري ترين خصوصيات ها) مهم ها

به زيرا اين ويژگي؛باشندمي REDغشاء براي  كل عملكرد ها و قدرت REDطور مستقيم در
به اين خصوصيات به گذارند. خروجي تأثير مي سيله تعدادي از غشاءهاي تبادلو طور مستقيم

) IEC(5)يوني داخلي با بار ثابت، ظرفيت تبادل يوني و شدت بارSD(6، درجه آماس كردن
. دارندثابت غشاء نقش حياتي
) هر واالنت گروه اكي بيان شده بر اساس ميلي[) IECظرفيت تبادل يوني هاي ثابت شده در

غشاء تبادل يوني در هر واحد وزن پليمر خشك تعداد بار ثابت شده داخل]گرم غشاء خشك
در واالنت گروه اكي باشد. شدت بار ثابت بر حسب ميلي مي هاي ثابت شده در هر حجم آب

به غشاء بيان مي و مي SDو IECوسيله شود شود. شدت بار ثابت شده در وضعيت غشاء تعيين
هاي باردار شده با آماس كردن تر از وضعيت خشك است، زيرا فاصله بين گروه آماس كرده كم
مي كه تعداد گروه شود. در حالي غشاء اضافه مي و هاي باردار شده بدون تغيير باقي ماند. غلظت
را نوع اين گروه و انتخابي بودن نفوذپذيري غشاء هاي باردار شده ثابت، مقاومت الكتريكي

و اين ويژگي تعيين مي به كند در طور مستقيم مربوط به بيشينه ها قدرت خروجي قابل حصول
RED شود.مي 

1 Fenylosulfonic acid 
2 Formaldehyde 
3 Postsulfonation 
4 Polyvinylchloride (PVC) 
5 The Ion Exchange Capacity  
6 Swelling Degree 
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(محلول نمك) باشد، يون با باريها وقتي يك غشاء تبادل يوني در تماس با يك الكتروليت
(هم يون يكسان به و نمي ) كنار گذاشته مي1ها صورت بارهاي ثابت شده در غشاء توانند شوند

ميهاي با بار مخا كه يون از داخل غشاء عبور كنند، در حالي به لف در توانند صورت آزادانه
.]46[شود شناخته مي"2كنار گذاري دونان" عنوانداخل غشاء حركت كنند. اين اثر به

و انتخابي بودن نفوذپذيري يك غشاء 100هاي تبادل يوني هرگز غشاء درصد انتخابي نيستند
و تبادل يوني، قابليت آن غشاء براي استثناء قائل شدن بين هم يون هاي مخالف يونها

مي(يون يك تأثير،كه شدت بار رغم اين . علي]32[كند هاي متضاد باردار شده) را مقداردهي
و مقاومت غشاء دارد، رابطه اي مستقيم بين انتخابي بودن قوي روي انتخابي بودن نفوذپذيري

شكل همان-و مقاومت غشاء  مي10-5طور كه در ر(مقادي]32[وجود دارد-شود مشاهده
هم AEMsبراي هم و غير همگن نشان داده شده CEMsو و هم براي غشاءهاي همگن

 است).

(در به3غشاء با انتخابي بودن نفوذپذيري-9-5شكل درجه25عنوان تابعي از مقاومت غشاء
( سانتي (CEMگراد) و■، يك غشاء تبادلي كاتيوني (AEM ) .]34[)□يك غشاء تبادلي آنيوني

1 Co-ions 
2 Donnan Exclusion 
3 Permselectivity 
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كل به بهطور اي زيادتر از انواع طور قابل مالحظه ي، مقاومت غشاءهاي تبادل يوني غيرهمگن
(غشاء همگن آن است. اين پديده مي هاي تواند به ساختار غشاءهاي غيرهمگن مربوط باشد
يك هاي ماكروسكوپيك مشخصي از رزين تبادل يوني غيرهمگن، دامنه هاي تبادل يوني در

د آرايش پليمري بي ارند. در نتيجه مقاومت اين غشاءهاي غيرهمگن باالتر است). بار شده
كم به كم طور كلي غشاءهاي تر دارند، هر چند اين تري از غشاءهاي انتخابي تر انتخابي، مقاومت

و چندين استثناء وجود دارد. به طور كلي، انتخابي بودن نفوذپذيري تنها يك روند كلي است
CEMs گ بهمي AEMsشده براي رفتهباالتر از مقادير در نظر دليل اين است باشد. اين عمدتاً

مي AEMsباالتر SDكه  و در نتيجه انتخابي بودن شدت بار ثابت شده موثر را كم كند
 دهد. نفوذپذيري را كاهش مي

و]30[آئودينوس را بر توان CEMكه از اولين محققاني بود كه اثر دو نوع جفت آنيون
 REDسي نمود، قبالً صريحاً به اهميت غشاها به ويژه در بهبود فرآيند برر REDخروجي در 

اشاره كرده است. الزم به ذكر است كه با توجه به محدوديت دسترسي به غشاهايي از اين نوع،
و محققان از غشاهاي تصفيه الكتريكي استاندارد كه در باال به آن ها اشاره  اكثر دانشمندان

ع مي REDملكرد سيستم شده است، براي مطالعه هاي . داد]31،38،47، 30[كنند استفاده
كارخانه اي موجود براي اين غشاها، اطالعات كافي درباره ويژگي هاي آن ها در ارتباط با 

ارائه نمي دهند. هم چنين نمي توان همواره از اين داده ها براي مقايسه دو نوع REDفرآيند 
چ و شناسايي اين غشاها به غشاء تجاري موجود استفاده نمود را كه، شرايطي كه براي تفيك

يك ديدگاه مفهومي كلي درباره]34[و همكاران وي1كار مي رود متفاوت است. دوگولوچكي
ارائه نموده اند. آن ها در يك شرايط يكسان آزمايشگاهي، دامنه REDويژگي هاي غشاها در 

در دسترس هستند ارائه REDبراي فرآيند هاي غشاهايي را كه به صورت تجاري اي از ويژگي
بهاز نتايج به نمودند تا بتوان مقايسه درستي و غشاهاي مختلف كاربردي دست آمده عمل آورد

، نشان دهنده مقادير آزمايشگاهي4-5را به درستي ارزيابي نمود. جدول REDدر فرايند 
يسه، داده هاي كارخانه اي نيز . براي مقا]34[تعيين شده از ويژگي هاي اين غشاها مي باشد

و هماهنگ تعيين نشده اند  – 51[ارائه شده اند كه اين داده ها همواره در شرايط يكسان
48[.

1 Długołeçki 



و مباني شيرين 216 آب اصول  هاي شور سازي

هاي غشائي تعيين شده به طور آزمايشي چندين غشاء تبادل يوني قابل دسترس ويژگي-4-5جدول
 تجاري

 غشاء
IEC 

)meq/g dry(
قابليت تصفيه

 غشاء (%)
 مقاومت

)Ω. cm2(
SD 
(%) ) ها ويژگي)mµضخامت

هاي تبادلي كاتيونيغشاء
Fumasep®

FKE 36/10/1>98>6/980/3<46/212153470-50
الكترودياليز،
انتخابي بودن

 باال

FKD 14/10/1>95>5/890/3<14/22930-25113 100-90
دياليز انتشاري

 NaOHبراي
Neosepta®

CM-1 30/25/2-0/2c96 >2/970/2-2/167/12040-35133 
170-
120 

مقاومت
 الكتريكي كم

CMX 62/18/1-5/1c96 >0/998/3-8/191/21830-25164 
200-
140 

قدرت مكانيكي
 باال

Ralex® (ناهمگن)

CMH-
PES 

34/22/292>7/9410<33/113155<764 700 <
الكترودياليز،
غيريوني
 الكتريكي

Selemion®
CMV01/2N/A 92>8/98d0/329/220N/A 101130الكترودياليز

هاي غشاء نيز آورده شده است، ها توسط سازنده تذكر: براي مقايسه اطالعات داده شده، داده
 است. ارائه شده]48-51[چنين منابع هم
aغش پتانسيل غشاء اندازه M1/0وM5/0هاياء بين محلولگيري شده در مقابل
bگيري شده در محلول اندازهM NaCl 5/0گراد درجه سانتي25در دماي 
cبه اندازه electrophoresis ،mA/cm2 2وسيله گيري شده
dگيري وسيله اندازه تعيين شده بهKHz AC 1در محلولN NaCl 5/0درجه25در دماي

 گراد سانتي
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هاي غشائي تعيين شده به طور آزمايشي چندين غشاء تبادل يوني قابل ويژگي-4-5ادامه جدول
 دسترس تجاري

 غشاء
IEC 

)meq/g dry(
قابليت تصفيه

 غشاء (%)
مقاومت

)Ω. cm2(
SD 
(%) ) ها ويژگي)mµضخامت

هاي تبادلي آنيونيغشاء
Fumasep®

FAD 13/05/1>0/8691>89/08/0<342574100-80
دياليز انتشاري
 براي اسيد

Neosepta®

AM-1 77/12/2-8/18/91c96>84/10/2-3/11935-25126 160-130 
مقاومت

 الكتريكي كم

AFN 02/35/3-0/29/88c96>70/05/1-4/04355-40163 200-150 
مقاوم در مقابل
 گرفتگي ارگانيك

AMX 25/17/1-4/17/90c96>35/25/3-5/21630-25134 180-160 
قدرت مكانيكي

 باال
Ralex® (ناهمگن)

AMH-
PES 

97/18/13/8990>66/78<5665<714 850 <
الكترودياليز،
غيريوني
 الكتريكي

Selemion®

DSV 89/1N/A 9/89N/A 03/1d0/128N/A 121 0/100 
دياليز انتشاري،
 مقاومت كم

APS 29/0N/A 4/88N/A 68/0d5/0147 N/A 138 0/150 
دياليز انتشاري،
 ضد اكسيد شدن

مي4-5جدول و دهد كه ويژگي به وضوح نشان هاي غشاءها در محدوده وسيعي متغير بوده
و تفاوت و چگونگي تشكيل غشاءها بستگي دارد. به شدت به نوع غشاء هاي ساختار مولكولي

توسط سازندگان، تا حد قابل قبولي با نتايج آزمايشگاهي هاي ارائه شده طور كلي، داده به
مي مطابقت دارند كه البته در برخي موارد تفاوت  شود. هايي ديده

در���EF�N	هاي اسيدي قوي، نماينده تعداد گروه4-5ارائه شده در جدول IECمقادير
CEM و گروه د. اگرچه نتايج آزمايشگاهي ها مي باشن AEMدر���M-��هاي بازي قوي ها

، تطابق نسبتاً خوبي با داده هاي ارائه شده توسط سازندگان نشان دادند، IECارائه شده براي
ديده2فوماسپ FADو غشاءهاي1سلميون APSهاي قابل توجهي براي غشاءهاي تفاوت

و ها در بر گيرنده تركيبي از گروه AEMشود. هر دوي مي قوي هستند هاي تبادل يوني ضعيف
مي IECاما، روش آزمايشگاهي استفاده شده براي تعيين  كه تنها اين امكان را فراهم آورد
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هاي بازي ضعيف، ناشناخته باقي هاي بازي قوي شناخته شوند به طوري كه گروه گروه
با IECمانند. اين نتايج سبب كاهش قابل توجه مقادير آزمايشگاهي براي مي در مقايسه
مي كارخانههاي داده به اي اي هستند، البته هاي كارخانه مشابه داده SDطور كلي مقادير شود.
SD آزمايشگاهي غشاءAPS سلميون بسيار باالست كه احتماالً به علت سطح خشن غشاء

APS ت باشد كه اين ويژگي بر جدا كردن آب از سطح غشاء قبل از وزنمي ثيرأگيري
ميگذارد. ضخامت غشاء به شدت مي تر باشد: غشاءهاي همگن معموالً نازك وابسته به نوع آن

ت و نحوه ساخت آن ميأاز غشاءهاي ناهمگن هستند كه اين مسأله از ساختار غشاء پذيرد ثير
.]40–43و52و 53[

يك مدل تئوري را براي]34[و همكاران1هاي آزمايشگاهي، دوگولچكي بر اساس اين داده
مورد REDخاص غشاء در ارتباط با عملكرد مورد انتظار در شرايط هاي ارزيابي ويژگي

(]34و 28[استفاده قرار دادند  و تراوايي ����و ����. اين مدل، مقاومت غشاء (�α�wآن�
��RED gرا مستقيماً با حداكثر توان خروجي در �:�W�iو مرتبط مي نمايد. مقاومت غشاء

برت تراوايي آن مهم رين دو پارامتر در اين زمينه هستند چرا كه به طور غير مستقيم در
و ساختار غشاء،  و در نتيجه شدت بار ثابت هستند: SDو IECگيرنده ضخامت  آن
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و يكN،)23-5(در رابطه (يك جفت سلول در بر گيرنده يك آنيون عدد جفت غشاء
CEM ،(α�w وسط تراوايي جفت غشاء،متR) +�314/8ثابت جهاني گازها molK⁄ � ،(Tدماي

) ºK ،(F)مطلق (��)، C/mol 96458ثابت فارادي mol/L ،(�7فعاليت محلول غليظ شده
)  CEMمقاومت ����،���AEM �Ωمقاومت ����)، mol/Lفعاليت محلول رقيق شده

�Ω���،Aم (مساحت (�`)، m²وثر غشاء ضخامت اجزاءm،(`7ضخامت اجزاي غليظ شده
) (��)،mرقيق شده و S/mرسانايي اجزاء غليظ شده (�7) ) S/mرسانايي اجزاء رقيق شده

به مي باشد. براي مقايسه غشاهاي تجاري موجود با يكديگر، بهتر اين است كه توان خروجي
ك ميشدت توان تبديل شود شوده در اين صورت، توان خروجي براي سطح غشاء نرمال

)W/m² :( 

1 Dugolecki 
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)5-24(
mAN

WP max
max =

�P،)24-5(در رابطه�: ) �W/m² ،(Wحداكثر شدت توان�: ) )،Wحداكثر توان خروجي
A) و m²سطح موثر غشاء (-� باشد. تعداد غشاها مي

با REDجي كل سيستم را تحت شرايط، توان خرو)24-5(و)23-5(روابط و در رابطه
مي هاي منحصر به فرد غشاء پيش ويژگي مي بيني به كنند كه عنوان ابزاري براي توان از آن

و كاتيوني با توجه به عملكرد آن و مقايسه غشاهاي مختلف تبادل آنيوني ها تحت ارزيابي
وي REDشرايط  و همكاران و]34[استفاده نمود. دوگولچكي اهميت نسبي مقاومت غشاء

شدت11-5مورد ارزيابي قرار دادند. شكل REDتراوايي آن در شدت توان را در يك مخزن 
و تراوايي آن براي صفحه جدا كننده با دو ضخامت توان را به عنوان تابعي از مقاومت غشاء
) a(600 )مختلف  دهد. ) نشان ميb(150 )µmو

شد-11-5شكل و مقاومت زوج سلول غشائي رابطه بين ت قدرت، انتخابي بودن نفوذپذيري غشائي
) a(µm600 )براي زوج غشائي با (محاسبات مدل بر اساس دهنده ضخامت فاصله µm150)bو ها

) Mآب دريا NaCl 5/0به () و آب رودخانه Mعنوان محلول نمك غليظ شده NaCl 05/0به عنوان)
) سا25جريان رقيق شده مي نتيدرجه .]34[باشد گراد)

( وقتي صفحات جدا كننده ضخيم ) در سيستم مورد استفاده11a-5شكل µm 600>تر
مي قرار مي در گيرد، شدت توان سيستم، كامالً به مقاومت غشاء يا تراوايي آن وابسته شود.

ش و حداكثر دت چنين شرايطي، مقاومت اجزاي رقيق شده بر مقاومت كل سيستم غلبه نموده
مي باشد. هنگاميمي 2W/m²يابي تنها توان قابل دست يابد كه فاصله بين غشاءها كاهش

و بنابراين اختالف شدت توان غشاهاي مختلف آشكارتر)، اثر ويژگي11b-5(شكل هاي غشاء
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به مي و به خصوص كاهش مقاومت غشاء، شدت توان طور قابل توجهي شود. با افزايش تراوايي
مييا افزايش مي و در مخازن با طراحي مناسب نيز دست يافت. 7W/m²توان به مقادير بد

در،ناگفته نماند كه در سيستم يك حداقل ضخامت صفحات جدا كننده ضروري است چرا كه
هاي با صفحات جدا كننده بسيار باريك، مصرف انرژي براي پمپاژ محلول به علت افت سيستم

 يابد. فشار به شدت افزايش مي
آنا مي24-5و23-5كه روابط جاييز يا توان براي پيش را بيني عملكرد فقط يك كاتيون

وي REDدر سيستم AEMفقط يك  و همكاران ]34[مورد استفاده قرار داد، دوگولكچي

به4-5هاي آزمايشگاهي ارائه شده در جدول داده هاي ورودي براي محاسبات عنوان داده را
كثر شدت توان قابل دسترسي با هر يك از غشاءها مورد استفاده بيني حدا مدل جهت پيش
(شكل با�,���). در چنين شرايطي، ميانگين تراوايي جفت غشاءbو12a-5قرار دادند

در تراوايي يك غشاء منفرد تبادل كاتيوني يا آنيوني، به ترتيب، جايگزين شد به طوري كه
CEM مقاومتAEM بر و در ناديده گرفته شد ناديده گرفته CEMمقاومت AEMعكس

و همكاران وي فرض  و رقيق شده به دو تقسيم شد. دوگولكچي شد. ضخامت اجزاء غليظ شده
�M5/0در آب دريا NaClكردند كه غلظت γ� � و	0.686 �� � 4.648 E �⁄ و � �

�M05/0و در آب رودخانه !�25γ� � و	0.820 �� � 0.551 E �⁄ و � � 25�! 
 باشد. مي

(بر اساس بيني حداكثر شدت قدرت قابل حصول بر اساس ويژگي پيش-12-5شكل هاي غشائي
) (aآزمايش) براي و ميb) غشاءهاي تبادل آنيوني .]34[باشد ) غشاءهاي تبادل كاتيوني
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(همان طور واضح است كه شدت توان تا حد بسيار زيادي به ضخامت صفحات جدا كننده
و نوع غشاها بستگي دارد. مقاومت غشاهاي ناهمگن، بيشكه پي ازش از اين هم اشاره شد) تر

با طراحي REDزياد است. حتي در يك مخزن،مفيد باشد REDهاي آن كه در سيستم
(صفحات جدا كننده بسيار باريك) امكان دست بي از هاي بيش يابي به شدت توان نقص 5/1تر

W/m² .وجود ندارد 
ترين غشاها هستند. بر اساس اين مناسب REDي همگن براي استفاده در فرآيند غشاءها

و2توليد شركت توكوياما 1AFNهاي شناسايي شده، نئوسپتا AEMنتايج، بهترين  (ژاپن)
از(ژاپن) با شدت توان پيش3توليد شركت شيشه آساهي ASPسلميون 5بيني شده بيش

W/m² 150(با صفحات جدا كننده به ضخامت µmباشند. غشاي نئوسپتا ) ميCM-1 CEM 
به REDبراي CEMعنوان توليد شركت توكوياما بهترين عملكرد را به و نشان داده است

 دست يافته است. 4W/m²شدت توان تئوري بيش از 
اگرچه اين مدل يك ابزار بسيار مفيد براي برآوردهاي خام عملكرد غشاهاي مختلف تحت

شم REDشرايط  ميبه مي ار (]34[باشد رود، باز هم يك مدل تئوري با فرضيات فراوان :i(
توان به علت شدت جريان كم درون غشاء پديده قطبي شدن غلظت در نزديكي غشاء را مي

) و شود. اين ) مقاومت الكترودها در مقايسه با مقاومت غشاء ناديده گرفته ميiiناديده گرفت
د كه مقاومت غشاءها در مقايسه با مقاومت الكترودهاشو فرض زماني در نظر گرفته مي

مي بزرگ هاي غشاء مورد افتد كه تعداد زيادي جفت سلول تر است كه اين مسأله زماني اتفاق
(به عالوه، چنين حالتي براي توليد انرژي بيش استفاده قرار مي كم گيرد تر نياز تر با هزينه

) و كند. اين فرضيه ارتباط هاي عبور تغيير نمي كانال) غلظت محلول ورودي درون iiiاست)،
و سوم براي مقايسه اوليه هاي ورودي دارد. اگرچه فرضيه محكمي با طراحي كانال هاي اول

و با استفاده از آب دريا يا  تحت شرايط آزمايشگاهي قابل قبول هستند، در شرايط واقعي
و نادرستي آن و درستي ميها اهمي رودخانه، اين فرضيات  كند.ت بسيار زيادي پيدا

و سامانه3.4  طراحي فرآيند
) (رسانايي، ) ويژگي1عملكرد نهايي مخزن به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد: هاي غشاء

) ( ) ويژگي2تراوايي، رفتار اسمزي)، (ضخامت اجزاء، نوع صفحات جدا كننده)، )3هاي سلول
ا (چگونگي تغذيه، (پارامترهاي طراحي مخزن (نرخ جريان، بار4لكترودها)، ) شرايط كاركرد
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) و (مقدار نمك، ناخالصي5الكتريكي) و تركيبات موجود). اين پارامترهاي ) كيفيت آب ها، دما
و همه همراه با هم شدت توان خروجي نهايي مختلف غالباً در تقابل با يكديگر قرار مي گيرند

با REDعمكلرد سيستم يك مخزن واقعي]6[و همكاران وي1كنند. ويرمن را تعيين مي را
و  و راندمان انرژي به ويژه با تمركز بر اثر شدت جريان، مقاومت غشاء توجه به شدت توان

و نرخ جريان ورودي مورد بررسي قرار دادند. آن ها از يك مخزن معمولي صفحات جدا كننده
RED مسا50هاي قابل تعديل تا حداكثر با تعداد سلول) كل سلول )m² 1حت موثر غشاء

و يك با يك مساحت غشاء موثر CEMاستفاده كردند. هر سلول در بر گيرنده يك آنيون
cm²100 (ساخت آلمان) مورد استفاده قرار گرفتند:2بود. غشاهاي تجاري فوماسپFAD به

هاي متر داشتند. ورقه ميلي082/0. اين غشاها ضخامت CEMبه عناون FKDو AEMعنوان
عنوان صفحات جدا كننده مورد استفاده قراربه µm 200آميد بافته شده با ضخامتليپ

و��M05/0��Fe�CNباNaCl M1گرفتند. براي سيستم الكترود، محققان از يك محلول 
M05/0��Fe�CNهاي استفاده نمودند. محلول��NaCl 301وg/L بهبه آب ترتيب عنوان

و راW93/0سلولي، توان خروجي50آب رودخانه مورد استفاده قرار گرفت. مخزن دريا
و رودخانه REDتوليد كرد كه حداكثر توان خروجي گزارش شده براي در استفاده از آب دريا

شكل مي به13-5باشد. عنوان تابعي از شدت جريان براي تعداد، توان خروجي مخزن را
مNهاي متفاوت( سلول .]6[دهدي) نشان

به توان به مي طور خطي با تعداد سلول دست آمده، تقريباً يابد كه اين مسأله ها افزايش
مي دهنده كم بودن تلفات حاصل از شدت جريان نشان . حداكثر توان]36[باشد هاي محدود

ترين مقدار گزارش شده در تحقيقات باشد كه بيشميW/m²93/0قابل حصول در اين مخزن 
 ان اجراي اين تحقيق است. تا زم

نه تنها توان خروجي يك پارامتر بسيار مهم است بلكه راندمان انرژي هم نقش بسيار مهمي
و دارد. راندمان انرژي نشان دهنده جزئي از كل انرژي در دسترس براي تركيب آب رودخانه

مي دريا مي ي انجام شده توسط رود. در شرايط آزمايش باشد كه واقعاً براي توليد نيرو به كار
و همكاران وي ، بيشينه شدت توان گزارش شده قابل دسترسي است. البته راندمان]6[ويرمن

از انرژي در اين نقطه، بيش به . بنابراين بهينه]6[باشد % نمي50تر دست سازي با توجه به توان
و تلفات انرژي پتان تواند سبب ايجاد راندمان آمده تنها مي سيل موجود شود. هاي انرژي كم
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گونه محدوديت اساسي، مانع نشان دادند كه علي القاعده هيچ]35[و همكاران وي1پست
و راندمان مصرف كارايي انرژي نمي تا شود  % نيز قابل دسترسي است.80هاي

در-13-5شكل و رودخانه وقتي REDقدرت قابل حصول تعيين شده آزمايشي كه از آب دريا
بهشو استفاده مي (خط پر رنگ قدرت عنوان تابعي از شدت جريان براي تعداد مختلف سلول د، ها

خط توليد شده به و  چين، خروجي در الكترودهاي در حال كار هستند). وسيله سيستم

هاي غالباً به علت جريان REDدست آمده در يك مخزن در شرايط واقعي، شدت توان به
( يابد. تداخلي يا نشت جريان كاهش مي ) غشاءهاي1دو منبع براي اين تلفات وجود دارد:

از % كار جداسازي را انجام نمي100تبادل يوني هرگز به طور  دهند كه اين مسأله جداي
مي هاي متضاد، سبب انتقال يون انتقال يون را هاي همراه نيز و شدت توان خروجي شود

و بهينه مي (سازي بستگي كاهد. اين مسأله به طراحي غشاء هاي ميانبر يوني ) جريان2دارد.
مي ها در كانال بر اثر انتقال يون و خروجي اتفاق و اين مسأله در غلظت هاي ورودي هاي افتد

 باالتر نمك، شديدتر است. اين تلفات ميانبر يوني قوياً به طراحي مخزن بستگي دارند. 
:]36[تشخيص داد توان در مخازن اصوالً سه نوع جريان ميانبر يوني مختلف را مي

1 post 
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به جريان.1 و كاتود را (محلول الكترود آنود هاي ميانبر يوني در محلول الكترود
مي يكديگر مرتبط مي هاي توان به راحتي با افزايش طول لوله سازد). اين تلفات را

 مرتبط كننده الكترودها كاهش داد. 
به جريان.2 مي هاي ميانبر يوني در آب رودخانه. ا طور كلي ها را ناديده ين جريانتوان

تر از آن است كه سبب نشت قابل گرفت چرا كه غلظت نمك در آب رودخانه كم
 توجهي بشود. 

 هاي ميانبر در آب دريا. جريان.3
و همكاران وي هاي ميانبر يوني در آب دريا را مورد امكان كاهش جريان]36[ويرمن

مي بررسي قرار دادند. محاسبات مدل نشان مي توان اثر اين تلفات را از طريق طراحي دهد كه
توجهي كاهش داد. نكات مهم در اين زمينه عبارتند از تعداد مناسب مخزن تا حد قابل

( سلول (Nها و مقاومت صفحات R/r)، مقاومت مسير عبور جريان نسبت به مقاومت سلول (
) ي كليدي در ). دو مورد آخر از جمله پارامترهاρ/rجدا كننده نسبت به مقاومت سلول

و . در مخازن با اندازه متوسط بايد تعداد سلول]36[طراحي هستند كه بايد بهينه گردند ها
هايي كه اين شرايط را ممكن . روش]36[ترين مقدار خود باشند در بيش ρ/rو R/rهاي نرخ
( مي (iسازند عبارتند از:  ) افزايش مقاومت صفحات جداii) افزايش مقاومت مسير عبوري،

( كننده با استفاده از صفحات نازك و ) كاهش مقاومت سلول با استفاده از غشاهايي با iiiتر
و صفحات جدا كننده نازك مقاومت كم كه تر (به هنگام استفاده از آب رودخانه). شرايطي تر

هاي عبور مسير، شوند محدودند: با كم كردن قطر كانال به كار گرفته ميRبراي افزاش 
ميمقاومت هي يابد. افزايش مقاومت صفحات جدا كننده دروديناميكي در اين مسير افزايش

و تنها راه افزايش توان خروجي، كاهش سبب ايجاد تغييرات كوچكي در توان خروجي مي شود
و توان خروجي سيستم مي . در]36[گردد مقاومت سلول است كه سبب افزايش بازدهي

) (مقاومت مسR/rمخازن بسيار بزرگ ير عبور جريان نسبت به مقاومت سلول) بايد براي)
و ضخامت]36[رسيدن به حداكثر توان خروجي بيشينه شود  . حداقل كردن ضخامت غشاء

و آب دريا مي شود اما همين تغييرات سبب كاهشrتواند سبب كاهش تشكيالت آب رودخانه
و در نتيجه هيچ تأثيري ندارد. ام ا با ضخامت غشاء فرض شده مقاومت مسير عبور جريان شده

و افزايشrو ابعاد تشكيالت آب رودخانه، كاهش ضخامت تشكيالت آب دريا سبب كاهش
و توان خروجي بيشو در نتيجه راندمان بيش R/rنرخ مي تر .]36[گردد تر



 225 انرژي گراديان شوريفصل پنجم:

و واقعي آزمايش3.5 1 در مقياس پايلوت

با 2005را در سال3انرژي آبييك پروژه–مركز فناوري آب پايدار در هلند–2وتسوس
]4و28و 31[آغاز كرد. در آن زمان، تعداد انگشت شماري مقاالت علمي REDتمركز بر

هاي اخير، ساله موجود بود. طي سال50در يك بازه زماني REDدرباره نتايج سيستم
به REDعملكرد  تاكنون توجهي بهبود يافته است. اگرچه طور قابل در مقياس آزمايشگاهي

آن معموالً در مقياس كوچك اجرا شده REDآزمايشات  از اند كه مساحت عبور جريان در ها
تا]33[و از چهار جفت سلول]36[متر مربع تا چند صد سانتي]32[متر مربع چند سانتي

ترين آزمايش انجام شده، يك مخزن با مساحت متغير بوده است. مهم]38[جفت سلول 50
و سانتي75*25غشاء فعال  باشدمي W16جفت سلول با يك توان خروجي50متر مربع

و استفاده شده با اجازه شركت). .RED B.V، متعلق به شركت14-5(شكل   هلند
و عملي، براي دست در REDيابي به نتايج اجرايي هنوز هم نياز به اجراي آزمايش

و اجرا هاي بزرگ مقياس هايي عملي سيستم، فراتر از تواناييتر دارد. اين افزايش مقياس
و نياز به همكاري تنگاتنگ با بخش صنعتي دارد. به همين سبب، مخزن   REDآكادميك بوده

B.V. توسط آنودهاي مغناطيسي ويژهB.V.  و مركز صنعتي هوبرت، دو شركت صنعتي هلند
پ گذاري شد. چالش سهيم در پروژه تحقيقاتي انرژي آبي وتسوس، پايه روي اين پروژهيشهاي

و آسان، بهبود فرآيند  ، بهبود REDدر بر گيرنده مالحظات اقتصادي، فناوري قابل اجرا
و اجرا در مقياس غشاهاي كم هزينه، پيش هاي تصفيه متناسب با طراحي مخزن، كاركرد

 تر بود. بزرگ

مي .RED B.Vاطالعات ارائه شده در اين بخش متعلق به شركت مخزن1 و با اطالع اين در هلند باشند
مي شركت مورد استفاده قرار گرفته دانند كه از اين شركت براي اطالعات ارائه اند. نويسندگان در اين جا الزم

 شده قدرداني نمايند. 
Wetsus2-ار مي .RED B.Vائه شده در اين بخش متعلق به شركت مخزن اطالعات با در هلند و باشند

مي اطالع اين شركت مورد استفاده قرار گرفته دانند كه از اين شركت براي اند. نويسندگان در اين جا الزم
 اطالعات ارائه شده قدرداني نمايند. 

3 Blue Energy 
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كل-14-5شكل 75در25الكترودياليز معكوس براي اهداف تحقيقاتي با يك سطح غشاء
و سانتي ، هلندREDهاي زوج سلول توليد شده توسط سازنده50مترمربع

، نيازهاي فني سيستم با استفاده از غشاهاي موجود برآورده شده REDاگرچه در سيستم
هاي آن در حدي زياد است كه استفاده از اين سيستم صرفه اقتصادي ندارد. است، هزينه

و باندورا اند كه باور اين مسأله سخت است كه هزينه يق خود اشاره كردهدر تحق]32[1تورك
غشاءهاي تبادل يوني كم مقاومت ممكن است تا صد برابر كاهش يابد كه در چنين حالتي، 

 .RED B.V. ناگفته نماند كه به علل مختلف، شركت]32[رسد هزينه آن مناسب به نظر مي
مي خوشبين است كه هزينه تأمين غشاء براي تصفيه (معكوس) تواند تا حد زيادي الكتريكي

گاه . اين مسأله به اين علت است كه غشاءهاي سيستم تصفيه الكتريكي هيچ]31[كاهش يابد 
به توجهي نداشته بازار فروش قابل با اند طوري كه غشاءهاي تبادل يوني ناهمگن در بازار جهاني

) ، غشاءهاي تبادل يوني ناهمگن با ). البته5US$/m²<هزينه بسيار كم در دسترس هستند
با هزينه،مقاومت كم ها را نيز دارند كه اين هزينه]32[تر يا بيش US$/m² 100هاي برابر

آن توان با بهبود روش مي و توسعه دامنه كاربرد ها، كاهش داد. تحقيقات انجام هاي ساخت
واحد غشاءهاي نصب شده هاي دهد كه قيمت شده در زمينه كاربرد غشاها در بازار نشان مي

و همين نتايج ساترلند در ده سال گذشته با توجه به اندازه آن را]54[2ها كاهش يافته است

 
1 Turek & Bandura 
2 Sutherland 
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در را براي غشاء نصب شده پيش 1US$/m²بر آن داشت تا هزينه بيني كند. نكته ديگري كه
حاضر بازار اين جا حائز اهميت است اين است كه جداي از نيازهاي متفاوت فني، در حال 

هاي توليد نيرو را برآورده نمايد. اين امر نشان تواند مساحت غشاء مورد نياز نيروگاه نمي
آن مي ها نيز مورد نظر دهد كه عالوه بر توانايي فني الزم براي ساخت غشاءها، توليد انبوه

و در ابتداي كار، شركت  به فعاليت .RED B.Vاست. در گذشته نكات هاي تحقيقاتي خود را
و هزينه آن فني ساخت غشاءها ها اختصاص داده بود اما در حال حاضر اين هاي توليد

و با سرعت باال تمركز يافته است. فعاليت و خطوط توليد پيوسته  ها بر مقياس توليد
تصفيه هاي اين سيستم، پيش گونه كه در مقاالت علمي هم اشاره شده است، چالش همان

و رودخانه  باشد. پارامترهاي كيفيت مي]55[ REDهاي هيدروديناميكيو جنبه]34[آب دريا
در اند. در اين مورد نمي آب مورد نياز هنوز هم تعيين نشده توان از استانداردهاي موجود

هاي تصفيه كاربردي در سيستم هاي پيش زدايي استفاده نمود چرا كه گام مخازن نمك
و توجيه اقتصادي ندارد. ناگفته نماند هزينه بسيار REDبراي سيستم]56[زدايي نمك بر بوده

تصفيه بايد گسترده باشد چرا كه در اين سيستم فاصله بين، سيستم پيشREDكه در فرآيند 
مي تر از سيستم غشاءهاي ورقه غشاءها كم ، طراحي سيستم REDباشد. در فرآيند اي تخت

و در آن از مدل توسعه يا اي براي چيدمان غشاهاي ورقه CFDفته بايد بسيار مستحكم بوده
جانبه ها، اثرات همه تر شدن اين روش، عالوه بر هزينه . براي كاربردي]55[استفاده شود

و استفاده از مواد شيميايي بايد مد نظر قرار گيرد.   سيستم، مصرف انرژي
و هاي صنعتي تأمين نيرو ها انجام شده، بسياري از شركت نتايج اميد بخش آزمايش

گذاري تر سرمايه هاي با مقياس بزرگ مسئوالن بخش آب را بر آن داشت تا در زمينه آزمايش
و مصرف نمايند. در اين مرحله بر ساختار شركت هاي مورد نظر، عقد قرارداد بين توليد كننده

و برنامه كننده، طراحي مي هاي يكپارچه هاي سهيم، طبق شود. گروه هاي آزمايشي تمركز
مي زير براي توسعه سيستم در مقياس بزرگ هاي گام (شكل تر، توافق ):15-5كنند

(پشتيبان مالي: ساختارهاي صنعتي بر روي جريان• هاي شور در يك كارخانه نمك
).2008– 2010سنتر نووم، پروژه اينوواتر، 

و تعريف نيازها براي يك ايستگاه توليد نيروي مطالعات امكان• در MW 200سنجي
(سرمايه1يكآفسلو  ). 2008گذاري خصوصي، هلند

•) و آب رودخانه در آفسلويك KW 40–10ايستگاه مشترك ) بر روي آب دريا
 هلند.

1 Afsluitdjk 
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•) (1برنامه توجيهي مشترك و آب رودخانه ) در آفسلويك 2010– 2012) آب دريا
 هلند. 

 گيري نهايي . نتيجه4
و هاي توجهي كه در سال هاي قابل پيشرفتدر اين فصل، پتانسيل عظيم انرژي گراديان شوري

ها صورت گرفته است مورد بررسي قرار گرفت. اين پيشرفت REDو PROاخير در زمينه 
ها فراهم نموده است. ناگفته نماند كه براي زمينه را براي بهبود توان خروجي از اين فناوري

و ايجاد رقابت با ساير مناب و جديد انرژي، كاربردي نمودن انرژي گراديان شوري ع كاربردي
و، PROهاي فراواني صورت گيرد. براي هنوز هم بايد تالش كاهش قطبي شدن غلظت داخلي

مي خارجي، مهم با چالش اصلي كاهش مقاومت REDكه شود در حالي ترين چالش محسوب
و غشاء روبروست. عالوه بر اين، طراحي سيستم، آزمايش و توجيهي دروني مخزن  هاي اجرايي

و با استفاده از منبع آب ورودي واقعي از مواردي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند؛
ها طور كامل مورد بررسي قرار نگرفته است، اثرات نصب اين سيستم مسأله مهمي كه هنوز به

و فعاليت مي بر اكولوژي منطقه، كشتيراني  باشد. هاي زيستي

درخا تصوير هنري از تصفيه-15-5شكل وسيله راجكس(به Ijsselmeerنه نيروي گراديان شوري
؛ در سمت Harlingen)؛ در سمت راست باالي تصوير: پايلوت الكترودياليز معكوس در1واتراستيت

، هلند.REDstack B. Vتصفيه راست پايين تصوير: پايلوت پيش

1 Rijkswatersteat 
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در فصل ششم: فرآيندهاي تبادل يوني غشايي

 تصفيه آب

 . مقدمه1
، غير يوني2مانند تصفيه الكتريكي1هاي الكتروغشايي در طول نيمه دوم قرن گذشته، روش

آب، پس از اين كه براي نمك4و تصفيه پخشيدگي3شدن مداوم لب زدايي شور در مقياس هاي
زدايي . امروزه هم نمك]1[اند تدريجي داشتهصنعتي مورد استفاده قرار گرفتند، يك رشد 

لب آب مي ترين كاربرد روش شور به عنوان مهم هاي رود. اما اخيراً هاي الكتروغشايي به شمار
و تصفيه  تعدادي كاربردهاي جديد براي اين فرآيندها در توليد صنعتي آب با كيفيت باال

آيندهايي مانند غير يوني شدن . توسعه فر]3و2[هاي صنعتي شناسايي شده است فاضالب
و تصفيه الكتريكي با غشاهاي تك قطبي، دامنه كاربرد  مداوم، غير يوني شدن ظرفيتي

آب فرآيندهاي غشايي را از محدوده سنتي آن لب ها در شيرين سازي شور فراتر برده هاي
م»فرآيند الكتروغشايي«است. عبارت  تواننديدر بر گيرنده مجموعه اي از فرآيندهاست كه

و كاربردهايشان تا حد زيادي متفاوت باشند. اما همه اين فرآيندها بر اساس  در مفاهيم اوليه
صورت5تركيب انتقال جرم با يك جريان الكتريكي از طريق يك غشاي تفكيك كننده يوني

 گيرد. مي
الكت ها از محلول فرآيندهاي الكتروغشايي براي حذف تركيبات يوني مانند نمك روليت هاي

و يا براي تبديل مواد D(O-هاي از محلول�O)و �DF-يا براي توليد تركيبات معيني مانند 
روند. در اين فصل به كار مي�O/��هاي سوختي شيميايي به انرژي الكتريكي همانند سلول

ميبه طور عمده بر فرآيندهايي تمركز شده است كه براي تصفيه آب مورد است گيرند فاده قرار
ميو ساير روش و انرژي به كار روند به طور خالصه مورد هايي كه براي توليد مواد شيميايي

 اند. بررسي قرار گرفته

1 Electromembrane  
2 Electrodialysis  
3 Continous Deionization  
4 Difusion Dialysis  
5 Ion Perm Selective Membrane 
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و تشريح فرآيندهاي الكتروغشايي معاني عبارت1.1  ها
و جزئيات كامل كاربرد آن ها مورد بحث قبل از اين كه فرآيندهاي مختلف الكتروغشايي

و قواعد اصلي اين فرآيندها به همراه عوامل قر ار گيرد الزم است معاني برخي عبارات پايه
آن مختلف شكل  ها به طور خالصه مورد بررسي قرار گيرد. دهنده عملكرد

آن1.1.1 و عملكرد ها غشاهاي تبادل يوني، ساختار
در قالب صفحات تركيب اصلي فرآيندهاي الكتروغشايي، غشاهاي تبادل يوني هستند كه

شوند. دو نوع مختلف از غشاهاي تبادل يوني وجود دارد: تبادل يوني از جنس رزين تهيه مي
)1) و ) غشاهاي تبادل آنيوني كه هر دو دسته به طور ثابت درون2) غشاهاي تبادل كاتيوني

كا ماتريكس پليمر قرار گرفته هاي تيوناند. در غشاهاي تبادل كاتيوني، شارژهاي منفي ثابت با
و شكاف شكل متحرك درون درز شكل1-6هاي پليمر مطابق در تعادل الكتريكي هستند. در

و كاتيون دهنده يك غشاء تبادل كاتيوني را با آنيون، ماده تشكيل6-1 هاي متحرك هاي ثابت
در شود. آنيون نيز ياد مي1هاي معكوس ها به نام يون دهد كه از كاتيون نشان مي هاي متحرك

آن شناخته مي2هاي همراه اين غشاء به نام يون هاي جايي كه بار الكتريكي اين يون شوند. از
مي همراه كامالً مشابه آنيون ها توسط غشاء دفع باشد، اين يون هاي ثابت موجود در غشاء

و به علت حذف يون مي ها هاي همراه، غشاي تبادل كاتيوني امكان انتقال عمده كاتيون شوند
ميرا فر  آورد. اهم

هستند، بنابراين اين غشاءها عموماً مثبتداراي بارهاي ثابت3غشاءهاي تبادل آنيوني
مي نسبت به آنيون هاي غشاهاي تبادل آنيوني به عوامل مختلفي باشند. ويژگي ها نفوذپذير

و غلظت5يا آب دوستي4گريزي مانند دانسيته شبكه پليمري، آب و نوع ماتريكس پليمر
هاي همراه تا چه حدي توسط يك غشاء تبادل اي ثابت در پليمر بستگي دارد. اين كه يونباره

ها در محلول ورودي اوليه هاي غشاء بلكه به غلظت يون شوند نه تنها به ويژگي يوني حذف مي
 نيز بستگي دارد. 
الكت بهترين ويژگي ريكي هاي غشاهاي تبادل يوني عبارتند از قابليت تفكيك باال، مقاومت

و حرارتي. بسياري از غشاهايي كه امروزه توليد  و پايداري مناسب مكانيكي، شيميايي كم
مي شوند در بر گيرنده اين ويژگي مي توان خصوصاً به غشاهاي تبادل ها هستند. از اين ميان

 
1 Counter Ions 
2 Co-Ions 
3 Anion-Exchange Membranes 
4 Hydrophobic 
5 Hydrophilic 
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هاي شوند اشاره نمود كه از ويژگي ساخته مي1كاتيوني كه بر اساس پليمرهاي فلوروكربن
 قابل قبولي برخوردارند. نسبتاً 

 نماي شماتيك ساختار يك غشاي تبادل كاتيوني-1-6شكل

 اصول فرآيندهاي غشاهاي تبادل يوني1.2
مي فرآيندهايي كليدي كه در غشاهاي تبادل يوني به كار گرفته مي توان به راحتي شوند را

) (2كي) فرآيندهاي غير يوني نمودن الكتري1به سه دسته تقسيم نمود: ) فرآيندهاي سنتز2،
(3الكتريكي . در اولين دسته از فرآيندها، از4) فرآيندهاي تبديل انرژي غشاي الكتريكي3و

از شود تا اجزاي باردار مانند نمك يك گراديان پتانسيل الكتريكي استفاده مي هاي غير همراه
يك محلول حذف شود. در دومين دسته از فرآيندها، انتقال يون واكنش الكتروشيميايي ها با

هاي موجود ها از نمك همراه است كه منجر به توليد مواد شيميايي خاصي مانند كلرين

 
1 Flourocarbon Polymers 
2 Electrodeionization Processes  
3 Electrosynthesis Processes 
4 Energy Conversion Electromembrane  
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هاي شود. سومين نوع اين فرآيندها با تبديل انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي در سلول مي
 گيرد. سوخت صورت مي

 فرآيند غير يوني نمودن در غشاهاي تبادل يوني1.2.1
فرآيندهاي غير يوني نمودن در غشاهاي تبادل يوني مانند تصفيه الكتريكي، پخشيدگي، در

و غير يوني نمودن ظرفيتي1تصفيه دونان كم، يون2يا غير يوني نمودن هاي با وزن مولكولي
و تحت نيروي محركه يك  به وسيله غشاهاي تبادل يوني از محلول ورودي حذف شده

ميگراديان الكتروشيميايي تج  كنند. مع
نشان داده شده است.2-6چگونگي اجراي تصفيه الكتريكي در شكل تصفيه الكتريكي.

در اين شكل، چيدمان يك سلول تصفيه الكتريكي نمايش داده شده كه اين سلول شامل يك 
و كاتيوني مي و3باشد كه با يك الگوي يك در ميان بين يك آنود سري غشاهاي تبادل آنيوني

و يك سلول واحد را تشكيل داده قرار گرفته4يك كاتود آب اند اند. اگر يك محلول يوني مانند
و كاتود ايجاد شود،  و يك پتانسيل الكتريكي بين آنود نمك به درون اين سلول پمپاژ شود

و ذرات با بار منفي به سمت آنود حركت مي ها كنند. كاتيون ذرات با بار مثبت به سمت كاتود
مياز يك غشاء تب كنند ولي قادر به عبور از غشاء تبادل آنيوني ادل كاتيوني با بار منفي عبور

باشند. به همين ترتيب، ذرات با بار منفي از يك غشاء تبادل آنيوني عبور با بار مثبت نمي
باشند. نتيجه كلي، افزايش كنند در حالي كه قادر به عبور از غشاء تبادل كاتيوني نمي مي

در غلظت يون مي ها ها به طور همزمان از جزء پيشين باشد در حالي كه يون جزء بعدي سلول
و محلولي5اند به نام محلول رقيق شده ها از آن حذف شده شوند. محلولي كه يون تخليه مي
با خوانده مي6اند به نام شوراب ها در آن تجمع كرده كه يون شود. فاصله بين دو غشاء مجاور

و شور ميمحلول رقيق شده و آنيوني مجاور اب پر و دو غشاء تبادل كاتيوني يك جفت،شود
يك در سلول تصفيه الكتريكي مي7آورند كه همان واحد تكرار سلول را پديد مي باشد. در

.]4[سلول تصفيه الكتريكي ممكن است صدها جفت سلول بين دو الكترود قرار گيرد 

1 Donnan Dialysis  
2 Capacitive Deionization  
3 Anode 
4 Cathode  
5 Diluted 
6 Brine 
7 Repeating Unit 
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الكتريكي در يك سلول با غشاءهاي تبادل زدايي با تصفيه نمايش شماتيك نمك-2-6شكل
و آنيوني به صورت يك در ميان بين دو الكترود  كاتيوني

آب امروزه تصفيه الكتريكي عموماً براي نمك لب زدايي و غير معدني نمودن هاي شور
و نيز براي جمع محلول و داروسازي ها از آب دريا مورد آوري نمك ها در صنايع مواد غذايي
مي استفاده  گيرد. قرار

دو:1تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي در اين فرآيند، تصفيه الكتريكي با غشاهاي
و بازها از نمك و براي توليد اسيدها هاي درگير در فرآيند، مورد استفاده قطبي تركيب شده

و كاتيوني با غشاهاي دو قطبي قرار مي به گيرد. در اين فرآيند، غشاهاي تك قطبي آنيوني
مي3-6صورت يك در ميان در يك سلول تصفيه الكتريكي مطابق شكل يك قرار گيرند.

و يك اليه تبادل آنيوني تشكيل شده  غشاي دو قطبي، از يك ورقه با يك اليه تبادل كاتيوني
است. اگر يك اختالف پتانسيل الكتريكي در غشاء برقرار شود، ذرات باردار از سطح تماس بين 

ميدو اليه تبا و كاتيوني حذف  شوند. دل آنيوني

1 Electrodialysis with Bipolar Membranes 
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و باز از نمك-3-6شكل ها توسط غشاهاي دو قطبي در تصفيه نمايش شماتيك چگونگي توليد اسيد
 الكتريكي

زماني كه در محل تماس بين دو اليه تبادل يوني فقط آب وجود دارد، انتقال بارهاي
و يون الكتريكي توسط پروتون م ها آب گيرد. اين يونيهاي هيدروكسيد صورت ها بر اثر تجزيه

 شوند. به علت گراديان پتانسيل الكتريكي، به طور مداوم توليد مي
هاي نمك، شوند با يون كه از محل تماس غشاهاي دو قطبي خارج ميF�Nو�Mهاي يون

و تك قطبي وجود دارد، واكنش مي و بازي كه در فضاهاي بين غشاهاي دو قطبي هند.د اسيد
و يك غشاء دو قطبي، يك واحد تكرار را در  يك غشاء تبادل كاتيوني، يك غشاء تبادل آنيوني

سه سلول تصفيه الكتريكي بين دو الكترود تشكيل مي دهند. بنابراين، يك واحد تكرار از
دو جريان مجزا تشكيل شده است به اين معني كه جريان محلول ورودي حاوي نمك و ها

و يك باز هستند. روش تصفيه الكتريكي با جريان توليدي  خروجي، در بر گيرنده يك اسيد
و كاربردهاي متعددي در زمينه هاي غشاهاي دو قطبي از جنبه اقتصادي بسيار به صرفه بوده

.]5[مختلف دارد 
غير معدني نمودن الكتريكي مداوم شباهت بسيار:1غير معدني نمودن الكتريكي مداوم

الكتريكي دارد. با اين تفاوت كه در اين روش، سلول حاوي جريان محلول زيادي به تصفيه

 
1 Continous Electrodeionization 
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رقيق شده با يك اليه تركيبي از رزين با قابليت تبادل يوني اندود شده است. روش اجراي كار
شكل   نمايش داده شده است.4-6در

مد-4-6 شكل  اومنمايش شماتيك چگونگي اجراي فرآيند غير معدني نمودن الكتريكي

اين رزين تبادل يوني كه در سلول محلول رقيق شده در فرآيند غير معدني نمودن
مي الكتريكي قرار دارد، سبب به هم پيوستن يون يك ها در محلول ورودي شود. به علت وجود

ها از اين رزين تبادل صفحه الكتريكي كه در ساختار اين سيستم به كار برده شده است، يون
مي يوني عبور كرده كنند. در نتيجه اينو به درون سلول حاوي محلول غليظ شده حركت

فرآيند، رزين تبادل يوني، هدايت الكتريكي را در سلول حاوي محلول رقيق شده افزايش داده 
ميو هنگاهي كه غلظت نمك يابد، در محل تماس رزين ها در محلول ورودي بسيار كاهش

ش و آنيوني، آب تجزيه و يونتبادل كاتيوني و به توليد پروتون مي ده انجامد هاي هيدروكسيد
مي ها در نهايت جايگزين يون كه اين يون آب هاي نمك در رزين شوند. در نتيجه اين فرآيند،

شود. براي غير معدني نمودن، روش غير معدني نمودن كامالً غير معدني شده توليد مي
ن هاي تبادل يوني، مودن با استفاده از رزينالكتريكي مداوم نسبت به روش معمول غير معدني

در روش غير معدني نمودن الكتريكي مداوم از هيچ گونه مواد شيميايي مزاياي بسياري دارد.
شود. استفاده از مواد شيميايي سبب صرف هاي تبادل يوني استفاده نمي براي احياي رزين
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و نيروي كار بيش مي وقت و توليد پساب شور حاوي نمك يك4-6ردد. در شكلگ تر فقط
واحد از سيستم غير معدني نمودن الكتريكي مداوم نمايش داده شده است. در عمل، واحدهاي 

و يا غشاهاي دو قطبي هستند مورد استفاده متعددي كه خود شامل پوشش هاي تبادل يوني
.]6[گيرند قرار مي

و بازها از يك مخلوط امروزه از تصفيه پخشيدگي براي احياي اسي.1تصفيه پخشيدگي دها
مي حاوي يون شكل هاي نمك استفاده نمايش داده5-6شود. چگونگي اجراي اين روش در

شده است. در اين شكل، تصوير شماتيك چيدمان يك سلول تصفيه پخشيدگي نشان داده 
به شده است. اين سلول خود در بر گيرنده يك سري از غشاهاي تبادل آنيوني مي باشد كه

موازي چيده شده اند به طوري كه هر كدام يك سلول منفرد را ايجاد نموده اند. اگر صورت
و يك اسيد مي از محلول ورودي كه شامل يك نمك باشد، توسط يك غشاء تبادل آنيوني

بر ناميده مي2محفظه شامل آب خالص كه در اين فرآيند محلول جدا كننده شود، جدا شود،
و محلول جدا كننده، آنيوناثر اختالف غلظت به وجود  ها بر اثر آمده بين محلول ورودي

و با عبور از غشاء تبادل آنيوني به محلول جدا كننده  پخشيدگي از محلول ورودي جدا شده
مي شوند. در چنين حالتي، كاتيون وارد مي شوند. الزم به ذكر هاي نمك توسط غشاء جذب

توانند از غشاء تبادل آنيوني عبور نمايند.ميها علي رغم داشتن بار مثبت است كه پروتون
شود. اگر در همين فرآيند از غشاء تبادل كاتيوني بنابراين، اسيد از محلول نمك حذف مي

 توان يك باز را از مخلوط ورودي حذف نمود. استفاده شود، به جاي اسيد مي
ب روش تصفيه پخشيدگي براي احياي اسيدها از محلول و اسيدي ه كار رفته در هاي ترش

و صيقل كاري فلزات مورد استفاده قرار مي . البته به علت باال بودن]7[گيرد صنعت آبكاري
از هاي اين روش، كاربرد آن در حجم باالي تجاري هنوز با محدوديت هزينه هايي مواجه است.

كند فرآيند پخشيدگي از غشاهاي نسبتاً ضخيم تبادل يوني يك فرآيند نسبتاًكه جايي آن
ها از محلول ورودي، به غشاهايي با مساحت زياد باشد، براي حذف مقدار مشخصي از يون مي

 هاي اوليه بسيار بااليي را به همراه دارد. نياز است كه هزينه
شكل.3تصفيه دونان در6-6چگونگي اجراي روش تصفيه دونان در نشان داده شده است.

مياين روش در يك سلول فقط غشاهاي تبا شوند. نيروي دل آنيوني يا تبادل كاتيوني نصب
ها، اختالف غلظت به وجود آمده در دو فاز جدا شده توسط غشاها محركه براي انتقال يون

يك D�M)هاي دو ظرفيتي مانند . كاربرد عمده تصفيه دونان حذف يون]8[باشد مي از
 

1 Diffusion Analysis 
2 Stripping Solution 
3 Donnan Dialysis  
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و جايگزين نمودن آن تك ها با يون جريان ورودي در فرآيند نرمDM-ظرفيتي مانند هاي
مي كردن آب  باشد. هاي با سختي باال

يك-5-6شكل نمايش شماتيك تصفيه پخشيدگي كه براي احياي اسيد از يك مخلوط نمك در
 رود. سلول غشاء تبادل آنيوني به كار مي

شكل همان با غلظت�D(O)است، محلول ورودي شامل نشان داده شده6-6گونه كه در
و يك محلول جدا كننده شامل  در D(O-نسبتاً كم با غلظت نسبتاً باال به طور متناوب

هاي ايجاد شده در غشاهاي تبادل كاتيوني جريان دارند. به علت وجود اختالف غلظت سلول
و محلول جدا كننده، يون جدا با فرآيند پخشيدگي، از محلولDM-هاي بين محلول ورودي

و با عبور از غشاء تبادل كاتيوني، وارد محلول ورودي مي آن كننده خارج شده  جايي شوند. از
يك نميON)هاي كه يون توانند از غشاء تبادل كاتيوني كه آن نيز بار منفي دارد عبور كنند،

هاي يونشود كه به عنوان نيروي محركه انتقال پتانسيل الكتريكي بين دو محلول ايجاد مي
(D�M مي نمايد. براي رسيدن به تعادل الكتريكي از محلول ورودي به محلول جدا كننده عمل

و بدل مي به كه بايد در سيستم برقرار شود، بارهاي يكسان بين دو محلول رد شوند؛ يعني
 شوند، يك يون كه از محلول جدا كننده به محلول ورودي پخشيده ميDM-ازاي دو يون 

(D�M مي مي از محلول ورودي حذف افتد كه غشاء تبادل شود. البته اين مساله زماني اتفاق
ها در روش تصفيه دونان كامالً نفوذناپذير باشد. انتقال يونON)هاي يوني نسبت به عبور يون
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ن آب، در شود. روش تصفيه دونان عالوه بر نرم كرد با نام انتقال جريان تراز نيز شناخته مي
و جالبي دارد اما تاكنون استفاده بسيار محدودي در تصفيه فاضالب نيز كاربردهاي متعدد

 مقياس بزرگ تجاري داشته است. 

و جايگزين كردن يون-6-6شكل هاي نمايش شماتيك تصفيه پخشيدگي در فرآيند نرم كردن آب
���M هاي با يون��Mغشاءهاي تبادل كاتيوني تشكيل شده است.در يك سلول كه فقط از 

غير يوني نمودن ظرفيتي يك فرآيند جذب الكتريكي است:1غير يوني نمودن ظرفيتي
هاي آبكي از طريق تفكيك بارهاي الكتريكي مورد ها از محلول تواند براي حذف يون كه مي

باشد، در مواردي نيزمياستفاده قرار گيرد. اگرچه اين فرآيند مشابه فرآيند تصفيه الكتريكي 
هايي با روش تصفيه الكتريكي است. تفاوت اصلي در اين نكته است كه در فرآيند داراي تفاوت

غير يوني نمودن ظرفيتي، بدون اين كه يك واكنش اكسيداسيون يا كاهشي صورت گيرد، 
مي يون م ها از محلول حذف و اجزاء الكترود به صورت مستقيم در فرآيند غير عدني شوند

و تجمع يون مي نمودن و كاتوليت بين ها شركت كنند. اين بدين معناست كه آنوليت

 
1 Capacitive Deionization 
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و ماهيت الكترون الكترودهاي متخلخل نگهداري مي يا شوند ها نه بر اثر فرآيند اكسيداسيون
. يك سلول واحد غير يوني نمودن]9[كند كاهش بلكه بر اثر جذب الكترواستاتيكي تغيير مي

ميدر،ظرفيتي يك باشد كه از كربن فعال شده ساخته شده بر گيرنده دو الكترود و توسط اند
نشان7-6جدا كننده از يكديگر تفكيك شده اند كه اين جدا كننده همان گونه كه در شكل 

مي داده شده است به صورت مجرايي براي جريان محلول در بر گيرنده يون كند. اين ها عمل
كند. اگر بين الكترودها يك پتانسيل را تداعي مي1دروني سيستم يك مخزن با جريان

و روي سطح باردار الكترودها جذب الكتريكي ايجاد شود، يون ها از محلول حذف شده
مي مي ها شوند بدين معناست كه يون شوند. وقتي كه الكترودهاي كربن از بار الكتريكي اشباع

(با تبديل كا و برعكس) از الكترودها آزاد شده با معكوس شدن پتانسيل الكتريكي تود به آنود
اند. بنابراين غير يوني نمودن دو ظرفيتي يك فرآيند دو مرحله اي است. در مرحله اول همان 

شكل  ها تحت اثر يك پتانسيل الكتريكي نشان داده شده است، يونaبخش7-6گونه كه در
نتو جذب الكتريكي از محلول ورودي حذف مي يجه آن، آب غير يونيزه توليد شوند كه در

 شود. مي

(-7-6شكل بر ) جذب يونaنمايش شماتيك فرآيند غير يوني نمودن ظرفيتي: ها از محلول ورودي
) و و توليد آب كامالً غير يوني شده از ) جدا شدن يونbروي الكترودهاي كربن متخلخل ها

و ورود آن و توليد ها به محلول ورودي الكترودهاي كربن متخلخل به سيستم بر اثر تغيير قطبيت
 شوراب.

1 Flow-Through Capacitor  
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نشان داده شده است، با تغيير قطبيت7-6گونه كه در شكل در مرحله دوم همان
و دوباره به درون الكتريكي، يون هاي جذب شده از سطح الكترودهاي كربن متخلخل جدا شده

مي محلول ورودي باز مي  گردد. گردند كه سبب توليد شوراب
مي يكي از و كليدي اين فرآيند، الكترودهاي كربن آن اجزاي مهم كه مقدار جايي باشد. از

آن يون ها ارتباط دارد، هاي جذب شده توسط الكترودها مستقيماً با مساحت قابل دسترس
(سطح به ازاي واحد وزن الكترود) بايد تا حد ممكن زياد باشد. در اين  سطح ويژه الكترودها

و خصوصاً ژل هوادهي شده شده، نانو لوله راستا، كربن فعال كربن، از بهترين مواد1هاي كربني
تا اوليه هستند. سطح ويژه اين مواد مي ) نيز برسد. عامل مهم ديگري m²/gram( 1100تواند

ها از محلول ورودي به الكترودها را تعيين كه ميزان مصرف انرژي الزم براي انتقال يون
وها كند، تعداد يون مي و محلول توليد شده و يا در واقع اختالف غلظت بين محلول ورودي

ولتاژ كاربردي بين الكترودهاست. بنابراين مقاومت محلول ورودي بايد تا حد امكان كم باشد.
و توليد يون هاي اكسيژن، براي جلوگيري از واكنش الكترودها كه خود سبب تجزيه آب

و يا كلر مي ژ در الكترودها نبايد از حد معيني كه سبب تجزيه آب شود، كاهش ولتا هيدروژن
هاي غير يوني نمودن ظرفيتي در يك كاهش ولتاژ بين تر شود. بنابراين سلول شود، بيش مي
مي5/1تا8/0  كنند. ولت كار

و احياي مخزن تابعي از زمان است. راندمان غير يوني غير يوني نمودن محلول ورودي
و ها از الكترودها بستگي دارد. اين مسأله به ويژه دفع ناقص يون نمودن ظرفيتي به جذب

و فرج الكترودها زياد هنگامي كه غلظت يون و ها به علت باال بودن غلظت محلول در خلل
مي مي هاي معكوس نامحلول روي سطح الكترود جذب يابد. در چنين حالتي يون باشد، شدت
و اين در حالي است كه يون مي ه شوند ميهاي هاي معكوس شوند. بنابراين يون مراه دفع

كنند كه در نتيجه آن ظرفيت كافي براي حذف ظرفيت جذب روي سطح الكترود را اشغال مي
و ماند. يون ها از محلول ورودي توسط الكترود باقي نمي يون هاي همراه از الكترودها جدا شده

و در نتيجه غلظت يون وارد جريان محلول ورودي مي در شوند ها در آب خالص توليد شده
با يابد. طي مرحله احيا، يون مرحله غير يوني نمودن افزايش مي و ها از الكترودها جدا شده
مي انتقال به محلول ورودي، غلظت يون رسانند. ها را در اين محلول به بيش از مقدار اوليه آن
هم شود، يون البته هنگامي كه ولتاژ معكوس مي ميزما ها به طور و جذب شوند كه اينن دفع

و راندمان غير يوني  مسأله حد بااليي غلظت را در جريان احيا شده تحت تأثير قرار داده
نشان داده شده است، با قرار8-6دهد. همان گونه كه در شكل نمودن ظرفيتي را كاهش مي

 
1 Aerogel  
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و الكترودها مي م دادن يك خازن باردار بين محلول ورودي حلول را تا حد قابل توان اثر انتقال
توجهي كاهش داد. در اين شكل انتقال يوني در غشاي غير يوني نمودن ظرفيتي به صورت 

 شماتيك نشان داده شده است. 

نمايش شماتيك فرآيند غير يوني نمودن ظرفيتي با غشاهاي تبادل يوني بين محلول-8-6شكل
) و الكترودهاي كربن متخلخل، جذ ) نشانaورودي (دهنده و )bب يا مرحله غير يوني نمودن

مي دهنده دفع يون نشان و يا همان مرحله احيا و در نتيجه توليد شوراب  باشد. ها بر اثر تغيير قطبيت

نشان داده شده است، طي مرحله غير يوني نمودن، باaبخش8-6گونه كه در شكل همان
و يك غشاء از قرار دادن يك غشاء تبادل كاتيوني روي كاتود تبادل آنيوني روي آنود

مي پخشيدگي آنيون شكل ها به درون آب خالص توليدي جلوگيري bبخش8-6شود. طبق

و با معكوس شدن قطبيت، غشاي تبادل كاتيوني از انتقال آنيون و در مرحله احيا ها به آنود
مي غشاي تبادل آنيوني از انتقال كاتيون و بنابراي ها به كاتود جلوگيري هان از جذب يونكنند

شود. در نتيجه نصب يك غشاء تبادل بر روي الكترودها طي مرحله احيا نيز جلوگيري مي
و الكترودها، يون تري طي مرحله غير يوني نمودن جذب هاي بيش يوني بين محلول ورودي

و نيز يون مي هاي بيش شده شوند. در يك واحد غير يوني نمودن تري طي مرحله احيا آزاد
و يك ظرفي تي در اندازه تجاري، يك كاتود، يك مجراي جريان ورودي، دو غشاء تبادل يوني

و انتهاي سلول نصب شده اند.   آنود به عنوان واحد تكرار بين ابتدا
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و توليد نيرو1.2.2  غشاهاي تبادل يوني در تصفيه الكتروشيميايي
در غشاهاي تبادل يوني را مي تصفيه الكتروشيميايي توان عالوه بر مصارف ذكر شده

و هيدروژن به كار برد.  و شيميايي مانند كلر، سود سوزآور، اكسيژن تركيبات خاص ارگانيكي
و سيستم هاي توليد انرژي مانند سلول هم چنين اين غشاها در سيستم هاي هاي سوخت

دارد، كه اين نوشتار بر تصفيه آب تمركز جايي تصفيه الكتريكي معكوس كاربرد دارند. از آن
 اين موارد كاربردي در اينجا مورد بحث قرار نگرفته اند.

و محلول . انتقال يون2 ها ها در غشاها
نرخ انتقال يك تركيب خاص در يك غشاء يا يك محلول با غلظت آن، قابليت حركت آن در

و نيرو يا نيروهاي محركه موثر بر آن تعيين مي يك يك محيط خاص و حركت شود. غلظت
ميتركي و ساير تركيبات اطرافش تعيين گردد. نيروهايب بر اساس قابليت تعامل آن تركيب

هاي پتانسيل الكتروشيميايي هستند. براي به كار بردن پتانسل محركه براي انتقال، گراديان
الكتريكي در يك محلول الكتروليت، بايد دو رساناي الكتروني در تماس با الكتروليت باشند. در 

يك محل تماس و الكتروليت، رسانايي الكتروني با يك واكنش الكتروشيميايي به الكترود
هاي الكتروليت، نيروهاي الكترواستاتيك شود. در محلول رسانايي منحصر به فرد تبديل مي

و منفي در يك حجم  همواره بايد در تعادل باشند يعني، تعداد بارهاي الكتريكي مثبت
د همواره برابر باشد. ماكروسكوپي از الكتروليت باي

و قانون اهم جريان الكتريكي در محلول2.1 1هاي الكتروليت

هنگامي كه يك اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو الكترود كه در تماس با محلول
و با رها كردن شود، آنيون الكتروليت هستند ايجاد مي ها به سمت الكترود حركت كرده

و الكترون مي ها به سوي الكترود شوند. در فرآيندي طي يك واكنش الكتروشيميايي، اكسيد
و با دريافت الكترون طي واكنش مشابه، كاتيون ها به سمت كاتود حركت نموده

ها بين دو الكترود در يك محلول يابند. بنابراين انتقال يون الكتروشيميايي كاهش مي
مي شود، يعني الكتروليت به انتقال بارهاي الكتريكي منجر مي توان همان جريان الكتريكي كه
ها در يك رساناي فلزي مورد استفاده قرار آن را با رابطه رياضي كه براي انتقال الكترون

مي مي  باشد. گيرد بيان نمود كه همان قانون اهم

1 Ohm’s Law 
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)6-1(

(به عنوان مثال دو الU، كه در آن جريانIكترود)، پتانسيل الكتريكي بين دو منبع الكترون
و  ( مقاومت الكتريكي ميRالكتريكي بين دو منبع الكترون ) تابعيRباشد. مقاومت الكتريكي

و سطح مقطعي از ماده است كه جريان  از مقاومت ويژه ماده، فاصله بين دو منبع الكترون
مي الكتريكي از آن عبور مي و با رابطه زير نمايش داده  شود: كند

)6-2(

وlمقاومت ويژه،ρمقاومت كل،R، كه در آن باشد. سطح مقطع رساناي جريان ميqطول
و رسانايي ويژه به و مقاومت ويژه به ترتيب رسانايي دست با معكوس نمودن مقاومت كل

 آيد: مي

)6-3(

وS، كه در آن از الكترون باشد. رسانايي رسانايي ويژه ميkرسانايي ها در رساناهاي فلزي
مي برابر رسانايي يون5تا3نظر اندازه،  باشد. هم چنين با افزايش دما، ها در محلول الكتروليت

و رسانايي محلول مي رسانايي فلزات كاهش پيدا كرده ترين يابد. مهم هاي الكتروليت افزايش
و الكتروني اين است كه رسان ايي يوني، همواره با انتقال جرم نيز تفاوت بين رسانايي يوني

ها، تقريباً همراه است در حالي كه در رسانايي الكتروني، با توجه به جرم بسيار اندك الكترون
هاي رسانايي محلول گيرد. هيچ گونه انتقال جرمي در يك رساناي الكتروني صورت نمي
و تعداد بارهاي موجود در محلول بستگي دار د. اين مفهوم به نام رسانايي الكتروليت به غلظت

و با استفاده از رابطه زير بيان مي گردد: اكي واالن شناخته شده
 

)6-4(

�¢و�¢غلظت مولكولي در محلول الكتروليت،Cرسانايي اكي واالن، ¡Λx، كه در آن
و كاتيون، به و1نيز به ترتيب ضرايب استوكيومتري�#و�#ترتيب تعداد بارهاي آنيون آنيون

مي كاتيون مي و عدد بارها كه باشند. براي بيان تفاوت بين ضريب استوكيومتري توان گفت
و كاتيون ضريب استوكيومتري، تعداد آنيون ها در يك مول محلول الكتروليت را به دست ها

 
1 Stoichiometric 
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ب مي و عدد بارها، تعداد بارهاي الكتريكي مربوط ميدهد دهد. به عنوانه يك يون را نشان
و برابر با يك مي�¢و�¢و نيز�#و�#مقادير NaClمثال براي  م برابر كه با باشند. در حالي

GH(O�،#tبراي  � 2 ،#� � 1 ،¢t � �¢و 2 � كهمي 1 باشند. تعداد بارهاي الكتريكي
يك محلول الكتروليت تحت يك نيروي محركه گراديان پتانسيل هاي توسط همه يون

و در يك مساحت معين جا به جا مي مي5-6شوند، با رابطه الكتريكي  شود: بيان

)6-5(

و�+، كه در آن مي شار يون^+شار بارهاي الكتريكي به ترتيبvوz،uباشد. هاي منفرد
و ضريب استوكيومتري هستند؛ عدد بار، قاب ، غلظت محلول الكتروليت،Cليت تحرك يون

و فاصله بين دو نقطه ميlو∆£ ثابتF باشند. در اين رابطه به ترتيب اختالف پتانسيل
و مقدار آن برابر با  Jفارادي � 96485(K¥N= ومي مي §�¦باشد باشد. رسانايي اكي واالن

مي هاي الكتريكي، نشانبنابراين، شار بار باشد كه بر اساس قانون دهنده يك جريان الكتريكي
مي6-6اهم با رابطه   شود: بيان

)6-6(

دو ∆φمقاومت،Rولتاژ كاربردي،Uجريان الكتريكي،I، كه در آن اختالف ولتاژ بين
و سطح مقطع مادهAرسانايي،kفاصله بين دو نقطه،lنقطه،   باشد. شدت جريان ميiرسانا

و محلول2.2  هاي الكتروليت انتقال جرم در غشاهاي تبادل يوني
و يا يك غشاي تبادل يوني، سه شار براي توصيف انتقال جرم در يك محلول الكتروليت

ها ها، شار آنيون مستقل از هم بايد مورد توجه قرار گيرند. اين سه شار عبارتند از: شار كاتيون
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حو و . گراديان پتانسيل الكتروشيميايي سبب انتقال يون]10[لّالشار و اثرات اسمزي ها
ميالكترواسمزي سبب عبور حلّ  شوند. ال از غشاء

و نيروي محركه در انتقال يوني2.2.1  شار
در فرآيندهاي الكتروغشايي، نيروي محركه شار، يك گراديان پتانسيل الكتروشيميايي

در مي مي7-6دماي ثابت از رابطه باشد كه  آيد: به دست

)6-7(

`، [`،̈[`، كه در آن ln D ،`f هاي پتانسيل الكتروشيميايي، پتانسيل گراديان £`و
و پتانسيل الكتريكي مي Fباشند. در اين رابطه الكتروشيميايي، فعاليت، فشار هيدرواستاتيكي

وRثابت فارادي، دهند. انتقال جرم در فرآيندهاي الكتروغشايي دما را نشان ميTثابت گازها
و دماي ثابت را مي به صورت تابعي از نيروي1توان با يك رابطه پديده شناسانه در فشار

 محركه بيان نمود:

)6-8(

شا �C©، كه در آن و ثابت پديده شناسي مرتبط با نيروي محركه نمايندهkوiر جريان
. با فرض يك راه حل ايده آل كه در آن]10[باشند تركيبات مختلف جريان در سيستم مي

و هيچ گونه تركيب كينتيك بين2فعاليت هر جزء جريان مستقيماً با غلظت آن مرتبط بوده
كه برابر مي3پالنك–با رابطه نرست9-6دهد، رابطه دو شار منفرد رخ نمي به شكل زير شود

 است:

1 Phenomenological  
2 Kinetic 
3 Nerst – Planck  
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)6-9(

با ضريب پديده10-6باشد كه طبق رابطه ميiضريب پخشيدگي ماده^6 كه در آن،
 شناسي مرتبط است:

)6-10(

�6، عبارت كه در آن �dC� dz� و عبارت نشان! دهنده پخشيدگي

6� �z�C�F RT� ! �dφ dz� پالنك در–باشد. بنابراين رابطه نرست نماينده انتقال ماده مي!
بيان شده8-6تر پديده شناسانه است كه به صورت رابطه تري از رابطه كلي واقع تخمين دقيق

 است.

و شارهاي يوني2.2.2  جريان الكتريكي
شد جريان الكتريكي در يك محلول الكتروليت فقط توسط يون و به صورت رابطه ها منتقل ه

 شود: زير بيان مي

)6-11(

وJثابت فارادي،Fسطح غشاء،Aجريان،Iشدت جريان،i، كه در آن تعداد بارzشار
و  مي نشانiالكتريكي و آنيون ، رابطه زير11-6و9-6باشد. از تركيب روابط دهنده كاتيون
 شود: حاصل مي

)6-12(

Dتعداد بار،zپتانسيل الكتريكي،ثابت فارادي،Fغلظت،Cشدت جريان،i، كه در آن

وTثابت گازها،Rپخشيدگي يوني، و كاتيون پانويس نماينده آنيونiدماي مطلق ها ها

(ديمانسيون) عبارت مي �باشد. بعد�� z�C�F� ! �dC� dz� انسيل با بعد يك گراديان پت!
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و نشان مي الكتريكي برابر بوده با دهنده پتانسيل غلظت باشد كه بين دو محلول الكتروليت
 هاي مختلف بر قرار شده است. غلظت

و توانايي تصفيه غشاء2.2.3  عدد انتقال
مي در يك محلول الكتروليت، جريان توسط يون و آنيون شود. البته كاتيون ها منتقل ها ها

مي معموالً بخش كنند. در غشاهاي تبادل يوني، جريان هاي مختلفي از جريان را با خود حمل
مي ترجيحاً توسط يون جزئي از جريان كه با يك يون خاص حمل شود. هاي معكوس منتقل

مي مي  ارائه شده است:13-6گردد كه در رابطه شود توسط عدد انتقال يون بيان

)6-13(

و^+،iعدد انتقال ماده�T،كه در آن �Tباشد. عدد انتقال عدد بار الكتريكي مي�¬شار آن
و مجموع عدد انتقال منتقل ميiدهنده جزئي از كل جريان است كه توسط يون نشان شود

مي تمام يون  باشد. توانايي تصفيه يك غشاء، يكي از پارامترهاي ها در يك محلول برابر با يك
توان عملكرد يك غشاء را در يك فرآيند تبادل يوني غشايي مهمي است كه توسط آن مي

و تعيين نمود. اين ويژگي توانايي يك غشاء را در نگهداري يون هاي با بار الكتريكي مشخص
مي عبور دادن يون دهد. توانايي تصفيه يك غشاء تبادل هاي با بار الكتريكي مخالف نشان
ميآنيوني يا كاتيو  تعيين نمود:14-6توان با استفاده از رابطه ني را

)6-14(Ψt® � �¯̄°N�¯
�®�Ψو± � �±±°N�±

�¯

به ترتيب غشاي تبادل كاتيوني amو cmعدد انتقال،Tقابليت تصفيه غشاء،ψ، كه در آن
و  وaوcو آنيوني آنيون اشاره دارند. يك غشاء تبادل كاتيوني ايده آل به ترتيب به كاتيون

مي تنها يون يك هاي با بار مثبت را از خود عبور دهد كه اين بدين معناست كه عدد انتقال
و قابليت تصفيه غشاء نيز برابر با يك  يون معكوس در يك غشاء تبادل كاتيوني برابر يك بوده

و محلو مي ل الكتروليت با هم برابر شود، قابليت تصفيه غشاء باشد. وقتي كه عدد انتقال غشاء
��شود، يعني: برابر با صفر مي � T���®Ψtو  � . براي غشاء تبادل آنيوني نيز همين 0
 اند. روابط قابل تعريف



و مباني شيرين 252 آب اصول  هاي شور سازي

عدد انتقال يك يون مشخص در غشاء با غلظت آن يون در غشاء متناسب است. غلظت يون
در در غشاء بر اساس قانون و محلول، تابعي از غلظت آن يون و تعادل غلظت بين غشاء دونان

هاي همراه توسط باشد. بنابراين خاصيت غربال گري غشاها توسط جداسازي يون محلول مي
مي شود. غلظت يون غشاء تعيين مي از هاي همراه در يك غشاء تبادل يوني را توان با استفاده

و يك محلول نمك رقيق رابطه دونان محاسبه نمود. اگر فر ض شود كه يك نمك تك ظرفيتي
و در محلول هر دو برابر يك باشد، موجود شده به نحوي كه ضرايب فعاليت نمك در غشاء

مي است، تخمين اوليه از غلظت يون همراه در غشاء با استفاده از رابطه زير به :]12[آيد دست

)6-15(

وco ،sغظت،C كه در آن و يون به ترتيب يون fixنماد پايين هاي ثابت هاي همراه، نمك
و  وsدر غشاء و غشاء اشاره دارند. رابطهmنماد باال 15-6نماد باال نيز به ترتيب به محلول
و به تبع آن توانايي غربال گري غشاء با افزايش نشان مي دهد كه غلظت يون همراه در غشاء

ميغلظت نمك در محلول كا و هنگامي كه غلظت نمك در محلول با غلظت يون هش هاي يابد
مي ثابت روي غشاء برابر مي  رسد. شود به صفر

 هاي معكوس توسط غشاء توانايي غربال گري يون2.2.4
مي عدد انتقال يون تواند كامالً متفاوت باشد. هاي معكوس مختلف در غشاهاي تبادل يوني

آنها از غشا نرخ انتقال يون آنء توسط غلظت و توانايي حركت مي ها شود. غلظت ها تعيين
مي يون ها باشد. قابليت حركت يون هاي همراه همواره مشابه غلظت بارهاي ثابت روي غشاء

و ساختار غشاء بستگي دارد. معموالً توانايي حركت اساساً به شعاع يون هاي خيس شده
چن يون ازF�Nو�Mهاي داني با هم ندارد. تنها يونهاي مختلف در يك محلول آبكي تفاوت

هاست. اين برابر اين يون8تا5ها حدوداً اين قاعده مستثني هستند. توانايي انتقال اين يون
و هيدروكسيد با توانايي حركت زياد، نتيجه واكنش مولكولي دو قطبي يون هاي هاي پروتون

شكل مي1هاي هيدرونيوم ها يون آب با بارهاي الكتريكي هستند. پروتون و توسط را دهند
شود از يك هيدرونيوم به مولكول آب بعدي منتقل مكانيزمي كه فرآيند تونلي ناميده مي

م مي مي له نه تنها قابليت حركت باالي پروتونسأشوند. اين مي ها را توجيه تواند يكي كند بلكه
ها باشد چرا كه اين غشاهاي در برابر پروتون از علل نفوذ پذيري باالي غشاهاي تبادل آنيوني

 
1 Hydronium  
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هاي نمك قابليت نفوذ پذيري كمي دارند. اين تبادل آنيوني معموالً در برابر كاتيون
مي كاتيون كنند. همين هاي نمك با پوشش آبكي خود به صورت پخشيدگي در محلول حركت

و بنابراين حرك له درباره يونأمس هايت سريع يونهاي هيدروكسيد نيز صادق بوده
مي هيدروكسيد را در برابر حركت كند ساير آنيون آن هاي نمك توجيه كه جايي نمايد. از

و در درون يون و هيدروكسيد توانايي حركت بسيار محدودي به صورت منفرد هاي پروتون
و عدد انتقال پوشش آبكي خود دارند، چندان تابع قانون انتقال الكترواسمزي آب نمي باشند

 ها معموالً بسيار پايين است. آب آن
هاي معكوس مختلف بر اساس همان طور كه قبالً هم گفته شد، توانايي غربال گري يون

و قابليت حركت آن مي غلظت هاي معكوس مختلف در غشاء معموالً شود. غلظت يون ها تعيين
شود بستگي داردميياد1به اثرات الكترواستاتيك كه از آن با عنوان غربال گري الكتريكي

هاي معكوس . قابليت حركت به اندازه يون هيدراته شده بستگي دارد. ترتيب تبادل يون]13[
را به عنوان بار الكتريكي در بر دارد، به شكل�EFدر يك غشاء تبادل كاتيوني كه يك گروه 

 زير است:

LD�M ² Pb�M ² Sr�M ² Ca�M ² Mg�M ² AgM ² KM ² NH�M ² NaM ² LiM

هاي معكوس مشابهي در يك غشاء تبادل آنيوني كه يك گروه آمونيوم ترتيب تبادل يون
 توان ارائه نمود: چهار ظرفيتي را به عنوان بار الكتريكي در بر دارد، مي

مي،گريتوانايي غربال و توانايي حركت باشد. توانايي حركت محصول توانايي تبادل يوني
و غشاء هاي مختلف عموماً توسط اثر قرار گيري يون يون شود تعيين مي2ها در فضاي محلول

مي كه همان اندازه يون و تراكم ساختاري غشاء  باشد. ها

 انتقال آب در تصفيه الكتريكي2.2.5
تواند كارآيي فرآيند را به طرز قابل انتقال آب از يك محلول رقيق به يك محلول غليظ مي

يك شار همرفت ايجاد،ها كاهش دهد. در صورتي كه بر اثر اختالف فشار بين جريان توجهي
شود، هنوز دو منبع ديگر براي انتقال آب از محلول رقيق به محلول غليظ وجود دارد. اولين 

 
1 Electroselectivity 
2 Steric 
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و دومين منبع منبع در نتيجه اختالف فشار اسمزي بين دو محلول به وجود مي اثربر آيد
مي فرآيند الكترواسمزي و يون ايجاد از شود كه خود بر اثر تركيب آب هاي انتقال داده شده

 غشاء تحت اثر پتانسيل الكتريكي ايجاد شده است. 
و شدت جريان، هر يك از اين دو شار بسته به توانايي غربال گري غشاء، گراديان غلظت

با مي داتوانند بر ديگري غالب باشند. هنگامي كه غشاء توانايي غربال گري و اختالفال شته
كه توسط غشاء از يكديگر جدا شده اند، متوسط باشد، شار هاييغلظت نمك بين محلول

و معموالً خيلي بيش ميتر از شار حلّ الكترواسمزي غالب شده باشد. در تصفيه ال اسمزي
(كه تعداد توان جريان آب بر اثر الكترواسمز را توسط عدد انتقال حلّ الكتريكي مي ال

مي هاي آب را كه توسط يون كولمول نمايد) توصيف نمود.بنابراين عدد ها منتقل شده اند بيان
 شود: انتقال آب با استفاده از رابطه زير بيان مي

)6-16(

و¹+عدد انتقال آب،T، كه در آن ها در يك غشاء معين است. عدد شار يون�+شار آب
هاي آبي را كه توسط يك يون از يك غشاء معين عبور داده شده اند مولكول انتقال آب تعدد

و الكتروليت بستگي دارد. به عبارت ديگر به اندازه يون بيان مي ها، كند. اين عدد به غشاء
آن ظرفيت يون و غلظت و غشاهاي تبادل يوني ها بستگي دارد. در محلول ها هاي آبنمك

8تا4باشد. اين بدين معني است كه يك مول يون نمك،مي8تا4تجاري، عدد انتقال آب 
 دهد. مولكول آب را از يك غشاء تبادل يوني تجاري عبور مي

و ويژگي3  هاي غشاهاي تبادل يوني . طرز تهيه
و فرآيندهاي مرتبط با آن و كليدي تصفيه الكتريكي غشاهاي تبادل يوني، جزء اصلي

(هستند. به طور كلي سه نوع مخت ) غشاهاي تبادل1لف از غشاهاي تبادل يوني وجود دارد:
( كاتيوني كه داراي بارهاي منفي ثابت بر روي ماده پليمري مي ) غشاهاي تبادل2باشند،

( آنيوني كه داراي بارهاي مثبت ثابت بر روي ماده پليمري مي و ) غشاهاي دو قطبي3باشند،
و يك اليه تباد ل كاتيوني كه به يكديگر چسبيده اند، تشكيل كه از يك اليه تبادل آنيوني

بر1-6شده اند. مطلبق شكل كه ساختار يك غشاء تبادل كاتيوني را با بارهاي منفي ثابت
با روي ماده پليمري به صورت شماتيك نشان مي دهد، بارهاي ثابت يك غشاء تبادل يوني

رين خواص مطلوب غشاهايت هاي متحرك ماده پليمري در تعادل الكتريكي هستند. مهم يون
و مكانيك آن ها تبادل يوني، قابليت تصفيه باال، مقاومت الكتريكي كم، پايداري مناسب شكل
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و حرارت است. عالوه بر اين موارد، در غشاهاي دو و پايداري باال در برابر فرآيندهاي شيميايي
 قطبي بايد نرخ كاتاليزوري آب، باال باشد.

مي هاي غشاهاي تبادل ويژگي شوند كه عبارتند از مواد اوليه يوني توسط دو پارامتر تعيين
و غلظت يون و نوع هاي ثابت. مواد اوليه تهيه غشاها تا حد زيادي تعيين براي تهيه اين غشاها

و حرارتي غشاهاي تبادل يوني مي و غلظت كننده پايداري مكانيكي، شيميايي باشد. نوع
ن يون مي شانهاي ثابت عالوه بر اين كه و مقاومت الكتريكي غشاها باشد، دهنده توانايي تصفيه

كه تاثير بسزايي بر ويژگي و تورم غشاها درون محلول دارد. تركيبات نيمه هاي مكانيكي غشاء
زير آمده اند، به عنوان بارهاي ثابت منفي بر روي غشاهاي تبادل كاتيوني مورد استفاده در 

 گيرند: قرارمي

ت ميدر غشاهاي  هاي زير باشند: توانند شامل نيمه بادل آنيوني، بارهاي ثابت

�NMH�R,�NMHR�, �NMR�, �PMR�, SMR�
كه pHگروه اسيد سولفوريك تقريباً در كل دامنه و اين در حالي است تفكيك شده هستند

از pHگروه اسيد كربوكسيليك در دامنه  تف3كمتر همنباش كيك نميقابل چنين گروهد.
و گروه pHآمونيوم چهار ظرفيتي، همانند اسيد سولفوريك در تمامي دامنه  تفكيك شده اند

آمونيوم دو ظرفيتي در حد ضعيف تري قابل تفكيك هستند. بنابراين، غشاهاي تبادل يوني 
 شوند. معموالً به صورت اسيدي يا بازي ضعيف يا قوي تقسيم بندي مي

 تهيه غشاهاي تبادل يوني3.1
هاي ورقه اي شكل تبادل يوني هستند. البته الزم به ذكر غشاهاي تبادل يوني در واقع رزين

و غشاهاي تبادل يوني از نظر هاي قابل توجهي بين رزينتواست كه تفا هاي تبادل يوني
آن ويژگي يوني از جنبه هاي تبادل ها وجود دارد. رزين هاي مكانيكي به خصوص رفتار تورمي

و در محلول هاي الكتروليت رقيق، تمايل به آماس شديد از خود نشان مكانيكي ضعيف بوده
. بهترين راه براي حل اين مشكل تهيه غشاها با استفاده از يك ماده پايدار]14[دهند مي

مي تقويت كننده مي و پايداري در همه ابعاد را براي غشاء تامين . كند باشد كه قدرت الزم
مي امروزه دو فناوري مختلف براي آماده گيرد. سازي غشاهاي تبادل يوني مورد استفاده قرار

و در روش ديگر، غشايي در يكي از اين روش ها، غشاي تبادل يوني با يك ساختار ناهمگن تر
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شود. هر دوي اين فرآيندها به تفصيل در منابع مختلف با يك ساختار همگن تر توليد مي
.]15- 17[اند تشريح شده

 توليد غشاهاي تبادل يوني با ساختار ناهمگن3.1.1
غشاهاي تبادل يوني با ساختار نا همگن، در بر گيرنده ذرات تبادل يوني تعبيه شده در اليه

هاي هستند. از ويژگي3و پلي وينيل كلرايد2 هاي پنول، رزين1داخلي پليمر مانند پلي اتيلن
ميبارز غشاهاي تبادل يون و موثري ناهمگن، فاز غير مداوم مواد تبادل يوني باشد. انتقال كارآ

و يا وجود يون ها در غشاي تبادل يوني نا همگن، نيازمند تماس ذرات تبادل يوني با يكديگر
و  و يك پليمر مناسب يك محلول مرتبط بين اين ذرات است. با تركيب يك پودر تبادل يوني

شر قرار دادن ورقه حل كردن مواد تبادل يوني در يك ها تحت و يا با و دماي مناسب ايط فشار
و سپس ريخت بهنمحلول حاوي پليمر نا محلول قا مخلوط ايلبدست آمده در يك ورقه

و تبخير حلّ مينازك از ال %65توان به يك غشاي تبادل يوني نا همگن دست يافت. بيش
ريكي كم را ذرات تبادل يوني تشكيل وزن غشاهاي تبادل يوني ناهمگن با مقاومت الكت

از مي آن65دهند. غشاهايي كه كمتر ها از ذرات تبادل يوني تشكيل شده باشد، % وزن
و غشاهايي كه از ذرات رزين بيش تري تهيه شده باشند، مقاومت الكتريكي كمتري دارند

ام فرآيند آماس، مكانيكي مناسبي ندارند. عالوه براين، در غشاهاي ناهمگن، به هنگيپايدار
مي محفظه و توانايي شود كه بر ويژگي هاي پر از آبي درون ماده پليمر ايجاد هاي مكانيكي

ت  ثير مثبت دارد.أتصفيه اين غشاها
اكي واالن در كيلوگرم غشاي خشك1-2ظرفيت تبادل يوني غشاهاي ناهمگن در محدوده

ظ مي در2-3رفيت تبادل يوني باشد كه به طور قابل توجهي از غشاهاي همگن با اكي واالن
كيلوگرم رزين خشك كمتر است. به طور كلي، غشاهاي تبادل يوني ناهمگن، مقاومت 

و قابليت تصفيه كمتري نسبت به غشاهاي همگن دارند. الكرتيكي بيش  تر

 تهيه غشاهاي تبادل يوني همگن3.1.2
(پليمري كردن) تركيبات تكي حاو ميي نيمهبا به هم پيوند دادن يا هايي كه توانند آنيوني

توان غشاهاي تبادل يوني همگن تهيه كرد. هم چنين پليمري كردن كاتيوني باشند مي
هاي آنيوني يا كاتيوني با يك تركيب ها، تالقي نيمه تركيبات تكي حاوي كاتيون يا آنيون

 
1 Polyethylene 
2 Penol Resins 
3 Polyvinilchloride  
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و تعبيه هاي كاتيوني گروه پليمري نامحلول در يك حالل با استفاده از يك واكنش شيميايي
هاي تهيه غشاهاي تبادل يوني يا آنيوني در يك اليه پليمري از پيش تهيه شده، از جمله راه

 باشند. همگن مي
و به خصوص نوع تبادل يكي از روش و آنيوني هايي كه براي تهيه غشاهاي تبادل كاتيوني

و دي وينيل1استيرن گيرد، پليمري كردن كاتيوني در سطح تجاري مورد استفاده قرار مي
ميو سپس معرفي نيمه سولفاته به آن2بنزن باشد كه واكنش آن در زير نشان داده شده ها

:]13[است 

و با دي وينيل بنزن پيوند برقرار مي كند در گام اول، استيرن به صورت جزئي، پليمري شده
بهشود.و سپس در گام دوم توسط اسيد سولفوريك غليظ، سولفاته مي دست آمده، غشاهاي

و مقاومت الكتريكي كمي دارند. براي افزايش مقاومت مكانيكي، غشاء  ظرفيت تبادل يوني باال
مي در يك صفحه محافظ قالب گيري مي از شود. براي تهيه يك غشاي تبادل آنيوني توان

و سپ س تقابل پلي استرن با گروه آمينه چهار ظرفيتي توسط يك فرآيند كلرومتيل كردن
هاي سه ظرفيتي بهره برد كه اين فرآيندها در ادامه نشان داده شده آمينه كردن با آمينه

 است:

1 Styrene 
2 Divinilbenzene  
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و آماده تا اين آن جا، ساختارهاي غشاها ها فقط در قالب دو مثال بيان شد. فرآيندهاي سازي
مي متعددي براي تهيه غشاها وجود دارد كه با استفاده از آن بهتوان توليدات متفاو ها دست تي

و يا فنيل1آورد. در تهيه غشاها معموالً به جاي استيرن، تركيبات آن مانند متيل استيرن
مورد استفاده قرار4و يا بوتادين3و به جاي دي وينيل بنزن، دي وينيل استيلن2استات

و شيميايي]2[گيرند مي  . براي تهيه غشاهاي تبادل كاتيوني كه اخيراً با پايداري مكانيكي
و ظرفيت تبادل يوني خوب كنترل شده توليد شده اند، از سولفاته كردن پلي5مناسب

. فرآيند سولفاته كردن كه در ادامه نمايش داده]18[نامحلول استفاده شده است6سولفون
 شود: انجام مي7يكنسولفوروشده است، توسط اسيد كل

1 Methylstyrene  
2 Phenyliacetate 
3 Divinilacetylene  
4 Butadiene 
5 Sulfonation 
6 Polysulfone 
7 Chlorosulfonic Acid  
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ن پلي سولفون سولفاته شده را با توا براي تهيه غشاهاي با ظرفيت تبادل يوني متفاوت مي
اپلي تركيب كرد. با تغيير نسبت پليمر1متيل پيروليدون-نمر غير سولفاته در يك حالل مانند

توان به دانسيته دلخواه بارهاي الكتريكي ثابت دست يافت. سولفاته به پليمر غير سولفاته، مي
ب پلي سولفون سولفاته شده را مي و يا يك صفحه، قالب گيري توان در يك قالب نواري اريك

و ويژگينمود. پس از تبخير حلّ و شيميايي بسيار مطلوب هاي ال، غشايي با پايداري مكانيكي
 آيد. الكتروشيميايي مناسب به دست مي

پليمر2توان از هالومتيل كردن براي تهيه يك غشاي تبادل آنيوني با پايه پلي سولفون مي
و واكنش مكمل با گروه هم پايه چنين، براي تهيه هاي آمينه سه ظرفيتي استفاده نمود.

به عنوان به عنوان پليمر پايه استفاده3توان از پلي اتر اتركتون غشاهاي تبادل كاتيوني مي
توان به راحتي با استفاده از اسيد سولفوريك غليظ شده مطابق شكل زير كرد. اين پليمر را مي

 سولفاته نمود:

مي جايي از آن شود، كنترل كه هر واحد پلي اتر اتركتون به تنهايي در هر مرحله سولفاته
مي اين فرآيند بسيار آسان مي توان باشد. براي تهيه غشاهايي با ظرفيت تبادل يوني متفاوت

متيل پيروليدون- پلي اتر اتركتون سولفات شده را با پلي اتر سولفون در يك حالل مانند ان
ميتركيب نمود. هم چني توان با تغيير نسبت پلي اتر اتركتون سولفاته به پلي اتر سولفون،ن

 به دانسيته دلخواه بارهاي ثابت دست يافت. 

1 N-Methylpyrrolidone  
2 Halomethylation 
3 Polyetheretherektone  
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 هاي خاص غشاهاي با ويژگي3.1.3
ها اشاره شد، غشاهاي متعددي نيز با ويژگي خاص عالوه بر غشاهاي تك قطبي كه به آن

ميوجود دارند كه در موارد بسياري مورد استف گيرند. به عنوان مثال، غشاهاي تبادل اده قرار
مي آنيوني كه مشكل گرفتگي در آن باشد در فرآيندهاي خاص تصفيه ها بسيار محدود

مي فاضالب مورد استفاده قرار مي توان به غشاهاي كامپوزيتي با يك اليه گيرند. از اين جمله
ت نازك گروه وليد كلرين يا آلكالين مورد استفاده هاي اسيد كربوكسيليك تجزيه شده كه براي

يك قرار مي و گيرند اشاره نمود. هم چنين غشاهاي دو قطبي كه از يك اليه تبادل آنيوني
و براي توليد پروتون و يون اليه تبادل كاتيوني تشكيل شده اند و تبديل ها هاي هيدروكسيد

مي نمك دسته هستند. فرآيندهاي تهيه اين گيرند، از اين ها به اسيد يا باز مورد استفاده قرار
.]2،19،20[غشاها در منابع مختلف به تفصيل توضيح داده شده است 

به ترين پيشرفت يكي از مهم و تجاري هاي اخير براي تهيه دست آمده طي سال هاي فني
كه به1غشاهاي تبادل كاتيوني، بر اساس پليمرهاي پرفلوئوروكربن دست آمده است. غشاهايي

ا ميبا و جزء ستفاده از اين پليمر تهيه و مكانيكي بسيار بااليي داشته شوند، پايداري شيميايي
و نيز سلول و آلكالين به اصلي فرآيندهاي تصفيه الكرتيكي براي تهيه كلرين هاي سوخت

و يك3و پرفلوئورووينيل اتر2روند. اين غشاهاي از پليمري كردن تترا فلوئورواتيلن شمار مي
ا ميگروه آيند. سيد كربوكسيليك يا سولفوريك در انتهاي زنجيره پليمري به دست

.]21[باشد، بسيار متنوع است ساختارهاي پايه اي كه امروزه براي تهيه اين غشاها موجود مي
سازي اين غشاها در منابع مختلف به تفصيل ارائه شده است. غشاهاي هاي آماده فناوري

ميپرفلئوروكربن كه امروزه در   باشند، داراي ساختار زير هستند: سطح تجاري در دسترس

1 Perflourocarbon 
2 Tetraflouroethylene 
3 Perflourovinilether 
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و نياز به فرآيندهاي متعددي دارد. عالوه بر تهيه غشاهاي پرفلوئوروكربن نسبتاً پيچيده بوده
غشاهاي تبادل كاتيوني با پايه پرفلوئور، غشاهاي تبادل آنيوني با اين پايه نيز تهيه شده اند. 

و مكاني ويژگي ميهاي شيميايي  باشد. كي اين غشاها نيز مشابه غشاهاي تبادل كاتيوني

 . طراحي فرآيندهاي تصفيه با استفاده از غشاهاي تبادل يوني4
عملكرد تصفيه همه غشاهاي تبادل يوني كه در فرايندهاي تصفيه آب مورد استفاده قرار

مي مي ت كه جداسازي گيرد. اين بدين معناس گيرند، بر اساس قواعد پايه اي يكسان صورت
ها توسط يك غشاي تبادل يوني، بر اثر يك گراديان پتانسيل الكتروشيميايي صورت يون
مي مي تواند بسيار متفاوت باشد. در همه گيرد. طراحي جنبه كاربردي فرآيندهاي مختلف
و توجيه اقتصادييندفرآ و سخت افزارهاي به كار،ها، كاربرد فني آسان از چگونگي فرآيندها
آنبرد ته شده در ميأها  پذيرد. ثير

و تصفيه سيستم4.1  فرآيند تصفيه الكتريكي
در راندمان فرآيند تصفيه الكتريكي تا حد زيادي به ويژگي هاي غشاهاي به كار رفته

و فرآيند تصفيه الكتريكي كه تعيين  سيستم بستگي دارد. عالوه بر آن، طراحي خود سيستم
ميكننده حدود شدت جريان، كار و قطبي شدن غلظت نيز بر راندمان تاثير باشد برد جريان

ب نابراين در سيستم تصفيه الكتريكي، طراحي فرآيند، اثر به سزايي بر راندمان كل گذار است.
 دارد.]23و22[هاو هزينه

و پارامترهاي فرآيند4.1.1  مخزن تصفيه الكتريكي
مي يكي از اجزاء كليدي فرآيند تصفيه الكتريكي، باشد كه در واقع محفظه نگهدارنده مخزن

هاي فرآوري شده را از يكديگر رود كه اين غشاها، جريان غشاها در بين دو الكترود به شمار مي
آب كنند. يك مخزن تصفيه الكتريكي كه به طور معمول در نمك تفكيك مي هاي شور زدايي
مي جفت سلول بين 100– 300رود، در بر گيرنده به كار مي هاي باشد. سلول دو الكترود

حاوي الكترودها در دو سوي انتهايي مخزن، با استفاده از يك محلول جداگانه شستشو 
 باشد.ON)هاي شوند. براي جلوگيري از تشكيل كلرين، اين محلول نبايد حاوي يون مي

اي ورقه، نماي شماتيك يك مخزن تصفيه الكتريكي با جريان9گونه كه در شكل همان
از يكديگر جدا شده اند.1هايي نشان داده شده است، غشاهاي درون مخزن با استفاده از اليي

 
1 Spacing Gaskets 
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مي اين اليي و توزيع جريان درون سلول را كنترل هم ها، از غشاها محافظت كرده چنين، كنند.
مي هر يك از اين اليي با ها، سلول را در برابر عوامل خارجي كامالً محافظت و استفاده نمايند

هاي توزيع كننده درون خود، جريان سياالت فرآوري شده در هر بخش را توزيعهاز لول
 نمايند. مي

دهنده اي كه نشان نماي باز شده از چيدمان يك مخزن تصفيه الكتريكي با جريان ورقه-9-6شكل
و اليي سلول تو ها داراي سوراخ هايي است كه اين اليي هاي منفرد هاي مختلف زيع جريانهايي براي

 باشند. مي

براي به حداقل رساندن مقاومت محلول، فاصله بين دو غشاء تا حد ممكن كوچك
هاي تصفيه الكتريكي ميلي متر در سيستم5/0–2شود كه حدود اين فاصله نگهداشته مي
باشد. طراحي مناسب مخزن تصفيه الكتريكي، تضمين كننده توزيع يكنواخت صنعتي مي

و اختالط محلولجري و حداقل تلفات فشار ان ها با حداقل قطبي شدن غلظت در سطح غشاء
 باشد. مي

و شدت جريان محدود كننده شدت جريان محدود كننده، حداكثر:قطبي شدن غلظت
شدت جرياني است كه ممكن است از يك جفت سلول معين عبور كند بدون آن كه اثرات

تر شود، مقاومت الكتريكي اگر شدت جريان از حد مجاز بيش زيان باري به همراه داشته باشد.
و كاربري جريان را  و منجر به تجزيه شدن آب در سطح غشاء شده در محلول افزايش يافته

و سبب تغييرات  مي pHكاهش داده  شود. در محلول
حداكثر شدت جريان بر اساس قطبي شدن غلظت در محفظه حاوي محلول رقيق شده

و سرعتش تعيين مي ود كه خود قطبي شدن غلظت تابعي از غلظت محلول، طراحي محفظه
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تواند در اثر جريان ورودي است. هم چنين، قطبي شدن غلظت در فرآيند تصفيه الكتريكي مي
و غشاء باشد. در يك غشاء تبادل يوني، عدد انتقال اختالف بين عدد انتقال يون ها در محلول
در يك يون معكوس تقريباً برابر و عدد انتقال يك يون همراه نزديك به صفر است. اين با يك

و آنيون حالي است كه در محلول، عدد انتقال كاتيون در ها ها تفاوت چنداني با يكديگر ندارد.
كه عدد جايي سطح يك غشاء تبادل كاتيوني كه در تماس با يك محلول رقيق است، از آن

از انتقال كاتيون مي ها در محلول كمتر ها در محلول كاهش باشد، غلظت يون روي سطح غشاء
ها در اليه مرزي با حركت به جهت يابد. براي حفظ تعادل الكتريكي، عدد انتقال آنيون مي

با مخالف، كاهش مي يابد. نتيجه نهايي، كاهش غلظت الكتروليت در محلول در سطح تماس
و موا و ايجاد يك گراديان غلظت بين سطح غشاء ميغشاء شود. ايجاد اين گرادياند محلول

شود. در سمت ديگر غشاء تبادل يوني، غلظت، سبب انتقال الكتروليت بر اثر پخشيدگي مي
نشان داده10-6يابد. اثر قطبي شدن غلظت در شكل غلظت محلول الكتروليت افزايش مي

در شده است. اين شكل، پروفيل و آنيوني و شارهاي كاتيوني هاي محلول هاي غلظت نمك
و غليظ در سطح غشاء تبادل كاتيوني را نشان مي  دهد. رقيق

و شار پروفيل-10-6شكل هاي غلظت نمك در اليه مرزي خطي در دو طرف يك غشاء تبادل كاتيوني
و غشاء يون  ها در محلول

و غلظت يون نشانCوJ،10-6در شكل  diffو migهاي ها، باال نويس دهنده شارها
و پخشيدگي،ننشا و غليظ، نشانcوdدهنده جا به جايي mوbدهنده محلول رقيق

مي نشان و سطح غشاء وsوa،cهاي باشند. زير نويس دهنده فاز اوليه نماينده آنيون، كاتيون
 نمك هستند. 
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و شرايط هيدروديناميك و با در نظر گرفتن كل شارها در اليه مرزي با حل توازن جرم
ب ميجريان توان قطبي شدن غلظت را در فرآيند تصفيه الكتريكي محاسبه نمود. ين دو غشاء

1توان غلظت نمك در سطح غشاء را با به كار بردن مدل نوار نرنست براي يك فرض اوليه مي

هاي مرزي به طور شود كه محلول اوليه بين اليه محاسبه نمود. در اين مدل فرض مي
و كاربردي تصفيهمي يكنواختي به سمت خروجي حركت كند. در يك محفظه واقعي

و نيز مدل ايده آل وجود ندارد. با اين حال، مدل نرنست  و خروجي الكتريكي، اثرات ورودي
آن يك رويكرد بسيار ساده از رفتار رياضي قطبي شدن غلظت ارائه مي كند كه با استفاده از

ريبضها،ل اوليه، عدد انتقال يونتوان شدت جريان را به عنوان تابعي از غلظت محلو مي
و ضخامت اليه مرزي بيان نمود.   پخشيدگي الكتروليت

)6-17(

اختالف غلظت بين محلولC∆عدد انتقال يون معكوس،Tشدت جريان،i، كه در آن
و محلول اوليه،  Zbعدد بار،zثابت فارادي،Fضريب پخشيدگي،Dرقيق، سطح غشاء

و باال نويسiخامت اليه مرزي، زير نويسض به ترتيب نمايندهsوd،mهاي كاتيون يا آنيون
و محلول هستند.   محلول رقيق، غشاء

و شدت جريان وقتي كه شرايط جريان ثابت نگه داشته مي شود، اليه مرزي نيز ثابت مانده
خ ميمستقل از مقدار گراديان الكتريكي كاربردي، به حداكثر مقدار رسد. حداكثر شدت ود

مي جريان كه از آن با نام شدت جريان نهايي نام برده مي آيد كه غلظت شود زماني به دست
«هاي معكوس در سطح غشاء به صفر برسد. بنابراين: يون � »¼^®½¾I	(¿o → 0 

)6-18(

و ��Á«، كه در آن باشد. غلظت نمك در محلول رقيق شده ميCÂ7Ãشدت جريان نهايي
هستند. معموالً در مخزن تصفيه الكتريكي واقعي امكان17-6ساير پارامترها مشابه رابطه 

استفاده از فرضياتي كه در مدل نوار نرنست صورت گرفته است، وجود ندارد. بنابراين، سرعت 
و  به عنوان تابعي از سرعت جريان ورودي به نهايي جريان عموماً به صورت تجربي تعيين شده

مي19-6مخزن تصفيه الكتريكي طبق رابطه  :]23[شود بيان

1 Nernst film Model 



 265 فصل ششم: فرآيندهاي تبادل يوني غشايي در تصفيه آب

)6-19(

سرعت جريان خطي محلولuغلظت محلول در سلول محلول رقيق شده،o¿)، كه در آن
وFدر سلول به موازات سطح غشاء،  مربوط به طراحي مخزن هاي ثابتbوaثابت فارادي

شوند. در شرايط هستند كه براي هر مخزن تصفيه الكتريكي به صورت تجربي تعيين مي
واقعي، سرعت جريان نهايي را در غلظت ثابت محلول ورودي كه خود تابعي از سرعت جريان 

 كنند. ورودي است، تعيين مي
ناقص از جريان تأثير در شرايط واقعي، تصفيه الكتريكي از استفاده:كاربرد جريان

در مي پذيرد. علل استفاده ناقص از جريان عبارتند از: ضعف غشاء در تصفيه، جريان موازي
و اسمز الكتريكي. در يك مخزن لوله هاي توزيع مخزن، انتقال جريان بر اثر جابه جايي، اسمز

غل تصفيه الكتريكي خوب طراحي شده كه اختالف فشاري بين محلول و يظ وجود هاي رقيق
و هم چنين جريان موجود در  ندارد، انتقال آب به صورت جا به جايي بسيار اندك بوده

-6هاي توزيع قابل صرف نظر كردن است. در چنين شرايطي، كل مصرف جريان از رابطه لوله
مي 20  شود: محاسبه

)6-20(

ها تعداد جفت سلولnعدد انتقال،Tقابليت تصفيه غشاء،مصرف جريان،، كه در آن
وwوa،c،sغلظت،Cجزء حجم مولي آب،ÄÅÅÅ#در مخزن، به ترتيب آنيون، كاتيون، محلول

به ترتيب غشاء تبادل كاتيوني، غشاء تبادل آنيوني، outdو cm ،am ،indهاي آب، باال نويس
و محلول رقيق در خروجي مخزن   باشند.ميمحلول رقيق در ورودي مخزن

و طراحي تصفيه كه:خانه تصفيه الكتريكي تجهيزات در اكثر مخازن تصفيه الكتريكي
و با در سطح تجاري كاربرد دارند، غشاها به صورت موازي بين دو الكترود قرار گرفته اند

نشان داده شده11-6ها همان گونه كه در شكل هايي از هم جدا شده اند كه اين اليي اليي
مي هاي براي توزيع جريان راي سوراخاست دا و ساخت اين اليي هاي منفرد ها باشند. در تهيه

و مفهوم اليي11-6شكلaبخش دو مفهوم كلي وجود دارد. مفهوم اليي جريان ورقه اي در
دوb6-11بخش جريان متالطم كه در شكل نشان داده شده است. اختالف اصلي بين اين
اند اي، اجزاي سيستم به صورت عمودي قرار گرفته ستم جريان ورقهمفهوم اين است كه در سي
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يكو مسير عبور جريان نيز كوتاه است. سرعت جريان محلول در سلول و هايي كه از دو غشاء
با سانتي2-4اليي تشكيل شده اند بين  و افت فشار برابر مي2/0–4/0متر بر ثانيه باشد. بار

به اليي،مدر يك مخزن با جريان متالط و مسير خروجي ها به صورت افقي قرار گرفته اند
و بلندي را براي جريان ايجاد مي كند. سرعت صورت يك مارپيچ بلند است كه مسير باريك

و بين  متر بر ثانيه است كه امكان كنترل سانتي6–12جريان ورودي در مخزن نسبتاً باال
و شدت جريان نهايي را بيش مي قطبي شدن غلظت كند ولي افت فشار در مسيرهاي جريان تر

و  مي1–2ورودي نسبتاً باال  باشد. بار

و مارپيچي نماي شماتيك جريان ورقه-11-6شكل و جريان متالطم  اي

در كاربرد عملي تصفيه الكتريكي، دو حالت در فرآيند اصلي وجود دارد. حالت اول به نام
د1تصفيه الكتريكي هم جهت شود ناميده مي2وم به نام تصفيه الكتريكي معكوسو حالت

. در فرآيند تصفيه الكتريكي هم جهت، ميدان الكتريكي همواره در يك جهت مورد]24[
و سلول استفاده قرار مي و غليظ هم در طول فرآيند كامالً ثابت گيرد هاي محلول رقيق
و رسوبات بسيار حساس هاي تصفيه الكتريكي هم جهت به گرفتگي غشاها هستند. سيستم

و الزم است كه مخزن آن و يا محلول بوده هاي دترجنت به صورت دوره ها با استفاده از اسيد

 
1 Unidirectional Electrodialysis  
2 Electrodialysis Reversal  
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آب اي شستشو شود. در نمك و يا منابع آب سطحي معماله زدايي از سيستم تصفيه"اي شور
 شود. در سيستم تصفيه الكتريكي معكوس، قطبيت ميدان الكتريكي معكوس استفاده مي

مي رود، در بازه الكتريكي كه در مخزن به كار مي كند. به طور همزمان، هاي زماني معين تغيير
و سلول مي جهت جريان سيال نيز بر عكس شده و غليظ جا به جا كه هاي محلول رقيق شوند

و همين مساله سبب مي شود كه رسوباتي كه بر سطح غشاء قرار گرفته اند از آن جدا شده
جا توسط جريان شكل جا به نشان داده12-6شوند. چگونگي فرآيند تصفيه الكتريكي در

 شده است. 
و يك غشاء12-6در شكل يك واحد تصفيه الكتريكي كه از يك غشاء تبادل كاتيوني

و محلول ورودي در اين  تبادل آنيوني بين دو الكترود تشكيل شده است نشان داده شده
الك مخزن نيز حاوي ذرات بزرگ جامد يكي در اين مخزنتربا بار منفي است. اگر يك ميدان

و روي سطح آن  ايجاد شود، اين ذرات باردار منفي به سمت غشاء تبادل آنيوني حركت كرده
و يك اليه رسوب را به وجود مي آورند كه راندمان فرآيند را تحت تاثير قرار تجمع نموده

و به دهد. اگر قطبيت معكوس شود، اين ذرات بارد مي ار از روي غشاي تبادل آنيوني جدا شده
مي گردندداخل محلول بر مي كند. اين فرآيند كه اين امر قابليت تصفيه غشاء را دوباره احيا

مي كه با نام پاك هاي كلوئيدي بلكه شود، نه تنها براي حذف گرفتگي سازي در محل شناخته
و امرو كن هاي آب شيرين زه در اكثر سيستمبراي حذف رسوبات نمكي نيز بسيار مفيد بوده

رود. الزم به ذكر است كه معكوس نمودن قطبيت يك مخزن بايد تصفيه الكتريكي به كار مي
 تر جريان است. همراه با تغيير جهت جريان باشد. اين مسأله نيازمند كنترل دقيق

ء تبادل آنيوني با نماي شماتيك حذف رسوبات كلوئيدي باردار منفي از سطح غشا-12-6شكل
 معكوس كردن ميدان الكتريكي در سيستم تصفيه الكتريكي معكوس
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نشان داده13-6روند جريان در يك مخزن تصفيه الكتريكي با قطبيت معكوس در شكل
هاي هيدروليكي به صورت همزمان شده است. در فرآيند تصفيه الكتريكي معكوس، جريان

سل معكوس مي و بر عكس شوند كه در نتيجه آن، ول محلول رقيق شده به سلول شوراب
تا شود. در اين فرآيند، قطبيت جريان در بازه تبديل مي هاي زماني مشخص از چند دقيقه

 كند. چند ساعت تغيير مي

و عملكرد محلول ورودي-13-6شكل حركت جريان در تصفيه الكتريكي در يك فرآيند مداوم
 دهنده الكترود عنوان شستشو به

و جريان ها معكوس شده است، براي مدت كوتاهي غلظت محلول در شرايطي كه قطبيت
يابد. بنابراين، در محل خروج آب حسگرهاي غلظتي توليدي از حد استاندارد توليد افزايش مي

كنند. اين شير سه طرفه، محلول با غلظت باال وجود دارد كه يك شير سه طرفه را كنترل مي
ه ميرا به سمت شوراب مي دايت و سپس وقتي كه غلظت به حد استاندارد بر گردد، كند

نمايد. بنابراين در معكس نمودن تصفيه الكتريكي، جريان را به سمت خروجي هدايت مي
 رود. همواره مقداري از محصول توليدي از بين مي

و كيفيت نمك مي درجه به زدايي كه تابعي از دست آورد، توان با عبور دادن محلول از مخزن
و زمان ماندگاري محلول در مخزن مي باشد. در صورتي غلظت محلول، شدت جريان كاربردي

به كه درجه نمك به زدايي يا غلظت دست آمده از يك مخزن كافي نباشد، مخازن متعددي
و محلول غليظ مطابق  و بخشي از محلول رقيق شده صورت سري پشت سر هم قرار گرفته

وا14-6شكل  ميدوباره  شود. رد اين مخازن
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و خروجي عمل-14-6شكل نماي حركت جريان در يك مخزن تصفيه الكتريكي كه به صورت ورودي
مي كند به اين معنا كه بخشي از محلول مي و غليظ بازيافت  شوند. هاي رقيق

و محصول توليدي به طور مستقل، غلظت14-6در سيستمي مانند شكل هاي شوراب
و  ميتعيين شده به نرخ بازدهي بسيار بااليي را  دست آورد. توان

 هاي فرآيند تصفيه الكتريكي هزينه4.1.2
و هاي ثابت سرمايه هزينه هاي سيستم تصفيه الكتريكي در بر گيرنده هزينه گذاري اوليه
و بهره هزينه و هزينه هاي سرمايه برداري است. هزينه هاي نگهداري  هاي نگهداري گذاري اوليه
و غلظت شورابو بهره برداري هر دو تابعي از غلظت محلول ورودي، غلظت محصول خروجي

و طراحي كلي فرآيند هستند. عالوه بر اين، اين هزينه ها به شدت تحت تاثير ظرفيت سيستم
.]23[باشند مي

گذاري معموالً تابعي از مساحت مورد نياز هاي سرمايه : هزينهگذاري هاي سرمايه هزينه
و تجهيزات كنترل فرآيند، اجزاي باشند. مواردي مانند پمپ براي سيستم غشايي مي ها

مي سيستم به شمار مي با روند. مساحت مورد نياز براي يك سيستم با ظرفيت معين را توان
ها از محلول ورودي محاسبه داشتن شدت جريان مورد نياز براي حذف تعداد معيني از يون

ج ت غلظت بين محلولوزدايي متناسب است با تفا ريان مورد نياز براي نمكنمود. بنابراين كل
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و ثابت فارادي. هم و محلول رقيق شده، كل حجم جريان محلول رقيق در مخزن ورودي
عكس چنين كل جريان مورد نياز با تعداد جفت سلول و كاربرد جريان نسبت ها در مخزن

ر دارد. كل جرياني كه از مخزن عبور مي ميكند  توان از رابطه زير محاسبه نمود:ا

)6-21(

 بنابراين

)6-22(

و شدت جريان، دهنده جريان الكتريك به ترتيب نشانiوI، كه در آنها مساحت جفتAي
غلظت بر حسب اكي واالنCحجم جريان،Qها در مخزن، تعداد جفت سلول Ncellسلول، 

وFدر حجم،  و cellو stهاي باشد. زير نويس كاربرد جريان ميξثابت فارادي نماينده مخزن
و باال نويس و indو outdهاي جفت سلول ورودي مخزن نماينده محلول رقيق در خروجي

 باشند. مي
افت ولتاژ در طول مخزن در تمام طول سلول يك مخزن ثابت است در حالي كه به علت
افزايش مقاومت محلول رقيق شده در اثر تغيير غلظت، مقاومت از ورودي تا خروجي تغيير 

مي مي با كند. بنابراين، شدت جريان نيز از ورودي تا خروجي كاهش يابد. شدت جريان
و ولتاژ طبق رابطه زير متناسب است:مقاو  مت

)6-23(
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و Acellافت ولتاژ در مخزن، Ust، كه در آن مقاومت متوسط يك�Åمساحت جفت سلول
مي جفت سلول مي در باشد. مقاومت متوسط را توان با استفاده از غلظت متوسط محلول

:]23[دست آورد به�tÅÅÅ)�و غليظ�7ÅÅÅ)�هاي رقيق سلول

)6-24(

و �c7)ها در مخزن، تعداد جفت سلول Acellو Ncellمقاومت متوسط،�Å، كه در آن
(ÆÇQ7 ،و خروجي سلول غلظت �ÆÇQ)و ��c)غلظت نمك در محلول رقيق شده در ورودي
و خروجي نمك هاي هدايت اكي واالني در محلول¡x∧سلول، ها در محلول غليظ در ورودي

و∆ها، درون سلول مي ��Iو ��Iضخامت سلول در مقاومت مساحت غشاء باشند. افت ولتاژ
و محلول يك مخزن تصفيه الكتريكي بر اثر مقاومت ها، اختالف پتانسيل غلظت هاي غشاها

ع و افت ولتاژ به و محلول رقيق ميبين محلول غليظ دهد. اكثر مخازن لت واكنش الكترود رخ
از تصفيه الكتريكي كه در سطح تجاري به كار مي روند، در بر گيرنده صدها سلول همسان

مي جنبه هندسي مي و در اين سلول باشند كه با يك جريان كار مي كنند كه ها فرض شود
و واكنش الكترود توان پتانسيل مي و هاي غلظت در محدوده غلظت مورد ها را ناديده گرفت

با جايي . از آن]23[باشد نظر، هدايت اكي واالني مستقل از غلظت مي كه افت ولتاژ متناسب
و اين شدت جريان نبايد از حد نهايي آن افزايش يابد، يك حداكثر افت شدت جريان مي باشد
جر ولتاژ را نيز مي و شدت -6يان نهايي در رابطه توان به كار برد. رابطه بين حداكثر افت ولتاژ

 نشان داده شده است: 25

)6-25(
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و Umax،25در رابطه حد نهايي جريان ®^¼«حداكثر ولتاژ كاربردي در طول مخزن
باشند. مساحت مورد نيازمي24-6باشد. ساير پارامترها مشابه موارد به كار رفته در رابطه مي

و سيستم با ظرفيت معين به عنوان تابعي از غلظتبراي غشاء براي يك  هاي محلول ورودي
ميبه25-6و21-6خروجي با تركيب معادالت   آيد: دست

)6-26(

و Ast، كه در آن يك تعداد جفت سلول Ncellكل مساحت غشاء در يك مخزن ها در
ب مخزن مي 25-6و24-6ه كار برده شده در روابط باشد. ساير پارامترها مشابه پارامترهاي

آن هاي سرمايه هستند. كل هزينه (معموالً گذاري به قيمت غشاها، طول عمر مفيد 8تا5ها
و قيمت ساير اجزاي تشكيل آن سال) و طول عمر  ها بستگي دارد. دهنده سيستم

و نگهداري هزينه و نگهداري عبا هاي بهره هزينه:هاي بهره برداري رتند از هزينه برداري
و هزينه انرژي. هزينه نيروي كار، هزينه و نگهداري، هاي نگهداري ايستگاه هاي نيروي كار

و به مي هاي سرمايه عنوان درصدي از هزينه تابعي از اندازه سيستم بوده شوند. گذاري محاسبه
مي انرژي مورد نياز براي يك سيستم تصفيه الكتريكي از مجموع دو مورد به (آ دست )1يد:

انرژي الكتريكي مورد نياز براي انتقال مواد يوني از يك محلول از طريق غشاء به محلول ديگر
) آن ) انرژي مورد نياز براي پمپاژ محلول2و در جايي ها در واحد تصفيه الكتريكي. از كه

از مخازن جديد تصفيه الكتريكي، بيش ان 200تر د، جفت سلول بين دو الكترود قرار گرفته
توان ناديده گرفت. انرژي مورد نياز براي تجهيزات مصرف انرژي توسط واكنش الكترودها را مي

توان ناديده گرفت. كل انرژي مورد نياز براي مخازن تصفيه الكتريكي كنترل فرآيند را نيز مي
مي از ضرب جريان عبوري از مخزن در افت ولتاژ بين الكترودها به  آيد: دست

)6-27(

 Istها از ورودي به محلول غليظ، نياز انرژي در مخزن براي انتقال يون Edes، كه در آن
و Ustجريان عبوري از مخزن، و بين الكترودها كل زمان ميtولتاژ كاربردي در مخزن باشد.

24-6و كل ولتاژ در مخزن با استفاده از رابطه21-6جريان در مخزن با استفاده از رابطه 
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و تقسيم آن به محلول رقيق توليد شده،26-6شود. با ادغام اين دو معادله در معادله بيان مي
به مقدار انرژي مورد نياز براي نمك مي زدايي يك واحد حجم آب را  دهد: دست

)6-28(

و غلظت ��c)و �c7)زمان،tزدايي، انرژي ويژه نمك Ede,spc، كه در آن االني هاي اكي
و محلول غليظ در ورودي سلول،  و غلظت �ÆÇQ)و ÆÇQ7)محلول رقيق هاي محلول رقيق

مقاومت ��Iو ��Iرسانايي اكي واالني محلول نمك،Λمحلول غليظ در خروجي سلول، 
و كاتيوني،  ان نرخ جريÉ��ÁÁ7كاربرد جريان،ξضخامت سلول،∆مساحت غشاي تبادل آنيوني

يك تعداد جفت سلول ¼¼tx-مساحت جفت سلول، Ê��ÁÁمحلول رقيق در يك سلول،  ها در
و  مي ËÌÆ#مخزن  باشد. حجم آب توليدي
مي28-6رابطه و غشاها با شدت دهد كه تلفات انرژي به علت مقاومت محلول نشان ها

به،متيابد. انرژي الكتريكي براي يك مقاو جريان، افزايش مي متناسب است با مربع جريان،
ها با جريان رابطه مستقيم دارد. بنابراين، انرژي مورد نياز براي توليد طوري كه انتقال نمك

يابد. بنابراين، مساحت غشاي يك حجم معين از محصول توليدي، با شدت جريان افزايش مي
شكل  ن داده شده است، با نشا15-6مورد نياز براي يك ظرفيت معين همان گونه كه در

مي شدت جريان كاهش مي كل هزينه يابد. اين مساله نشان زدايي، هاي نمك دهد كه
و هزينه هزينه مي هاي غشاء باشند. اين هاي مربوط به شدت جريان، تابعي از شدت جريان

زدايي به حداقل هاي نمك دهد كه در يك شدت جريان معين، كل هزينهشكل نشان مي
ته در شرايط واقعي كاربرد تصفيه الكتريكي، شدت جريان بايد كمتر از شدت رسد. الب مي

 جريان نهايي باشد. 
تر مورد نياز است تا گردش زي يك مخزن تصفيه الكتريكي، يك پمپ يا بيشااند براي راه

و محلول شوينده الكترود را در مخزن بر قرار نمايد. انرژي مورد  محلول رقيق، محلول غليظ
مي ها، توسط حجم اين محلول اي پمپاژ اين محلولنياز بر و افت فشار تعيين شود. اين ها

 شود: انرژي با استفاده از رابطه زير بيان مي
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)6-29(

و محلول شوينده Ep,spec، كه در آن كل انرژي براي پمپاژ محلول رقيق، محلول غليظ
،Éoها، پارامتر بازده براي پمپ keffمحلول رقيق، الكترود در مخزن به ازاي هر واحد حجم

Éو�Éمي نرخ� و محلول شوينده الكترودها در مخزن  باشند. هاي جريان محلول رقيق، غليظ

به-15-6شكل از نمايش شماتيك دياگرام اجزاي مختلف هزينه در تصفيه الكتريكي عنوان تابعي
 شدت جريان كاربردي

ميمصرف توان در اكثر موارد ناديده انرژي به علت افت فشار در محلول شوينده الكترود را
و غليظ گرفت چرا كه حجم محلول شوينده الكترود در مقايسه با احجام محلول هاي رقيق

و هاي مختلف با استفاده از سرعت هاي فشار در سلول باشد. افت بسيار كم مي هاي جريان
تر، مصرف هاي رقيق تر نسبت به محلول هاي غليظ شوند. در محلول طراحي سلول تعيين مي

و يا حتي بخش غالب مصرف  انرژي براي گردش محلول در سيستم ممكن است به جزء مهم
كل انرژي تبديل شود. 
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 تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي4.2
هايو بازها از نمكدر تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي، تجزيه آب براي توليد اسيدها

و مخزن از بسياري جهات مشابه تصفيه مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. طراحي فرآيند
الكتريكي معمولي است. غشاي دو قطبي جزء اساسي سيستم در تصفيه الكتريكي با غشاي دو 

و كارآيي قطبي مي باشد. عملكرد غشاي دو قطبي تا حد زيادي تعيين كننده قابليت فني
.]25[باشد اقتصادي سيستم مي

آن4.2.1 و عملكرد  غشاي دو قطبي، ساختار
يك16-6چگونگي كاركرد غشاهاي دو قطبي در شكل نشان داده شده است. در اين شكل

و در بر گيرنده يك اليه تبادل  غشاء دو قطبي كه به صورت موازي بين دو الكترود قرار گرفته
آ و يك اليه تبادل ميكاتيوني  باشد، نمايش داده شده است. نيوني

(-16-6شكل (aنمايش شماتيك كاركرد يك غشاء دو قطبي و ) ناحيهb) يك غشاء دو قطبي
و آنيوني5تا4انتقالي به ضخامت   نانومتر بين دو اليه تبادل كاتيوني

ف ضاي بين دو اگر يك اختالف پتانسيل بين دو الكترود ايجاد شود، تمامي ذرات باردار از
ياتر باره شوند. اگر بين غشاها فقط آب باقي بماند، انتقال بيش اليه تبادل يوني حذف مي

و يون الكتريكي تنها از طريق پروتون بر هاي هيدروكسيل امكان پذير خواهد بود. اين يون ها ها
ال5تا4اثر تجزيه آب در محدوده انتقالي بسيار نازك به ضخامت  يه تبادل نانومتر بين دو
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و تبادل كاتيوني غشاء دو قطبي، مطابق شكل ميb6-16بخش آنيوني شوند. فرآيند ايجاد
 توان با تعادل زير بيان نمود: تجزيه آب را مي

توان با استفاده از معادله نرنست براي زنجيره غلظت انرژي مورد نياز براي تجزيه آب را مي
با محلول  شود: . اين معادله به شكل زير بيان مي]28[مختلف محاسبه نمود pHهاي

)6-30(

و �f∆دماي مطلق،Tثابت گازها،Rثابت فارادي،F،1انرژي آزاد گيبسa∆، كه در آن
و اختالف ولتاژ بين دو محلول تفكيك شده توسط غشاهاي دوقطبي pHاختالف£∆
دو باشند. براي يك مول در ليتر محلول مي و بازي تفكيك شده توسط غشاي هاي اسيدي

و022/0برابر باa∆قطبي،  در828/0برابر با£∆كيلووات ساعت در مول درجه25ولت
از ناحيه انتقالي به فازهاي خارجيF�NوHMهاي باشد. نرخ انتقال يون سانتي گراد مي

آن نمي در يك غشاء دوF�NوHMهاي نرخ توليد يونها فراتر رود. البته تواند از نرخ توليد
-28[تر است ها در آب بيش قطبي به علت واكنش كاتاليكي در اين غشاها، از نرخ توليد آن

و باز دست توان به نرخ . بنابراين در غشاهاي دو قطبي مي]26 هاي بسيار باالي توليد اسيد
 يافت. 

و سامانه تصفي4.2.2 ه الكتريكي با غشاهاي دو قطبيطراحي فرآيند
طراحي يك فرآيند تصفيه الكتريكي با غشاء دو قطبي كامالً مشابه طراحي نوع معمولي آن

مي در نمك و نياز به انرژي بيش زدايي تر براي تجزيه باشد. اختالف اصلي در طراحي مخزن
تش آب مي و نيز ساير اجزاي و دو قطبي دهنده سيستم كيلباشد. عالوه بر اين، غشاهاي تك

و بازها برخوردار باشند.   بايد از مقاومت بسيار بااليي در برابر اسيدها
چيدمان رايج يك مخزن تصفيه:طراحي مخزن در تصفيه الكتريكي با غشاء دو قطبي

گونه كه در شكل نشان داده شده است. همان3-6الكتريكي با غشاهاي دو قطبي در شكل
آن نشان داده شده، يك اسيد ميو يك باز از نمك شوند. ها در يك واحد سلول تكرار توليد

و اين واحد سلول تكرار در بر گيرنده سه سلول منفرد در بر گيرنده محلول هاي نمك، اسيد
و دو قطبي نيز در اين سيستم باز مي و هم چنين سه غشاء تبادل كاتيوني، تبادل آنيوني باشد

با قرار گرفته واحد سلول تكرار بين 100تا50كاربري صنعتي ممكن است اند. در يك مخزن
 دو الكترود قرار گرفته باشند. 

1 Gibbs Free Energy 
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دو اختالف اصلي بين يك مخزن نمك و يك مخزن با غشاهاي زدايي تصفيه الكتريكي
و بازها، توزيع كننده مي قطبي براي توليد اسيدها آن هاي جريان كه توليد جايي باشد. از

و بازها با و غلظت باال بيش اسيدها ترين كاربرد را دارد، مخزن معموالً به صورت ورودي
شكل خروجي عمل مي  نمايش داده شده است.17-6كند. اين مفهوم در

آن-17-6شكل و بازها از نمك و نماي شماتيك توليد اسيدها ها در يك مخزن با كاركرد ورودي
 خروجي

 يكي با غشاء دو قطبيهاي فرآيند تصفيه الكتر هزينه4.2.3
آن تعيين هزينه و بازها با نمك زدايي با تصفيه هاي نمك ها همانند هزينه هاي توليد اسيدها
به الكتريكي مي و هاي سرمايه هاي اين فرآيند از مجموع هزينه طور كلي، هزينه باشد. گذاري

و بهره به نگهداري مي برداري  آيد. دست
ت هزينه هاي هزينه:صفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبيهاي سرمايه گذاري در

و مي آن سرمايه گذاري با مساحت مورد نياز غشاء مرتبط هستند ها را به صورت درصد توان
معيني از كل مساحت مورد نياز غشاء براي يك سيستم با ظرفيت معين بيان نمود كه 

 توان آن را با استفاده از شدت جريان محاسبه كرد: مي

)6-31(

مساحت مورد نياز سلول دربر گيرنده غشاء دو قطبي، غشاء تبادل آنيوني ÊÇc�Q، كه در آن
همو غشاء تبادل كاتيوني مي ثابتFحجم جريان توليدي، ÉËÌÆشدت جريان،iچنين باشد.

وξفارادي،  مي ËÌÆ)كاربرد جريان  باشد. غلظت جريان توليدي



و مباني شيرين 278 آب اصول  هاي شور سازي

و بهره برداري در تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبيههزين اين:هاي نگهداري
مي هزينه پذيرند. اين انرژي از انرژي مورد نياز براي تجزيه آب در غشاء ها از نياز انرژي تاثير

و انرژي مورد نياز براي انتقال يون و پروتون دو قطبي و يون هاي نمك از محلول ورودي هاي ها
و باز تشكيل شده است. از منطقه انتقالي غشاي دو قطبي به محلول هيدروكسيل هاي اسيد
كل انرژي مورد نياز براي همانند نمك زدايي با استفاده از تصفيه الكتريكي، در اين فرآيند نيز

و يك باز از نمك آن و افت ولتاژ توليد يك اسيد ها با استفاده از كل جريان عبوري از مخزن
ميد در مخزن به (غشاي تبادل ست آيد. افت ولتاژ در مخزن در اثر مقاومت الكتريكي غشاها

و محلول نمك در مخزن به وجود  و مقاومت اسيد، باز و دو قطبي) آنيوني، تبادل كاتيوني
هاي الكتريكي مخزن، يك افت ولتاژ ديگري آيد. عالوه بر افت ولتاژ براي غلبه بر مقاومت مي

(مطابق رابطه نيز براي تامين انرژي  سه30-6جهت تجزيه آب ) نياز است. با فرض اين كه
كل  و جريان مشابهي داشته باشند، سلول از يك واحد سلول تكرار در مخزن، شرايط هندسي
مصرف انرژي در يك مخزن تصفيه الكتريكي با غشاء دو قطبي همانند مخزن تصفيه الكتريكي 

:]29[شود معمولي محاسبه مي

)6-32(

و باز، EÂË�,ËÌÆ، كه در آن شدت جريانiانرژي مورد نياز براي توليد مقدار معيني اسيد
وCمساحت واحد سلول، ÊÇc�Qتعداد واحدهاي سلول در يك مخزن، Çc�Q-عبوري از مخزن، 

و غلظت متوسط در يك سلول،̅) اΛهاي منفرد، ضخامت سلول∆غلظت كي واالني، هدايت
r،مقاومت مساحتξ،كاربرد جريانR،ثابت گازهاT،دماي مطلقF،ثابت فارادي∆pH 

و باز، زير نويس pHاختالف و باال نويس proبين اسيد نماينده نمك، اسيدiنماينده محصول
و bmو am ،cmهايو باز، باالنويس نماينده غشاي تبادل كاتيوني، غشاي تبادل آنيوني

و ورودي سلول، نشان inو outهاي شاي دو قطبي، باالنويسغ جريان اسيدQدهنده خروجي
و  و نمك در محلول باشد. متوسط غلظت نماينده زمان ميtيا باز در مخزن هاي هاي اسيد، باز

(كامل) محلول خالص آن  باشد:مي33-6ها مطابق رابطه ها، ميانگين درست
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)6-33(

تا براي راه اندازي يك واحد تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي، سه پمپ مورد نياز است
و باز را در سيستم تأمين كند. انرژي مورد نياز براي پمپاژ گردش محلول هاي نمك، اسيد

 شود: جريان در مخزن از رابطه زير محاسبه مي

)6-34(

ها در مخزن به ازاي هر واحد كل انرژي مورد نياز براي پمپاژ محلول ��ÏË,ÂË، كه در آن
دهنده اختالف نشان fsحجم جريان، باالنويسQها، راندمان پمپ ��ÐÐمحصول توليدي، 
و زير نويس ميبه proوpهاي جريان و توليد يها باشند. كل هزينه ترتيب نماينده پمپاژ

هاي ثابت سرمايهت با غشاهاي دو قطبي از مجموع هزينهتجزيه آب به صورت الكتروديالي
و هزينه گذاري، هزينه و بهره هاي انرژي به هاي نگهداري مي برداري  آيد. دست
عالوه بر رسوب گذاري:هاي كاربرد تصفيه الكتريكي با غشاء دو قطبي محدوديت

و نيز مقاومت ها با ظرفيت يون غشاهاي تبادل يوني در هاي مختلف در جريانات حاوي بازها
و بازها، يكي از مشكالت اصلي كاربرد اين سيستم با برابر اسيدها ها آلودگي محصول توليدي

مي يون ها از غشاهايي كه قابليت تصفيه كنندگي كاملي ندارند باشد كه اين يون هاي نمك
هم عبور مي و آنيوني در غشاهاي تبادلF�Nو�Mهاي چنين، كمبود يون كنند. كاتيوني

هاي باالي دهد. به ويژه هنگامي كه غلظت تك قطبي، كارآيي جريان را تحت تأثير قرار مي
و كارآيي جريان كاهش مي و بازها مورد نياز است، آلودگي نمكي عموماً زياد بوده يابد. اسيدها

و بازها از اين مسأله يك محدوديت بزرگ در كاربرد غشاهاي دو قطبي براي توليد اسيدها 
مي نمك آن  رود. ها به شمار

 نمودن الكتريكي مداوم يونيغير4.3
درحال حاضر اين فناوري براي توليد آب غير يوني شده با كيفيت باال براي كاربرد در

و يا آزمايشگاه مي صنايع الكترونيك . در مقايسه با غير يوني]30[رود هاي تحليلي به كار
ج تبادل يوني، غير يوني نمودن الكتريكي مداوم اين مزيت را دارد كه هاي راي نمودن با روش
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و در نتيجه هاي تبادل يوني به كار نمي در آن هيچ گونه ماده شيميايي براي احياي رزين رود
و شوراب توليد نمي و نيروي كار صرفه جويي شده شود. در حال حاضر انواع در مصرف زمان

ت مختلفي از چيدمان رزين و اخيراً غشاهاي دو قطبي نيز در اين هاي بادل يوني وجود دارد
.]6[ها مورد استفاده قرار گرفته اند سيستم

و ديدگاه4.3.1  هاي طراحي فرآيند اجزاي سيستم
باشد. طراحي فرآيند غير يوني نمودن الكتريكي بسيار مشابه طراحي تصفيه الكتريكي مي

است كه در مخزن غير يوني نمودن مداوم الكتريكي، تفاوت اصلي اين دو فرآيند در اين 
و گاهي سلول سلول هاي تبادل يوني پر شده اند. هاي محلول غليظ با رزين هاي محلول رقيق

 نشان داده شده است.bوaبخش18-6دو نوع طراحي معمول مخزن نيز در شكل 
آند، يك مخزن معمولي تصفيه الكتريكي را نشان ميaبخش18-6شكل هد كه در
و آنيون هاي محلول رقيق با رزين تركيبي تبادل يوني پر شده اند. كاتيون سلول ها توسط ها
و سپس توسط يك گراديان پتانسيل الكتريكي رزين هاي تبادل يوني مطابق خود جذب شده

و آنود از رزين تبادل يوني مطابق خود به درون سلول هاي محلول غليظ در مجاورت كاتود
ميعبو آنر از هاي تبادل يوني بسيار بيش كه رسانايي يوني در رزين جايي نمايند. از تر

مي رسانايي يوني در آب غير يوني شده مي تواند با شدت جريان بسيار باالتري باشد، مخزن
و با صرفه اقتصادي كار كند.   نسبت به مخازن معمولي تصفيه الكتريكي

تبادل يوني در غير يوني نمودن الكتريكي مداوم، ممكن هاي تركيبي با استفاده از رزين
است اسيدها يا بازهاي ضعيف مانند اسيد بوريك يا اسيد سيليسيك به خوبي از محلول حذف 

و آنيوني در بستري جداگانه از غشاهاي نشوند. در يك سيستم كه رزين هاي تبادل كاتيوني
ميهاي ضعيف تبادل يوني قرار داده شوند، الكتروليت شكل، راحت تر حذف 18-6شوند.

با، يك سلول محلول رقيق را نشان ميbبخش دهد كه بخشي كه در مجاورت آنود قرار دارد
استفاده از يك غشاء دو قطبي از بخشي كه در مجاورت كاتود قرار دارد جدا شده است. يك 

ر زين تبادل آنيوني، غشاء تبادل كاتيوني، يك رزين تبادل كاتيوني، يك غشاء دو قطبي، يك
و يك سلول محلول غليظ، يك واحد تكرار بين دو الكترود ايجاد  يك غشاء تبادل آنيوني

هاي تبادل يوني، كنند. در سيستم غير يوني نمودن الكتريكي با بستر تركيبي از رزين مي
و كاتيون آنيون مي ها كه ها به طور همزمان از محلول ورودي حذف و محلول رقيقي از شوند

شود خنثي است. در سيستم غير يوني نمودن الكتريكي با بسترهاي تبادل سلول خارج مي
و غشاهاي دو قطبي، ابتدا كاتيون هاي توليد شده در غشاهاي ها با پروتون يوني تفكيك شده

مي دو قطبي جايگزين مي و در نتيجه محلولي كه از بستر تبادل كاتيوني خارج شود، شوند
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مياسيدي است. سپ و آنيونس محلول از يك سلول با رزين تبادل آنيوني عبور با كند ها
مي يون مي هاي هيدروكسيل جايگزين و در نتيجه محلول خنثي شود. بنابراين محلول شوند

 در خروجي سلول تبادل آنيوني خنثي است.

( نماي شماتيك مخزن-18-6شكل ) يك مخزنaهاي مختلف در غير يوني نمودن الكتريكي مداوم:
( هاي محلول رقيق پر شده با رزين معمولي با سلول و هاي ) يك مخزن با رزينbهاي تبادل يوني

و آنيوني در سلول و احياي رزين تبادل كاتيوني با هاي مختلف حاوي محلول رقيق هاي تبادل يوني
 توليد شده توسط غشاي دو قطبي.ÒÑNوÑMهاي يون
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 هاي كاربرد غير يوني نمودن الكتريكي محدوديت4.3.2
هاي تبادل يوني تركيبي، هاي غير يوني نمودن الكتريكي با رزين مشكل اصلي سيستم

و بازهاي ضعيف مي هاي تفكيك شده نيز، هاي با رزين باشد. در سيستم حذف ناقص اسيدها
و در نتيجه راندمان كاربرد رزين ميهاي تبادل توزيع جريان يكنواخت نبوده يابد. يوني كاهش

و رشد باكتري گرفتگي رزين ها هاي تبادل يوني با ذرات ارگانيكي مانند اسيدهاي آب دوست
روي سطح رزين مشكل ديگري است كه انجام عمليات پيش تصفيه را بر روي محلول ورودي

مي براي پايدار بيش و طوالني تر سيستم ضروري  نمايد. تر

ه غشايي الكتريكي ساير فرآيندهاي تصفي4.4
ها بحث شد، دو فرآيند عالوه بر فرآيندهاي الكتريكي غشايي كه تا كنون درباره آن

باشد ها، پتانسيل الكتريكي نمي الكتريكي غشايي ديگر نيز وجود دارند كه نيروي محركه در آن
مي بلكه گراديان غلظت در اين فرآيندها به ا عنوان نيروي محركه اصلي به كار ين فرآيندها رود.

و2و تصفيه دونان1تصفيه پخشيدگي نام دارند. در تصفيه پخشيدگي، غشاهاي تبادل آنيوني
و بازها از مخلوط نمك به كار مي را كاتيوني تنها براي تفكيك اسيدها روند. تصفيه دونان

بر توان براي تبادل يون مي د. هر ها بين دو محلول جداگانه با يك غشاء تبادل آنيوني به كار
.]3[دوي اين فرآيندها تا كنون كاربرد عملي چنداني نداشته اند

 . كاربرد فرآيندهاي تصفيه با غشاهاي تبادل يوني5
و تصفيه غشايي امروزه كاربردهاي بسياري دارند. از جمله اين فرآيندهاي جداسازي

ا توان به نمك كاربردها مي و بازها توسط زدايي آب با تصفيه الكتريكي معمولي، توليد سيدها
و يا حذف عناصر سمي از پساب صنايع اشاره نمود.  تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي
و تجاري اين فرآيندها نيز بسيار متفاوت است. برخي از اين فرآيندها مانند  كاربردهاي فني

و يا حذف الكتروليت تصفيه الكتريكي در يك مقياس صنعتي بزرگ براي نمك هاي زدايي آب
و يا محصوالت شيميايي به كار مي روند. ساير فرآيندها مانند غشاء دو قطبي خاص از غذا

و يا غير يوني نمودن الكتريكي مداوم در مقياس كوچك تري براي توليد آب فوق  تجزيه آب
و يا تصفيه تركيبات غذايي يا دارويي مورد استفاده قرار مي  گيرند. خالص

1 Diffusion Dialysis  
2 Donnan Dialysis  
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ا5.1  لكتريكيكاربردهاي تصفيه
امروزه تصفيه الكتريكي در حد تجاري، پر كاربردترين روش تصفيه با غشاهاي تبادل يوني

آب باشد. تصفيه الكتريكي ابتدا براي نمك مي هاي شور به منظور توليد آب شرب مورد زدايي
استفاده قرار گرفت. در اين راستا، امروزه تصفيه الكتريكي جاي خود را به ساير فرآيندهاي 

و نانوفيلتراسيون داده است. ناگفته نماند كه نمكغ زدايي آب هنوز شايي مانند اسمز معكوس
ترين كاربرد تصفيه الكتريكي در مقياس بزرگ است. اما ساير كاربردهاي تصفيه هم مهم

و تصفيه فاضالب نيز امروزه اهميت بيش تري الكتريكي در صنايع غذايي، دارويي، شيميايي
و بي ميشيافته اند يكي تر مورد استفاده قرار در گيرند. ديگر از كاربردهاي تصفيه الكتريكي

و مقياس بزرگ، تغليظ اوليه آب دريا براي توليد نمك طعام مي باشد. برخي از كاربردهاي مهم
و مخزن در اين كاربردها به همراه  و نيز طراحي فرآيند بزرگ مقياس صنعتي تصفيه الكتريكي

آن محدوديت  ارائه شده است.1-6ها در جدول هاي

 كاربردهاي صنعتي تصفيه الكتريكي معمولي-1-6جدول

كاربردهاي
 صنعتي

و طراحي مخزن
 فرآيند

 مشكالت اساسيها محدوديت سطح كاربرد

آب نمك زدايي
 شور

جريان ورقه اي، مخزن
با مسير عبور آشفته، 

 قطبيت معكوس
 تجاري

غلظت محلول
و هزينه ها ورودي

و رسوب،گ رفتگي
ها هزينه

توليد آب براي
مصرف در ديگ 

 بخار

جريان ورقه اي، مخزن
با مسير عبور آشفته، 

 قطبيت معكوس
 تجاري

كيفيت آب توليد
و هزينه ها شده

ها هزينه

تصفيه فاضالب
و پساب

مخزن با جريان ورقه اي،
 يك طرفه

 گرفتگي غشاء هاي غشاء ويژگي تجاري

غير معدني
اد نمودن مو
 غذايي

مخزن با جريان ورقه اي
يا مسير جريان آشفته، 

 يك طرفه

تجاري
(مرحله 
 آزمايشي)

توانايي تصفيه
و هزينه ها غشاء

گرفتگي غشاء، تلفات
 محصول توليدي

توليد نمك
 طعام

مخزن با جريان ورقه اي،
 يك طرفه

 گرفتگي غشاءها هزينه تجاري

تغليظ شوراب
حاصل از اسمز 

 معكوس

ب ا جريان ورقه اي، مخزن
 يك طرفه

تجاري
(مرحله 
 آزمايشي)

ها هزينه
دفع فاضالب توليد

 شده
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 زدايي آب شور با تصفيه الكتريكي نمك5.1.1
ترين سهم كاربرد تصفيه الكتريكي را به خود توليد آب شرب از آب شور در حال حاضر بيش

مستقيماً با اسمز معكوس زدايي آب شور، تصفيه الكتريكي، اختصاص داده است. در نمك
هاي محلول ورودي، تصفيه الكتريكي كند. البته در دامنه معيني از تركيب نمك رقابت مي

در هاي نمك نسبت به ساير روش زدايي، برتري اقتصادي دارد. تصفيه الكتريكي عموماً
از ايستگاه و با ظرفيت كمتر تر تا بيشمتر مكعب در روز 100هاي با اندازه كوچك تا متوسط

و براي آب شور با كل مواد جامد محلول 20000از ميلي 5000تا 1000متر مكعب در روز
آن گرم در ليتر به كار مي و مساحت مورد جايي رود. از كه در تصفيه الكتريكي، مصرف انرژي

يابد، اسمز معكوس براي نياز براي غشاء، با افزايش غلظت محلول ورودي، افزايش مي
آبزد نمك كل مواد جامد محلول بيش ايي از هاي شور با ميلي گرم در ليتر، صرفه 10000تر

تري دارد. مزاياي تصفيه الكتريكي نسبت به اسمز معكوس عبارتند از: نرخ اقتصادي بيش
و طوالني مدت غشاها، قابليت عملكرد در دماهاي تا  درجه50باالي بازيافت آب، عمر مفيد

و رسوب گذاري كمتر در غشاها به علت فرآيند معكوس. از معايب سانتي گراد، گرفتگي 
توان به اين نكته اشاره نمود كه تركيبات سمي تصفيه الكتريكي نسبت به اسمز معكوس مي

و باكتري خنثي مانند ويروس شوند. بنابراين ها در اين سيستم از محلول ورودي حذف نمي ها
ع نوان آب شرب مورد استفاده قرار گيرد، بايد يك هنگامي كه قرار است محصول توليدي به

تصفيه تكميلي نيز روي آن انجام شود. علي رغم اين نكته كه در تصفيه الكتريكي معكوس، 
حساسيت سيستم به گرفتگي غشاء كمتر از اسمز معكوس است، باز هم برخي فرآيندها پيش 

به يونهاي تصفيه بايد روي محلول ورودي صورت گيرد. به ويژه غلظت و منگنز بايد هاي آهن
كن داشته شود. يك ايستگاه آب شيرين گرم در ليتر نگه ميلي05/0و3/0ترتيب كمتر از 

در19-6تصفيه الكتريكي با مقياس بزرگ در شكل نشان داده شده است. اين ايستگاه كه
ته شده با در ايالت ماساچوستس اياالت متحده آمريكا ساخ2در واتر تاون1شركت آيونيكس

 كند. كار مي3زمان آبي EDRسيستم 

1 Ionics Inc. 
2 WaterTown 
3 Aquatime 
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 كن تصفيه الكتريكي معكوس در اندازه صنعتي آب شيرين-19-6شكل

 توليد آب صنعتي با تصفيه الكتريكي5.1.2
آب صنعتي، بسته به كاربرد آن بايد از استانداردهاي خاصي در زمينه كل مواد جامد حل

و مواد كلوئيدي برخوردار باش و شده د. به طور سنتي فرآيندهاي ريزش رسوب، فيلتراسيون
روند. امروزه اين فرآيندها جاي خود را به تركيبي تبادل يوني در توليد آب صنعتي به كار مي

و تصفيه الكتريكي داده اند. كاربردهاي عمده  از فرآيندهاي مايكروفيلتراسيون، اسمز معكوس
هايل غير معدني نمودن مجدد آب مصرفي ديگتصفيه الكتريكي در فرآوري آب صنعتي شام

و نمك مي بخار  باشد. زدايي آب صنعتي براي مصرف مجدد

 تصفيه فاضالب با تصفيه الكتريكي5.1.3
و دفع هاي اخير، هزينه طي سال هاي آب رشد قابل توجهي داشته است. هم چنين تخليه

آنهاي صنعتي به علت باال بودن غلظت نمك برخي فاضالب ها بسيارو يا وجود مواد سمي در
و هزينه بر مي هاي باشد. اين مسائل روند گرايش به سوي استفاده مجدد از فاضالب مشكل زا

آب صنعتي را شدت بخشيد. يكي از موارد رايج استفاده مجدد از فاضالب هاي صنعتي، احياي
مي كننده دستگاه مصرفي خنك آن ها تا كه نرخ احيا جايي باشد. از %95در تصفيه الكتريكي

ني مي و حدز غلظترسد به 000/100هاي باالي شوراب تا ميلي گرم در ليتر با اين روش
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مي دست مي و مقدار فاضالب تخليه شده را كاهش تواند هزينه آيد، اين روش هاي آب مصرفي
د به كار خود درجه سانتي گرا50توانند تا دماي دهد. عالوه بر اين غشاهاي تبادل يوني مي

مي ادامه دهند كه ادامنه كاري بسياري از سيستم  گيرد. هاي خنك كننده را در بر
هاي صنعتي، همواره بر احياي آب استوار نيست. بايد توجه داشت كه هدف اصلي تصفيه آب

و يا مواد با ارزش مانند يون هاي فلزات سنگين را از فاضالب در بسياري از موارد، مواد سمي
ميصنع و هم با احياي فلزات تي حذف كنند تا هم از آلودگي محيط زيست جلوگيري شده

هاي مواد شيميايي مصرفي كاهش يابد. به عنوان مثال، تصفيه سنگين با ارزش، هزينه
و فلزات كاربردهاي قابل توجه متعددي دارد. يك نمونه از  الكتريكي در صنايع گالونيزاسيون

و تغ و احياي اسيدهايي مانند اين كاربردها، احيا �O ،�-F)�ليظ نيكل از آب شوينده فوالد
مي از محلول �Jو و هاي ضعيف باشد. تصفيه الكتريكي در تصفيه فاضالب كاربردهاي متعدد

جالبي دارد. برخي از اين كاربردها مانند تصفيه مقدار كم فاضالب حواي مواد سمي خطرناك 
يايي، نياز به يك واحد كوچك تصفيه الكتريكي دارند. در برخي حاصل از فرآيندهاي شيم

و كاغذ، مقدار فاضالبي كه بايد تصفيه شود بسيار زياد است.  صنايع ديگر مانند صنايع چوب
در چرخه تصفيه شيميايي D(O-در اين مورد تصفيه لكتريكي به طور موفق براي حذف 

اس Kraft Pulpتوليدات  ت. به كار گرفته شده

 فرآوري مواد غذايي با تصفيه الكتريكي5.1.4
و بيوتكنولوژي و نيز صنايع دارويي و آشاميدني تصفيه الكتريكي در صنايع مواد غذايي

در كاربردهاي مختلفي دارد. برخي از اين كاربردها مانند غير يوني نمودن كشك را مي توان
و ظريف قرار داد. سا از ير اين كاربردها مانند حذف نمكميان فرآيندهاي بسيار دقيق ها

و محلول و پروتئين و نيز حذف اسيدهاي ارگانيكمانند اسيد الكتيك هاي شكر يا نمك
و بررسي قرار گرفته اند.  آمينواسيدهاي خاص از تخمير به صورت آزمايشي مورد مطالعه

ار گرفته اند. تصفيه تاكنون تنها تعداد كمي از اين فرآيندها در سطح تجاري مورد استفاده قر
مي الكتريكي از جنبه و فاضالب و نيز كم بودن تلفات تواند هاي اقتصادي، ساده بودن كاربرد

 هاي تبادل يوني در صنايع غذايي گردد. جايگزين بسياري از فرآيندهاي رزين

و تغليظ اوليه نمك5.1.5 ها تصفيه الكتريكي در فرآيندهاي هيبريد
آبه الكتريكي در نمكاستفاده از تصفي و مطمئن ترين زدايي هاي شور، اقتصادي ترين

و شوراب مي كه روش براي تضمين غلظت محلول ورودي، محلول رقيق شده باشد. براي اين
از در نمك زدايي، سيستم تصفيه الكتريكي در موثر ترين حالت خود كار كند، وجود تركيبي
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گذار خواهد بود. از موارد بسيار جالب توجه در اين ساير فرآيندهاي تصفيه نيز بسيار تاثير
مي D(O-زمينه، تغليظ  به در آب دريا قبل از تبخير براي توليد نمك طعام در ژاپن باشد كه

خودي خود هيچ ذخيره نمكي ندارد. بنابراين استفاده از تصفيه الكتريكي براي پيش تغليظ 
ام به عنوان ماده خام اوليه جهت توليد كلرين قبل از تبخير آب دريا براي توليد نمك طع

و هزينه1آلكالين هاي مرتبط با آن خواهد شد. امروزه در ژاپن،، سبب كاهش قابل توجه انرژي
از 20000هاي بزرگ با ظرفيت توليد تصفيه خانه تن نمك در سال فعاليت 200000تا بيش

و KBrو KIهاي خاص مانند هاي رقيق براي توليد نمك كنند. پيش تغليظ محلول مي از آب
هاي صنعتي براي احياي فلزات سنگين با ارزش از جمله كاربردهاي ديگر نيز تصفيه فاضالب

و تصفيه الكتريكي محسوب مي شود. در توليد آب فوق خالص، تركيب روش تصفيه الكتريكي
ن و سبب به وجود آمدن فرآيند غيريوني دن الكتريكيومروش تبادل يوني بسيار موثر بوده

و توليد رزين در مداوم هاي تبادل يوني شد. يكي از فرآيندهاي ديگري كه در حال حاضر
سطح آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار دارد، تجميع غشاهاي تبادل يوني در رآكتورهاي غشايي 

و بيوشيميايي، هنگامي كه غلظت از حد معيني است. در بسياري از واكنش هاي شيميايي
ميافزاي و يا مواد جانبي توليد شده، مانع از ادامه واكنشش يابد، مواد حاصل از واكنش
و نياز به گام مي هاي شوند. اين مساله معموالً سبب محدود شدن غلظت دلخواه توليدي شده

و اقتصادي  تصفيه اضافي نيز دارد. حذف دائم مواد محدود كننده واكنش، امكان توليد مداوم
 كند.مي محصول را فراهم

هاي بسياري براي به كار بردن فرآيند تصفيه الكتريكي معكوس براي در حال حاضر تالش
گيرد. اين فرآيند بر روي يك محول تركيبي غليظ شده مانند تركيب احياي انرژي صورت مي

و در يك مخزن تصفيه الكتريكي انجام مي و يا آب سطحي شود. گرچه آب دريا با آب رودخانه
 آيند از جنبه فني قابل اجراست ولي از جنبه اقتصادي هنوز كاربري نيافته است. اين فر

 كاربرد تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي5.2
در دسترس قرار گرفتند 1977از زماني كه غشاهاي دو قطبي به صورت تجاري در سال

آن، پتانسيل]5[ فا هاي كاربردي بسياري براي و در و ها شناسايي شده زهاي آزمايشگاهي
و اقتصادي]31[آزمايشي مورد بهره برداري قرار گرفته است  . علي رغم فوايد قابل توجه فني

و صنعتي به ندرت صورت گرفته است. از علل  اين فناوري، استفاده از آن در سطح بزرگ
و تك قطبي موجود مانند عمر اصلي اين مساله مي  توان به برخي معايب غشاهاي دو قطبي

1 Clorine Alkaline  
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و آلودگي باالي محصول توليدي اشاره نمود. ناگفته نماند كه اين مفيد كوتاه، كارآيي كم
و تصفيه  فناوري در مقياس كوچك تر در صنايع شيميايي، بيوتكنولوژي، فرآوري مواد غذايي

خالصه2-6فاضالب كاربرد دارد. برخي از كاربردهاي ممكن براي تصفيه الكتريكي در جدول 
 شده اند.

و امكان توسعه،-2-6دولج برخي از كاربردهاي ممكن براي تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي
و مشكالت آن ها مزايا

 كاربرد
امكان توسعه

 فرآيند
 مشكالت احتمالي مزايا

و بازهاي توليد اسيدها
ها معدني از نمك

در سطح تصفيه خانه
 آزمايشي

 مصرف كمتر انرژي
 آلودگي توليدات، مقاومت

 كم غشاء
احياي اسيدهاي ارگانيك

 از فرايندهاي تخمير
 در سطح تجاري

فرآيند جامع،
 هاي كمتر هزينه

و مقاومت نامطلوب غشاء
 گرفتگي

درpHكنترل
 فرآيندهاي شيميايي

 آزمايش در آزمايشگاه
توليد كمتر مواد
و نمك  شيميايي

نياز به مهارت در كاربري،
 هاي باال هزينه

 از بخار گاز�EFحذف
هاي پيشرفته آزمايش

 در سطح آزمايشي
 پايداري طوالني مدت غشاء كاهش توليد نمك

�F-�و�Jاحياي
با از محلول هاي ضعيف

 ذرات فوالد
 در سطح تجاري

و احياي اسيدها
 كاهش دفع نمك

فرآيند نسبتاً پيچيده،
هاي سرمايه گذاري هزينه

 باال
هاي تبادل احياي رزين
 ونيي

آزمايش در سطح
 تصفيه خانه آزمايشي

 كاهش دفع نمك
هاي سرمايه گذاري هزينه

 باال

 آزمايش در آزمايشگاه توليد آب با خلوص باال
حذف بهتر اسيدها
و بازهاي ضعيف

 عدم وجود تجربه كافي

و بازها توسط تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي5.2.1  توليد اسيدها
و بازها از ترين كاربرد بيش فرآيند تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي، توليد اسيدها

مي نمك آن به عنوان1باشد. در حال حاضر تصفيه الكتريكي براي توليد سود سوزآور ها
و توليد محصول جانبي كلرين به كار مي رود. كاربرد تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي

و اسيد از نمك به جاي كلرين، جايگزين مناسبي براي تصفيه الكتريكي سود سوز آور
مي كلرين/آلكالين به شمار مي يابد. البته ممكن است كه اين رود؛ چرا كه مصرف انرژي كاهش

و در غلظت و قابليت كم در تصفيه همراه شود هاي يوني باال فرآيند با پايداري ضعيف غشاء
 

1 Caustic Soda 
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و كاهش عمر مفيد غشاء گردد. سبب آلودگي نمكي محصول توليدي، كاربري كم جريان
مي نتيجه كلي آزمايش و بازهاي هاي انجام شده نشان دهد كه در حال حاضر توليد اسيدها

معدني توسط تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي به صورت اقتصادي، به توليد محصول با 
 انجامد. كيفيت دلخواه نمي

يا ليد شده از واكنشهنگامي كه قرار است اسيدها يا بازها از نمك تو هاي شيميايي
و هاي خنثي واكنش سازي احيا شوند، شرايط كامالً متفاوت است. در چنين شرايطي، غلظت

و بازهاي به و در اين حالت خلوص اسيدها دست آمده در حد توليدات با كيفيت تجاري نبوده
بر مي د. توان تصفيه الكتريكي با غشاء دو قطبي را در حد تجاري به كار

 كاربردهاي غشاهاي دو قطبي در تصفيه فاضالب5.2.2
و بازها از نمك توليد شده در واكنش سازي به منظور كاهش هاي خنثي احياي اسيدها

به فاضالب توليد شده يكي از مهم ترين كاربردهاي تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي
اح رود. يكي از پر كاربرد شمار مي و ترين اين موارد، ياي اسيدهايي مانند اسيد هيدروفلوئوريك

و نيترات توليد شده در خنثي سازي اسيد نيتريك از جريان حاوي فلوئوريد پتاسيم
مي محلول شكل هاي حاوي ذرات فوالد نشان20-6باشد. اين فرآيند به صورت ساده شده در

 داده شده است. 

خ-20-6شكل و بازيافت آن از حوضچه  سازي محلول فوالد نثياحياي اسيد

و هيدروكسيدهاي اسيد با هيدروكسيد پتاسيم خنثي مي شود. سپس محلول فيلتر شده
و فلوئوريد پتاسيم به درون شوند. محلول فلزات سنگين حذف مي هاي خنثي شده نيتريت
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و شوند. در اين واحد، نمك واحد غشاي دو قطبي تصفيه الكتريكي تزريق مي ها به اسيدها
ميهيدر و اسيد شوند. هيدروكسيد پتاسيم به درون مخزن خنثي وكسيد پتاسيم تبديل سازي

شوند. محلول نمكي كه از واحد تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي به حوضچه وارد مي
و سپس مستقيماً به  تخليه شده است، در يك سيستم تصفيه الكتريكي معمولي تغليظ شده

د ميدرون واحد تصفيه الكتريكي وو قطبي باز گردانده شود. محلول رقيق شده براي شستشو
مي پاك  گيرد. سازي فيلترها مورد استفاده قرار

هاي اسيدي كه براي حذف ذرات زيان آور براي محيط زيست تصفيه آلكالين يا شوينده
گيرند نيز يكي ديگر جريان هواي تخليه شده مورد استفاده قرار مي��-يا�Fy،EF-مانند 

اس از كاربردهاي تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي است. در شوينده و آلكاليني،يهاي دي
و مقدار زيادي نمك توليد مي به مقادير زيادي اسيد يا باز مصرف شده شود كه غالباً آلوده

مي مواد سمي مانند يون و يا تركيبات ارگانيك  باشند. هاي فلزات سنگين

 كاربرد تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي در بيوتكنولوژي5.2.3
يكي از كاربردهاي تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي كه در آينده بسيار مورد استفاده

شكل قرار خواهد گرفت، احياي اسيدهاي ارگانيك از فرآيندهاي تخمير مي ،21-6باشد. در
دائم بر اساس تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي فرآيند توليد اسيد الكتيك در تخمير

 نمايش داده شده است. 
آن عموماً اسيد الكتيك در يك دسته فرآيند توليد مي و خالص سازي و جدا سازي شود

گيرد كه در نتيجه آن حجم بااليي از فاضالب نمكي توليد عمدتاً توسط تبادل يوني انجام مي
د مي شكل شود. در فرايند توليد كه نشان داده شده است، در گام نهايي خالص سازي،21-6ر

يك حداقل رزين تبادل يوني نياز است. غلظت نمك الكتات توسط اسيد معمولي به دست 
و توليد الكتات به اسيد الكتيك از طريق تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي صورت مي آيد
مي مي  گردد. به محل تخمير برمي pH، براي كنترل شود گيرد. بازي كه به طور هم زمان توليد

به از ساير كاربردهاي تصفيه الكتريكي با غشاهاي دو قطبي در بيوتكنولوژي مي توان
4از سديم آسكوربات3و توليد اسيد آسكوربيك2از گلوكونات سديم1بازيافت اسيد گلوكونيك

 اشاره نمود.

1 Gloconic Acid 
2 Sodium Gloconate 
3 Ascorbic Acid 
4 Sodium Ascorbate 
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ت-21-6شكل  وليد با تصفيه الكتريكينمايش دياگرام ساده شده فرآيند

 كاربرد تصفيه پخشيدگي5.3
هاي صنعتي به ويژه صنايع فلزات مورد امروزه تصفيه پخشيدگي عمدتاً در تصفيه فاضالب

گيرد. عالوه بر اين، پتانسيل كاربرد اين روش در صنايع شيميايي براي خالص استفاده قرار مي
و در صنايع غذايي براي و بازها ها وجود دارد. اما غير اسيدي نمودن آب ميوه سازي اسيدها

 اين كاربردها در حال حاضر در سطح تجاري مطرح نيستند. 
نشان داده شده است. در اين شكل22-6يك كاربرد عمومي تصفيه پخشيدگي در شكل

ك از محلول���SOو�HF ،�-Fنماي ساده شده فرآيند احياي اسيدها مانند  ه هاي ضعيف
در سطح تجاري كاربرد گسترده اي دارد، نشان داده شده است. در ژاپن، اياالت متحده آمريكا

هاست كه مشغول فعاليت هستند. هاي تصفيه پخشيدگي سالو اروپا، تعداد زيادي ايستگاه
از اين جهت اهميت دارد كه اين اسيدها نسبتاً گران�F-�و HFاحياي اسيدهايي مانند 

ه آنقيمت و رها سازي مي ستند شود. اما ها در محيط سبب آلودگي شديد محيط زيست
يا HClاحياي اسيد  و از فرآيندهاي صنايع فوالد، از جنبه فني���SOاز آب تراش آلومينيوم

و اقتصادي امكان پذير است. 
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و اسي نماي شماتيك احياي اسيدها از محلول-22-6شكل دهاي ضعيف حاوي نمك

 كاربردهاي غير يوني نمودن مداوم5.4
و نيروگاه نياز به آب با خلوص باال در صنايع الكترونيك، آزمايشگاه هاي برق هاي تحليلي

در همواره رو به افزايش است. عموماً آب و زير زميني طي يك سري فرآيندها كه هاي سطحي
اولترافيلتراسيون، گند زدايي با بر گيرنده نرم كردن آب، مايكروفيلتراسيون، اسمز معكوس، 

مي هاي تركيبي تبادل يوني هستند، پاكو رزين UVاشعه  آب سازي شوند. در اين فرآيندها،
E[�06/0با هدايت الكتريكي كمتر از  Ó�⁄ مي � آن توليد كه فرآيندهايي مانند جايي شود. از

و گندزدايي  و يا اولترافيلتراسيون به صورت مداوم قابل UVبا اشعه اسمز معكوس، مايكرو
اجرا هستند، رزين تبادل يوني كه بايد به هدايت الكتريكي كمي برسد، الزم است كه در 

و هزينه بيش تر فواصل زماني معين احيا شود. اين فرآيند احيا نه تنها سبب مصرف كار
و احياي مواد شيميا شود بلكه به زمان مي يي نياز هاي شستشوي طوالني مدت جهت حذف

و غشاهاي دو قطبي جداگانه جهت غير يوني نمودن دارد. با قرار دادن بستر هاي تبادل يوني
و مداوم به جاي رزين هاي تركيبي تبادل يوني، توليد آب فوق خالص بسيار ساده تر شده

و اين كيفيت در تمام مدت توليد حفظ مي شود. محصول توليدي كيفيت دلخواه پيدا كرده
شكل اين فرآي  نشان داده شده است.23-6ند در
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كم فرآيند ساده و كاهش چشمگير تر، عدم نياز به توليد دوباره مواد شيميايي، مصرف آب تر
ها از فوايد توليد آب فوق خالص با غير يوني نمودن مداوم در مقايسه با كاربرد بسترهاي هزينه

 باشند. تبادل يوني مي

خا-23-6شكل  لص جهت توليد آب مصرفي ديگ بخارخط توليد آب

ها فهرست نمايه
 حروف التين

a:  ثابت
a:  [molm_3] فعاليت

A:  [m2] مساحت

C:  [molm_3] غلظت

¯C:  [molm_3]غلظت متوسط

D:  [m2 s_1] ضريب پخشيدگي

E:  [AVs] انرژي

F:  [A s eq_1] ثابت فارادي

G:  [J] انرژي آزاد گيبس

i:  [Am_2] شدت جريان

I: نجريا [A] 

ilim:  [Am_2] شدت جريان نهايي

J:  [molm_2 s_1] شار

Je:  [Am_2] شار بارهاي الكتريكي

K: [متغير] ضريب
L:  [mol2N_1m_2 s_1] ضريب

l:  [m] طول

n:  [_] تعداد

N:  [_] تعداد

p:  [Pa] فشار
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q:  [m2] مساحت

Q:  [m3 s_1] نرخ حجم جريان

r:  [Om2] مقاومت مساحت

R: يمقاومت الكتريك [O] 

¯R:  [O]مقاومت الكتريكي متوسط

R:  [J mol_1K_1] ثابت گازها

S:  [O_1] رسانايي

T:  [K] دما

t:  [s] زمان

T:  [_] عدد انتقال

U:  [V] پتانسيل الكتريكي

u:  [m2 s_1V_1] جابه جايي جريان

¯V:  [m3 mol_1]جزء حجم مولي

V:  [m3] حجم

z:  [m] نمايه جهت

z:  [eq mol_1] عدد بار

Zb:  [m] ضخامت اليه مرزي
 

 حروف يوناني
C:  [_] قابليت تصفيه غشاء

D:  [m] ضخامت سلول

D:  [_] اختالف

Z:  AVs] پتانسيل الكتروشيميايي
mol_1] 
j:  [V] پتانسيل الكتريكي

K:  [O_1m_1] رسانايي ويژه

Leq:  [m2O_1 eq_1] رسانايي اكي واالني

m:  [J mol_1] پتانسيل شيميايي

n: سنجيضريب آمار  [_] 

r:  [Om] مقاومت ويژه

x:  [_] كاربري جريان
 

ها زيرنويس
a:  آنيون
c:  كاتيون

cell:  سلول يا جفت سلول

co:  يون همراه
eff:  بازده
des: زدايي نمك  

e:  بار الكتريكي
fix:  يون ثابت
i:  جزء

k:  جزء

lim:  مقدار محدود
max:  مقدار حداكثر
min:  مقدار حداقل
p:  پمپ
pro:  محصول
s:  نمك
spec:  ويژه
st:  مخزن
tot: كل
unit:  واحد سلول
w:  آب

ها باالنويس
am:  غشاء تبادل آنيوني
b:  محلول خالص
b:  ثابت
bm:  غشاء دو قطبي
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c:  محلول غليظ
cm:  غشاء تبادل كاتيوني
e:  شستشوي الكترود

d:  محلول رقيق
diff:  پخشيدگي
fs:  مسير جريان

in:  ورودي
m:  غشاء
mig: به جاييجا  

out:  خروجي

pro:  محصول
s:  محلول
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ش (پساب غليظفصل هفتم:تصفيه شده) براي وراب

 تخليه در اراضي غير ساحلي

 . مقدمه1
مي نمك آب زدايي آب شور در مناطق غير ساحلي تواند تأمين كننده يكي از منابع مهم

) ()ROشرب در بسياري از مناطق جهان باشد. اسمز معكوس ) امروزه NFو نانو فيلتراسيون
هاي . البته در كاربرد فناوري]1[زمينه مطرح هستند هاي پر كاربرد در اين به عنوان فناوري

RO/NF و در مناطق غير ساحلي، سيستم بايد به نحوي كار كند كه نرخ احياي آب باال باشد
و هزينه و اثرات جانبي زيست در نتيجه آن، راندمان كاربرد منبع آب حداكثر محيطي ناشي ها

ت اي، يك يا دو گزينه خليه شوراب در هر منطقهاز تخليه شوراب، حداقل گردد. معموالً براي
و مقدار موجود است كه بستگي به ارزش زمين، هزينه و نوع هاي انرژي، هزينه هاي اجرا

. تخليه شوراب در اراضي غير ساحلي در بر گيرنده]3و2[هاي موجود در شوراب دارد نمك
آب گزينه به فاضالب، تزريق چاه هاي سطحي، تخليه هاي مصرف دوباره شوراب، تخليه به

(و سپس پر كردن مجدد استخرها) مي و استخرهاي تبخير .]2[باشد عميق، كاربري در اراضي
هايي كه براي به حداقل رساندن حجم شوراب اسمز در اين فصل كلياتي درباره فناوري

و ساده و نانوفيلتراسيون مي معكوس و مثال تر شدن فرآيند تصفيه شوراب به كار از روند هايي
 ها ارائه شده است. موارد متعدد كاربرد اين فناوري

 . سابقه2
هاي معدني كم محلولي هستند كه در اثر فرآيند هاي سطحي شور معموالً حاوي نمك آب

كنند. گرفتگي غشاها سبب كاهش اسمز معكوس، بر روي غشاهاي اسمز معكوس رسوب مي
و بهره (مثالً كاهش شار جريان) ميوري سيستم شود. بنابراين كاهش كيفيت آب توليدي

كارها كارهاي اقتصادي كنترل رسوب امري ضروري است. از جمله اين راه استفاده از راه
(به عنوان سازي فناوري توان به بهينه مي هاي موجود براي كاهش گرفتگي غشاها اشاره نمود

و مقدار مواد ضد رسوب). pHمثال اصالح   جريان ورودي
هاي معدني كم محلول هاي نمك، غلظت يونROهاي متوالين با عبور آب از مدولزما هم

)LD�M ،(D�M ،EF��N ،(F��N (جهت جريان ورودي) افزايش ) در جهت نگهدارنده غشاء
از حد حالليت برخي مواد يابد كه اين افزايش غلظت ممكن است به سطح باالتر مي
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و سولفات باريم گذار مانند رسوب (كلسيت) (ژيپس)، كربنات كلسيم هيدروسولفات كلسيم
و سيليكا برسد  و نيز هيدروكسيدهاي فلزات هاي معدني . در چنين شرايطي، نمك]4[(باريت)

و  و يا درون محلول كريستاليزه شده كم محلول ممكن است يا مستقيماً بر روي سطح غشاء
ال و يك يه رسوب معدني را بر روي غشاء تشكيل دهند سپس بر روي غشاء رسوب كنند

و در نتيجه عمر]6و5[ و تخريب احتمالي غشاء شده . اين مسأله سبب كاهش شار جريان آب
 كاهد. مفيد آن را مي

آبحل ساده براي اجتناب از ايجاد مشكل رسوبات معدني، سطح پايين يك راه تر احياي
(يعني نسبت مقدار آب توليد شده مي به مقدار آب ورودي كاهش يابد) كه سبب كاهش باشد

مي غلظت نمك (كه با نام قطبي نمودن غلظت نيز شناخته هاي معدني در سطح غشاء شود
و مسأله مديريت دفع مي شود). البته چنين رويكردي سبب افزايش حجم شوراب توليد شده

و هزينه مي هاي فرآيند را نيز شوراب به صورت بسيار جدي مطرح گرديده كه افزايش دهد
 زدايي بيانجامد. هاي موجود براي نمك ممكن است به حذف روش غشايي از گزينه

ضد pH، براي بيشينه نمودن بازدهي آب، از تعديل ROهاي در بسياري از سيستم و مواد
مي هاي رسوب رسوب براي كنترل نمك ها، قابليت . در هر دو اين روش]7[شود گذار استفاده

مي نمكحل شدن  گذاري در سيستم غشايي اتفاق نيافتد. كند كه رسوب ها به نحوي تغيير
(حدوداً  و غلظت نمك85تا50اگرچه، در اين فرآيندها نيز بازده آب چندان باال نيست ها %)

در آن به حدي است كه نياز به فرآيندهاي تكميلي براي بهبود كيفيت آب دارد. در بسياري از
و يا غير قابل روش مناطق غير ساحلي، هاي تخليه شوراب با صرفه اقتصادي، بسيار اندك

دسترسي هستند. بنابراين الزم است تا حجم شوراب توليدي براي اجتناب از مشكالت تخليه 
و تصفيه آن، به حداقل برسد. 

و در تركيب ROبراي كاهش حجم شوراب الزم است كه حداقل يك فرآيند ديگر در كنار
بندي زدايي مورد استفاده قرار گيرد. اين فرآيندها در چهار دسته، تقسيم نمك با آن براي

( مي (1شوند: (2) كنترل كاتيوني و كاتيون ) تفكيك فيزيكي آنيون3) كنترل آنيوني ( ها )4ها
و كاتيوني به ترتيب شامل فرآيندهاي غير معدني نمودن فرآيندهاي دمايي. كنترل آنيوني

باشد. تصفيه مي]10[و كنترل بيولوژيكي سولفات]9وICD (]8(1شيميايي متوسط
و تصفيه الكتريكي معكوسED(2الكتريكي (3)EDR (]11[در كنار غير يوني نمودن

 
1 Intermediate Chemical Demineralization 
2 Electrodialysis  
3 Electrodialysis Reversal  
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هاي جداسازي بارهاي الكتريكي مورد استفاده، به عنوان فناوري]13وCDI (]12(1ظرفيتي
مي قرار مي 3، تقطير غشايي]VC (]14(2دن بخارتوان به فشر گيرند. از فرآيندهاي دمايي

)MD (]15[زدايي به روش انجمادو نمك]تري را نيز مانند اشاره نمود. فرآيندهاي تازه]16
) (]19[، بخار شبنم]18و17[) FOاسمز مستقيم ) VSEPو فرآيند تعديل يافته برشي لغزنده

د استفاده قرار داد كه در مور ROتوان به عنوان فرآيندهاي تكميلي تصفيه شوراب مي]20[
كم اين فرآيندها رسوب و مصرف انرژي از گذاري تر مي باشد. الزم به ذكر است كه هر يك

مراحل ICDاند. روش هاي نام برده شده درجات مختلفي از پيشرفت را طي كرده فناوري
(كاهش بيولوژيك در حالي كه ساير روش]21و5[آزمايشي را پشت سر گذاشته است  ي ها

) ) هنوز در مرحله آزمايشي هستند. استفاده از اين فرآيندها CDIو BSR ،(FO ،MDسولفات
و يا نزديك به صفر تواند اولين گام مي ها در جهت كاهش حجم شوراب تخليه شده به صفر

 گيرد. باشد. در ادامه، هر يك از اين فرآيندها به طور خالصه مورد بررسي قرار مي

 . توليد شوراب3
(و در نتيجه افزايش ROزدايي آيندي را كه سبب كاهش احياي آب در سيستم نمكفر

مي شوراب توليدي) مي توان با در نظر گرفتن عاملي كه توسط آن، جريان پس زده شده شود،
:]23و22و6[شود بيان نمود(نگهداري شده) تغليظ مي

)7-1(

و جريان ورودي،Ô)و�)، كه در آن �Âبه ترتيب غلظت هاي جريان نگهداري شده
( نشان �Âدهنده اسمي نمك پس زده شده � 1 � gCË CÔ⁄ iبه طوري كه(Ëغلظت جريان

و  وÔ)خروجي (�Äغلظت جريان ورودي) �Äاحياي جزئي آب � QÖ QÔ⁄وÉÖوÉÔبه
و ورودي) مي ، با افزايش نرخ1-7باشند. مطابق شكل ترتيب نرخ حجمي جريان خروجي

و براي حذف نمك80احياي آب تا تا% ميبه CF%،97ها يابد. به عنوان مثال سرعت افزايش
و90زدايي در سطح براي نمك (غلظت جريان براي جريان ورودي به ترتيب%98 و%10 %

مي48و10%)، جريان نگهداري شده در داخل سيستم با عامل به ترتيب2  شود. تغليظ

1 Capacitive Deionization 
2 Vapor Compression  
3 Membrane Distilation  
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(-1-7شكل و عامل غلظت ØÙ×ÚÙÛÜ�ÛÚ×�تغييرات نرخ حجمي جريان شوراب �ÝÚÚÞ⁄با نرخ (
ßàáزدايي غشايي با ظرفيت احياي جريان براي يك پايانه نمك 3 âáãäã/åæç با تصفيه نمك

%.97اسمي 

و رسوب كننده در انتخاب سيستم كاهنده شوراب، ارزيابي حدود حالليت نمك هاي مهم
% احياي آب،85نمك زدايي آب رودخانه كلرادو با بسيار ضروري است. به عنوان مثال براي 

(شكل�F)D)و�LDEFمهم ترين نمك هاي رسوب گذار  ). با افزايش نرخ2-7هستند
نقش افزاينده تاثير گذاري در كاهش نرخ احياي آب���E»Fو سيليكا�DEF)احياي آب، 

موديناميك براي غلظت مشتق شده از نرخ احياي بازي مي كنند. در محاسبات حالليت تر
از pHپيشنهاد مي شود كه از تعديل CRW% در 85 براي جلوگيري از رسوب گذاري بعضي

(مانند  استفاده pH) در دامنه هاي مختلف�E»Fو���CaSO�،GH�Fرسوبات احتمالي
نسبتاLDEF�ًو�DEF)ضرايب اشباع . اگرچه مشاهدات نشان داده اند كه تغييرات]9[شود 

 CRW ROمي باشد. بنابراين، نمك زدايي بيشتر شوراب توليد شده در فرآيند pHمستقل از 
با pHحتي در اشباع�E»Fو�DEF)كم نيز مي تواند يك چالش باشد، چرا كه محلول تقريباً

و با   ظرفيت اشباع رسيده است. به بيش از�LDEFشده
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براي شوراب��îï�ÒÑو�èæéêã،��ëÒì،ëíÒتغييرات ضرايب اشباع براي-2-7شكل
(ROتوليد شده ناشي از اجراي فرآيند  و85بر روي آب رودخانه كلرادو % تصفيه97% احياي آب

 ها) نمك

ا95براي رسيدن به هدف كه همان مي% كل سيستم باشد، بايد بر حدود حياي آب در
. در چنين شرايطي،]9[غلبه نمود�DEF)و�CaSO�،LDEFگذاري آستانه رسوب

كم نمك مي CRWزدايي حتي در شوري نسبتاً ، 124تواند سبب تغييرات ضرايب اشباع نيز
به ترتيب براي CF=48در3/4و5/9و7/5، 1078، 611و CF=10در1و2/1،2/1، 141

LDEF�،CaSO�،(DEF�،EIEFو�E»Fشود: گردد. ضريب اشباع به شكل زير محاسه مي� 

)7-2(

و IAP، كه در آن xحالليت محصول براي نمك معدني :,�ÂËمحصول فعاليت يوني

ازب مي و90با نرخ احياي ROاشد. واضح است كه شوراب حاصل هاي % با توجه به نمك%98
�Eðyها اشاره شد، يا درحد اشباع معدني كه در باال به آن � و يا بيش از حد اشباع�1

�Eðy ² زدايي غشايي، هاي نمك قرار دارد. دانستن اين مسأله ضرورت دارد كه در سيستم�1
ج هاي نمك حذف شده از جريان در نزديكي سطح غشاء تجمع، يونROريان از غشاء با عبور

و سبب ايجاد يك اليه مرزي غلظت مي و فشار اسمزي نموده شوند. با افزايش تدريجي غلظت
(از كانال ورودي  تا خروجي) نيروي محركه موثر خالص براي تصفيه ROدر سطح غشاء

و بنابراين، شار جري كاهش مي مييابد (شكل ان به سمت خروجي نيز كاهش ).3-7يابد
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و صفحه-3-7شكل را كه شكلROنماي جريان عبوري از سيستم قاب گيري اليه مرزي غلظت
وJدهد. در اين شكل نمايش مي و در ورودي غلظتCpوCmشار آب ها به ترتيب در سطح غشاء

هم مي وDچنين باشند.  باشد.ميyدين غلظت محلول در جهت گرا dC/dyپخشيدگي محلول

مي غلظت نمك زد ها در سطح غشاء را :]5[توان با استفاده از يك مدل نواري ساده تخمين

)7-3(

�)، كه در آن،(ñوCP و غلظت محلول به ترتيب در سطح غشاء، محل ورود جريان
هم خروجي جريان مي جJچنين باشند. در اين رابطه ضريب انتقال جرمkريان خروجي، شار

��uاي مقدار تصفيه مشاهده�uدر محل ورود محلول،  � 1 � �(p/(Ã)) و مدول قطبي ،
مي ROدر طول كانال غشاي CPباشد. مقدار شدن غلظت مي و در خروجي افزايش پيدا كند
مي كانال به بيش رس ترين مقدار خود و بنابراين پتانسيل هاي معدني نيز گذاري نمكوبرسد

و به سمت خروجي جريان افزايش مي در يابد. بنابراين مهم در سطح غشاء ترين چالش موجود
و كاهش احتمال زدايي، دست براي نمك ROبه كارگيري فناوري  يابي به نرخ بازدهي باال

مي گذاري نمك رسوب  باشد. هاي معدني
ازها هاي بعدي به بررسي تكنيك در بخش براي ROي مختلف تصفيه شوراب حاصل

و ويژگي كاهش حجم خروجي پرداخته مي آب شود. بسته به كيفيت آب، اهداف تصفيه هاي
مي ها، يك يا چند مورد از اين تكنولوژيكن شيرين توان براي شرايط مختلف به كار برد. ها را

هاي مختلف، بر يك فناوري خاص هاي متعدد از فناوري در اين بخش نيز با توجه به ارائه مثال
 تأكيد نشده است. 
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از فناوري.4 ROهاي تصفيه شوراب حاصل
4.1) )ICDكنترل كاتيوني به هنگام غير معدني نمودن شيميايي متوسط

با ROكن، نماي شماتيك يك آب شيرين4-7در شكل و با دو مسير براي عبور جريان
يك"غير معدني نمودن شيميايي". عبارت]21[جامع نشان داده شده است ICDسيستم 

هاي رسوب كننده توسط هاي مختلفي است كه در هر كجا كه يون عبارت كلي براي فناوري
مي ROهاي شيميايي از شوراب اوليه محلول مي حذف شود. در مطالعات شوند به كار گرفته

مورد ICDاز طريق RO يابي به بازدهي باال در سيستم مختلف، مفاهيم متعددي براي دست
نشان دادند كه بهبود]21و5[و همكاران1. اخيراً گابليچ]24- 36[بررسي قرار گرفته است 
از95بازدهي كل سيستم به  در سطح CRW ROبراي نمك زدايي ICD% با استفاده
و اجرايي امكان مي آزمايشي كه پذير وD�M)در كاهش ICDباشد. مطالعات نشان داده است

كم ساير يون و يا در حد فوق هاي رسوب كننده در تصفيه اوليه شوراب در حد تر از اشباع
(رسوب و بنابراين، اشباع فوق پايدار گذاري بسيار بسيار كند ذرات جامد)، موثر بوده است

مي زدايي بيش امكان نمك  آورد. تر جريان شوراب را فراهم
ب (زماني كه�F)D)گذارير رسوبفرآيندهاي غير معدني نمودن شيميايي تكيه دارند

را رسوب pHغلظت كربنات كلسيم به اندازه كافي باال باشد تا بتوان با تعديل  گذاري كلسيت
، سنگ��DF-�هاي قليايي سود سوزآور پذير نمود) كه اين كار با استفاده از محلول امكان
ميو يا تركيبي از اين محلول�D�CO-، سديم كربنات����D�F)�آهك  شود. ها انجام

باROكن نماي شماتيك يك سيستم آب شيرين-4-7شكل با دو مسير براي عبور جريان
 استفاده از غير معدني نمودن شيميايي متوسط

1 Gabelich 
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و هزينه به انتخاب محلول واسطه قليايي به تركيب غلظت هاي شيميايي بستگي دارد.
كل كلسيم CRW ROل براي شوراب عنوان مثا كل كربنات به بوده است1/1نرخ مولكولي

از هاي كربنات براي رسوب . بنابراين مقدار كافي يون]8[ به % يون99گذاري بيش هاي كلسيم
افزوده شود تا كلسيم���D�F)به�Na�CO. در مقابل بايد]9[وجود دارد�D(F)صورت 
ح  ذف گردد. اضافي

 مثال
در مركز بهبود كيفيت آب اداره عمران اياالت متحده آمريكا كه در يوما در ايالت آريزونا

اي شهري جنوب كاليفرنيا انجام گرفت قرار دارد، مطالعاتي در سطح اجرايي توسط آب منطقه
 با دو مسير براي عبور RO. اين مطالعات جهت تأمين معيارهاي طراحي يك سيستم]21[

(شكل مي4-7جريان انجام شدند ( ). از اين معيارها  pH) كنترل مناسب1توان به
) و واحدهاي SCRرآكتورتماسي مواد جامد (RO ) و كه2ثانويه كل بازدهي95) تعيين اين %

كل سيستم امكان پذير مي باشد، اشاره نمود. بهينه سازي سيستم در حد نزديك به توليد
و ROعملكردهاي  و عملكرد هر]37و8[در مطالعات اوليه مورد توجه قرار گرفت SCRاوليه

و يكسان در طول دوره آزمايش بررسي شد.  واحد تحت يك شرايط بهينه
در CRWدر طول دوره آزمايش، منبع آب از گرفته شد از سد مرزي بين المللي شمالي

گرم در ليتر متغير بود.ليمي 900تا 700يوما، آريزونا تهيه شد. شوري رودخانه كلرادو از 
ليتر در دقيقه) به دو قسمت تقسيم شد كه يك قسمت RO )250جريان اوليه شوراب 

به 190(حدود  و مقدار باقي SCRليتر در دقيقه) (به EDRمانده براي آزمايش هدايت شد
به1-3-3بخش شامل SCRمراجعه شود) مورد استفاده قرار گرفت. تركيب شيميايي ورودي

-DF� براي كنترلpH و-D�(Fبراي افزايش قلياييت بود. براي تعديل�pH حد نيز7در
( SCRاستفاده شد. جريان درون SCRاز اسيد سولفوريك در  ) عبور MFاز يك فيلتر مايكرو

و سپس وارد يك واحد  ) گرديد. در واحد L/min( 20–22ثانويه با ظرفيت ROداده شد
RO و ثانوي  براي جلوگيري از گرفتگي غشاء استفاده شد.���SOه از مواد ضد رسوب

و نيز مقادير pHمقدار از EI�Mو D�M ،LD�M)در زمان كار سيستم در SCRحذف شده
جامد از محلول حذف شده�D(F)نمايش داده شده اند. كلسيم كه به صورت5-7شكل

بهتر است، مهم از ين رسوب تر از مقادير بيش pHباشد. در سطوحمي SCRدست آمده
تا54از D�M)آزمايش شده، حذف  مي%83 هم % متغير كه باشد. چنين نتايج نشان داد

و نيز pHبه مقدار D�M)همانند EI�Mو LD�Mتصفيه  از كمي بيش LD�Mبستگي دارد تر
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(D�M كم كمو ازي مي EI�Mتر و SEM(1ها شود. تحليل ميكروسوپي الكترون حذف (
در داده)EDS(2اسپكتروسكوپي پخشيدگي الكتروني مي SCRهاي رسوب كه نشان دهد

كنند، از طريق محصور شدن رسوب مي�EDEFو�LDEFكه به صورت EI�Mو LD�Mحذف 
مش در كريستال كه تازه رسوب نموده است،�D(F)يا جذب بر روي سطح�D(F)بك هاي
از گيرد. با توجه به درصدي از كاتيون صورت مي و كيفيت آبي كه ها كه حذف شده اند

ثانويه هيچ عالئمي از گرفتگي ROسيستم مايكروفيلتراسيون عبور نموده است، عملكرد واحد 
(شكل نشان نمي600hازتر غشاء در فشار كاركرد بيش و اين امر، كاربردي5-7دهد ، پايين)

مي ROرا در بهبود راندمان ICDبودن  نمايد. در مقياس عملي ثابت

 كنترل آنيوني به هنگام كاهش بيولوژيكي سولفات4.2
يك روش منحصر به فرد براي كاهش رسوباتي كه پايه سولفاتي دارند، استفاده از

باشد. اين مي��E�Nو تبديل آن به سولفيد��EF��Nها براي كاهش سولفات ميكروارگانيسم
توان در يك فرآيند جداگانه ديگر، شناخته مي شود. سپس ميBSR3فرآيند كاهشي به نام 

و به عنصر سولفور E�Nهاي يون باشد. تبديل كرد كه يك ماده جامد مي��EÂرا اكسيد نموده
،�LDEFتواند تأثير بسزايي در كاهش رسوباتمي BSRبه روش EF��Nهاي حذف يون
EDEFو�(DEFداشته باشد كه احتمال ايجاد گرفتگي در سيستم�RO اوليه جهت تصفيه

به در سيستم BSRدهد. براي سال هاي متمادي، روش شوراب را نيز كاهش مي هاي صنعتي
. واكنش هاي عمومي براي كاهش سولفات به قرار زير هستند]38- 43[شده است كار گرفته 

]44[:
)7-4(EF��N 4 Organic	Carbon ⇒ S�N 4 CO� 4 H�O
)7-5(EF��N 4 6�� 4 CO� ⇒ S�N 4 Biomass 4 6H�O

( BSR، متغيرهاي اساسي جريان5-7و4-7با توجه به روابط يك1عبارتند از ) يافتن
و منبع كربن كه اين منبع مي و����تواند كربن ارگانيك يا هيدروژن دهنده الكترون مناسب

(��F)�يا دي اكسيد كربن بي2باشد؛ ولوژيكي مناسب براي كاهش ) انتخاب يك جمعيت
EF��N) و و بي خطر ) تعيين وسيله3؛ چه در مرحله كاهش E�Nاي براي انتقال مطمئن

و چه از جنبه كلي زيست  محيطي. بيولوژيكي سولفات

1 Scanning Electron Microscopy  
2 Electron Dispersive Spectroscopy 
3 Biological Solfate Reduction 
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(باال) داده داده-5-7شكل درpHهاي هاي حاصل از فرآيند غير معدني نمودن شيميايي متوسط:
SCR به (وسط) درصد حذف كاتيوننسبت (پايين) ضريب انتقال آب براي سيستم زمان، ROها،

 نهايي.
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و منبع كربن4.2.1  دهنده الكترون
،4، گلوكز3، اتانول2، پروپيونات1تركيبات ارگانيكي با وزن مولكولي كم مانند استات

و منبع به عن�F)و��همانند8و ساكروز7، الكتات6، ماالت5گليسرول وان دهنده الكترون
مي EF��Nكربن براي كاهش  . يكي ديگر از منابع موثر كربن براي]37-41[شوند شناخته

. استفاده از منبع كربن مناسب، يكي از]45[باشد(شيره يا شهد) مي9، مالسEF��Nكاهش 
ونهگذار است: هزي ترين مالحظاتي است كه بر عوامل متعددي تأثير مهم ها، سرعت انجام كار

تر سريع EF��Nهاي كاهنده تشكيل مواد جانبي توليد شده. به عنوان مثال، الكتات با باكتري
و به عنوان اولين منبع كربن براي كاهش زمان كاركرد و يا اتانول عمل مي كند از استات

يا واند گرانت . البته الكتات مي]41و 37[گيرد رآكتور مورد استفاده قرار مي و تر از استات
و باكتري هاي مصرف كننده الكتات مي و فرعي اتانول باشد توانند به عنوان ماده جانبي اصلي

و پروپيونات توليد نمايند  . با مصرف اتانول، استات به عنوان ماده]46و 47[به ترتيب استات
مي ROشود. غشاهاي جانبي توليد مي يدات ارگانيكي را تصفيه توانند اين تول تا حد كمي

و ورود اين مواد به سيستم  و بيولوژيكيمي ROكنند تواند سبب ايجاد گرفتگي ارگانيكي
و اتانول مي تري را براي هاي اضافي بيش تواند هزينه غشاها گردد. بنابراين، استفاده از الكتات

به عنوان منبع كربن�F)و��حذف استات از آب توليدي، تحميل نمايد. استفاده از 
و پر هزينه است ولي با استفاده از اين EF��Nهاي كاهنده باكتري ، در مرحله اوليه گران

و آب تصفيه شده هيچ نيازي به هوادهي مجدد تركيبات، هيچ گونه ماده جانبي توليد نشده
.]37[نخواهد داشت 

 باكتري هاي كاهنده سولفات4.2.2
كه اي از ميكروارگانيسم نماينده گروه ويژه EF��Nكاهنده هاي باكتري به EF��Nها هستند را

براي EF��Nدهند. البته عنوان پذيرنده نهايي الكترون براي تنفس خود مورد استفاده قرار مي
����Sن ها به عنوان منبع اوليه توليد متابوليكي سولفيد هيدروژ بسياري از ميكرو ارگانيسم

1 Acetate 
2 Propionate 
3 Ethanol 
4 Glucose 
5 Glycerol 
6 Malate 
7 Lactate 
8 Sucrose 
9 Molasses 
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از10،]48[1، مديگانEF��Nهاي كاهنده گيرد. در بررسي باكتري مورد استفاده قرار مي نوع
بندي كرده است. هاي تجزيه كننده را در دو زير گروه بزرگ فيزيولوژيكي طبقه اين باكتري

5و دسولفوبالباس4، دسولفوتوماكولوم3، دسولفوموناس2اولين گروه در بر گيرنده دسولفو ويبريو

و اسيدهاي چرب خاص6ها مصرف كننده الكتات، پيرووات باشد كه اين باكتري مي ، اتانول
و در عوض، به EF��Nمانند منابع كربن هستند در E�Nرا تبديل مي كنند. گروه دوم

كهمي 10و دسولفونما9، دسولفوساركينا8، دسولفوكوكاس7برگيرنده دسولفوباكتر اين باشد
ها در اكسيداسيون بيوشيميايي اسيدهاي چرب به ويژه استات در حين تبديل مداوم باكتري
EF��N بهE�N اي دارند. تمامي ده نوع باكتري ذكر شده، ضرورتاً غير هوازي توانايي ويژه

و تكثير بايد در يك محيط بي و حتماً براي رشد  هوازي قرار گيرند. هستند

 كنترل سولفيد هيدروژن4.2.3
و در نتيجه��Sو E�Nطبق گزارشي كه بسياري از محققان ارائه كرده اند، با افزايش سطح

اي كه بايد مورد توجه قرار . نكته]49- 51[ها، بازدهي جريان كاهش يافته است اثر سمي آن
) به عنوان مانعي براي ppm( 544) يا mM(16هاي باالي در غلظت��Sگيرد اين است كه 

مي EF��Nفرآيند كاهش  و در نتيجه كاهش . ورود بيش]50[كند عمل تر مايع به بستر رآكتور
تواند از رسيدن غلظت به حد محدود كننده جلوگيري به عمل آورد. اين غلظت محلول مي

از��S. حذف]37[كنند آزاد بر خالف سمي شدن عمل مي��Sهاي باالي غلظت
 از اهميت بااليي برخوردار است. BSRفرآيندهاي 

ها وجود دارد كه برخي از آن��Sفرآيندهاي كنترل متعددي براي كاهش اثر غلظت
عبارتند از: پاك كردن بدون گاز، رسوب دادن سولفيد با افزودن منيزيم، فرآيندهاي بيولوژيكي

و تبديل دو مرحله در��S. عالوه بر كاهش غلظت]52[زي در دماهاي باال به فاز گا��Sاي
مي فاز مايع با تخليه گاز، غلظت  EF��Nآلي را براي كاهش تواند شرايط ايده هاي پايين اكسيژن

1 Madigan 
2 Desulfovibrio 
3 Desulfomonas 
4 Desulfotomaculum  
5 Desulfobulbus 
6 Pyruvate 
7 Desulfobacter 
8 Desulfococcus 
9 Desulfosarcina 
10 Desulfonema 
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و توليد تيوسولفاتEÂبه مي را كاهش دهد. يكي از روش1فراهم كند تواند تنظيم هاي كنترل
و��S،�ENكه كل سولفيد به صورت جايي . از آن]53[باشد BSRدر فرآيند pHدقيق 
E�N مي شكل مي��Sباشد، نامحلول بودن موجود :]45[دهد در آب، سيستم تعادل زير را

��S ⟹ HM 4 HSN ⟹ 2HM 4 S�N  )7-6(

ش درمي pHيميايي اين تركيبات وابسته به تعادل كل، بخش عمده8برابر با pHباشد. اي از
و اين در حالي است كه در�ENسولفيدهاي موجود به صورت  با pHوجود دارد ،6برابر

(كم pHباشد. معموالً مي��Sقسمت عمده آن به صورت از كم ) مانع فرآيند كاهش6تا5تر
EF��N مي  گردد.و افزايش حالليت سولفيد فلزات از پيش توليد شده

 مثال
موجود در شورابEF��Nبراي كاهش غلظت هاي BSRدر شرايط آزمايشگاهي، فرآيند

و منابع�F)و��و با استفاده از استات، اتانول، ROتركيبي  به عنوان دهندگان الكترون
گ را در جريان هاي ورودي EF��N، تغييرات غلظت6. شكل]10[رفت كربن، مورد بررسي قرار

و نيز درصد حذف  مي EF��Nو خروجي از را در بستر مايع شده رآكتورها نشان دهد. هر يك
هاي كاهنده اي قرار گرفتند كه در آن باكتري، تحت شرايط دورهBSRبسترهاي رآكتورها در 

(دادهها سولفات در مجاورت غلظت ها براي رآكتورهايي افزاينده سولفات قرار داده شدند
و اتانول نشان داده نشده است). به طور كلي، باكتري هاي كاهنده تغذيه كننده از استات

EF��N از و اتانول، در مواجهه با منابع�F)و��در شرايط استفاده و به دنبال آن استات
%،93براي استات EF��Nتري نشان دادند. حداكثر نرخ حذف زگاري سريع، ساEF��Nغليظ

و براي90براي اتانول و اتانول F�96)و��% % مشاهده شد. براي رآكتورهايي كه از استات
كم pHكردند، كاهش تغذيه مي از به كم5/7تر هاي ) سبب ايجاد دورهC/s(1تر از نرخو يا
ك شيو گرفتگي بيولوژيكي شبكه، سبب افزا��تر از حد بهينه شد. انتقال ناقص گازمعملكرد
(حذف طول دوره ��مانده نسبت %) براي باقي60تا EF��Nهاي عملكرد با بازدهي كم CO�⁄

كه شد. نكته مهم در اين گيرند، مورد استفاده قرار مي�F)و��جا اين است كه هنگامي
و مرزهاي حالليت  از مالحظات مهم در عملكرد هستند. البته با بهبود شرايط��انتقال جرم

و  كاركرد سيستم، عملكرد راكتور دوباره به حد بهينه خود بازگشت. در پايان، مصرف استات
و94تا82اتانول براي هر ستون به ترتيب حدود  درصد تعيين شد. اين 100تا90درصد

 
1 Thiosulfate 
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مي ROهاي سطوح باالي بقاياي ارگانيكي تا حد كمي توسط سيستم شوند پايين دست حذف
و بيولوژيكي شوند. البته نتايج كاركرد با  و��و ممكن است سبب ايجاد گرفتگي ارگانيكي

(Fاز دو نقطه اميد بخش بود: دستيابي به راندمان باالي كاهش�EF��N و بقاياي ارگانيكي
 كم در شوراب تصفيه شده دو نقطه قوت نتايج اين آزمايش بودند.

محاسبه شده با�DEF)و�LDEFبراي BSR، ضرايب اشباع جريان خروجي1-7جدول
(نرم افزار  ، OLI، سيستم هاي LabAnalyzer 2.0استفاده از يك مدل حالليت ترموديناميك

و و دادهNJصفحات موريس كي) از CRWفيت آب از بخش هاي قبلي هاي شوراب حاصل
RO بخش اوليه مي) مي ). داده3.2باشد  EF��Nدهند كه با توجه به سطوح حذف ها نشان
(بزرگ به از دست آمده �LDEF%) براي هر يك از منابع دهنده الكترون، نرخ هاي اشباع90تر
ر�DEF)و (كم گذاري اتفاق نمي سوبدر محدوده اي هستند كه و مانع از 100ازتر افتد (
و كم�LDEF نشيني ته در مي�DEF)تر از حد الزم براي رسوب گذاري شده باشد. بنابراين،

يك مي BSR شود، در نظر گرفته مي�DEF)و�LDEFگذاري شرايطي كه فقط رسوب تواند
بها براي دسترسي به بازدهي باال بلكه براي دستتكنولوژي مناسب نه تنه به عنوانSÂيابي

 ماده توليدي نهايي باشد. 

 پس از كاهش بيولوژيكي سولفاتèæéêìوæéêì÷كاهش فرضي نرخ اشباع-1-7جدول

 ضرايب اشباع
ø�ëÒì��ëÒì

9/0 101 اوليهROشوراب
باROشورابش سولفاتدرصد كاه آب70ثانويه  درصد احياي

70 157 4/1
80 3631/0
90 7/303/0

 جداسازي فيزيكي بارهاي الكتريكي4.3
براي تصفيه شوراب CDIو ED/EDRكنند مانند فرآيندهايي كه با انرژي الكتريكي كار مي

با . هر دوي اين روش]11-14[گيرند مورد استفاده قرار مي نيروي محركه يك ميدان ها
و كاتيون كنند كه اين ميدان سبب جدايي فيزيكي آنيون الكتريكي كار مي و از اين ها ها شده

هر دوي اين،نمايد. در ادامه طريق از ايجاد تركيبات يوني رسوب كننده جلوگيري مي
 فرآيندها به طور كلي مورد بررسي قرار گرفته اند. 
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غ پروفيل-6-7شكل و نيز راندمانهاي و خروجي هاي حذف براي لظت سولفات در جريان ورودي
و  (وسط) (باال)، اتانول  ëÒì�Nهاي كاهنده هاي سازگاري باكتري(پايين). دوره��Òو�Ñاستات

و اتانول نشان داده نشده است.  براي استات
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 تصفيه الكتريكي / تصفيه الكتريكي معكوس4.3.1
اين پتانسيل را دارند كه با نرخ بازدهي بسيار بااليي عمل EDRو EDهاي دو روش هر

زدايي آب زيرزميني با كل مواد براي نمك EDRميالدي، از روش80كنند. در اواخر دهه 
) و با بازدهي ميلي TDS (5000جامد محلول شد94گرم در ليتر چنين . هم]54[% استفاده

و ميلي TDS 8000با ROراب اين روش براي احياي شو گرم در ليتر مورد استفاده قرار گرفت
 RO. البته، فناوري]55[دست آمدبه EDRو RO% در نتيجه تلفيق دو فناوري96بازدهي 

و نيز مصرف انرژي مناسب، بر و غير يوني و EDمعموالً به علت توانايي حذف ذرات يوني
EDR هاي با مقدار سولفات باال مانند شوراب ارجحيت دارد. اما در تصفيه محلولRO ،ED و
EDR گذاري مجدد مواد توليدي ها امكان رسوب تري دارند چرا كه در اين روش كاربرد بيش

 جانبي وجود ندارد. 
مي EDيك ساختار متداول6-7شكل و را نشان دهد كه در آن غشاهاي انتقال آنيوني

ب ه طور انتخابي، تركيبات محلول يوني را حذف كاتيوني در حضور يك ميدان الكتريكي،
از تركيب يك يك رزين تبادل اندرفتهبه كار EDRيا ED. غشاهايي كه در]56[كنند مي

هم آنيوني يا كاتيوني با يك پليمر ساخته مي مي شوند. غشاها، ذرات دهند بار را از خود عبور
و ذرات غير هم مي ولي مانع از عبور آب بر در حال حاضر تيمشوند. بار هاي تحقيقاتي متعددي

مي فعاليت دارند. از جمله اين تالش ED/EDRهاي غشاهاي روي بهبود ويژگي به ها توان
و با پليمرهاي قالبي اشاره نمود و غير متخلخل و توسعه غشاهاي كم مقاومت كه اين1بهبود

اي كه در مورد . نكته]57[ند تري نسبت به غشاهاي معمولي دار غشاها مصرف انرژي بسيار كم
ها از درون يك ماده با ساختار اين غشاهاي جديد وجود دارد اين است كه براي انتقال يون

(ماده استانداردي كه در حال مهندسي نانو، انرژي بسيار كم تري نسبت به يك پليمر جامد
 گيرد) نياز است. حاضر براي ساخت غشاها مورد استفاده قرار مي

هايي كه هدف حذف كه با گونه- هاي شيميايي ن، قرار دادن غشاها تحت اثر گروهچني هم
(مانند ايجاد گروه پيوندهاي نيترات براي نيترات) تواندمي- شدن قرار دارند، وابستگي دارند

هاي دست آمده از آزمايش . نتايج اوليه به]59و 58[امكان توليد يك غشاء يوني را فراهم آورد 
مي انجام شده دهد بر روي غشاهاي نانوكامپوزيت توسط آزمايشگاه ملي الرنس ليورمور نشان

از كه ولتاژ مورد نياز براي حركت دادن شار يوني در اين غشاها به طور قابل توجهي كم تر
كم غشاهاي غير متخلخل مي مي باشد كه در واقع نماينده مصرف انرژي در تر باشد. البته

.]60[ها توسط غشاء به اندازه غشاهاي تجاري نيست حذف يون چنين شرايطي، توانايي

1 www.sandia.gov/water/projects/desal2.htm 
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مي تركيب يك فناوري كه مصرف انرژي كم تواند تري دارد با يك تكنولوژي تبادل يوني
 هاي تصفيه را تا حد قابل توجهي كاهش دهد. هزينه

 مثال
منقطع در هر دو حالت فعاليت 2gpmبا EDRبا استفاده از يك واحد EDRهاي آزمايش

و4در بر گيرنده دو مرحله الكتريكي، EDRو مداوم انجام شد. واحد   120مرحله هيدروليكي
و ROگالن از شوراب اوليه 100جفت سلول بود. براي آزمايش در شرايط منقطع، تقريباً

از ROشوراب اوليه مورد استفاده ROمراجعه شود) در واحد1-3(به بخش MFو ICDپس
به طوري كه خروجي يك بخش، ورودي بخش بعدي بود. براي شرايط مداوم، قرار گرفت

ها ارزيابي اين موارد % وارد شد. هدف اين آزمايش50در سيستم با بازدهي ROشوراب اوليه 
) و ضد رسوب موجود در شوراب1بود: بر روي عملكرد غشاء RO) آيا ماده ارگانيك طبيعي

) و م2تأثير منفي دارد؟ كل RO-EDRتوان با استفادهي) آيا  % رسيد؟95به بازدهي
(، پيوستگي داده7-7شكل (aها را در طول زمان براي دو حالت و  EDR) منقطعb) مداوم

كه در معرض جريان مداوم EDRدهد. در اين شكل نشان داده است كه غشاهاي نشان مي
گونه عالئمي از گرفتگي نشان هيچروز از ابتداي آزمايش،5/8شوراب قرار گرفته اند پس از 

ايجاد ROو ضد رسوب موجود در شوراب NOMنداده اند. بنابراين، در اين بازه زماني، 
تر، خالف اين مسأله اتفاق هاي زماني طوالني گرفتگي نكرده اند كه ممكن است در بازه

توان مقدارمي، با تصفيه مداوم شوراب،2-7و جدولbبخش1-7بيافتد. با توجه به شكل 
و�E»Fهاي غير قابل يوني شدن مانند شوري را به حد مصرف دلخواه رساند. البته، گونه

NOM مي و ممكن است براي قابل مصرف شدن آب توليدي در محصول توليدي باقي مانند
و در مصارف شرب، نياز به يك مرحله پاك سازي ديگر نيز باشد. تحقيقي كه توسط ستي

آزمايشگاهي روميزي EDو يك واحد CRWاوليه ROبا استفاده از شوراب]25[ن همكارا
تر براي % بازدهي شوراب با كاربرد فرآيندهاي بيش80انجام شد، تأييدي بود بر اين كه تا 

 پذير است. سازي آب جهت مصرف مجدد، امكان پاك
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( در حالت EDRباROهاي تصفيه شوراب اوليه داده-7-7شكل و ماندگارaهاي ) يكنواخت
) و خطb(مداوم)  باشند.مي EDRدهنده مسيرهاي مختلف در سيستم ها نشان چين ) منقطع.
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( داده-2-7جدول )EDRهاي كيفيت آب تصفيه شده با حالت منقطع تصفيه الكتريكي معكوس

 EDRخروجي نهاييROشوراب اوليه RO ورودي اوليه شاخص كيفيت آب
ا ù[�لكتريكي هدايت cm⁄ �1228 5684 759 

)  mg/L (D(F�(337 2220 104سختي كل
)  mg/L (D(F�(76490 135قلياييت كل

Ca (mg/L) 80 560 30
Ba (µg/L) 116 774 19
EF� (mg/L)349 2240 85
E»F� (mg/L)1/74/294/29

 غير يوني نمودن ظرفيتي4.3.2
هاي آبكي است. اين فرآيند يك روش مناسب براي حذف ذرات يوني از محلول CDIفناوري

(به عنوان مثال  و با ولتاژهاي كم ولت) انجام1الكتروشيميايي در يك شرايط هماهنگ
و هيچ مي و گرم كننده ندارد. هاي فشار باال، غشاها، ستون گونه نيازي به پمپ شود هاي تقطير

ك فرآيند جذب الكتروني است كه مخزن آن به عنوان محل عبور جريان عملي CDIفرآيند 
حل مي كند. قاعده كلي اين سيستم اين است كه يك محلول آبكي در برگيرنده مواد جامد

(به عنوان مثال  اي كربني عبور ) از فضاي بين دو الكترود ژله�DEF)و�D(O ،(D(F-شده
و كلرايد روي سطح باردار الكترودها نگهه كند. گونه مي مي اي يوني مانند سديم شوند داشته

مي8-7(شكل  و به صورت موقت از محلول حذف شوند. اين محلول، با عبور از جفت)
مي الكترودهاي متوالي، دائماً پاك و غير يونيزه  شود. سازي

 نمايش گرافيكي فرآيند غير يوني نمودن ظرفيتي-8-7شكل
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در اد تشكيلمو 1، پوشش كربن]62و 61[عبارتند از كربن متخلخل CDIدهنده الكترود

كه ژله كربن ماده اصلي]66،67، 63[و ژله كربن]65[هاي كربني، نانولوله]2،32،63،64[
ژله مورد بررسي درآزمايش اخير مي هاي كربن، مواد متخلخل منحصر به فردي هستند باشد.

(كه از ذرات كرب و تخلخل3-30ني يكنواخت هاي نانومتر) به هم پيوسته با پيوندهاي دروني
) مي 50<دروني بسيار كوچك ژله . اين شرايط سبب مي]66[باشند نانومتر) هاي شود كه اين

و هدايت m²/g( 400– 800كربني، دانسيته باال، سطح ويژه زياد  )، مقاومت هيدروليكي كم
و ويژگيS/m( 100الكتريكي حدود هاي ) داشته باشند. تركيب شيميايي، ساختار ميكرو

مي هاي كربني را از جنبه ويژگي فيزيكي ژله  توان در مقياس نانو كنترل نمود. هاي الكتريكي
مي مكانيزم هاي تواند جذب يوني را كنترل نمايد. معموالً يون هاي متعددي وجود دارد كه

و غير اكسيد شونده، آني و كاتيونونغير كاهنده ها، با ايجاد يك ميدان الكتريكي توسط ها
و الكتروليت، از  (بدون انتقال جريان الكتريكي) در فضاي بين الكترودها جذب الكترواستاتيك

و ناخالصي شوند. آنيون محلول حذف مي هاي هاي اكسيژني چند ظرفيتي، فلزات سنگين
جذب شيميايي، تخليه الكتريكي، توان توسط تركيبي از جذب فيزيكي، كلوئيدي را مي

و امكان انتقال بارهاي الكتريكي، حذف نمود2الكتروفورز . پس از اين كه]68[و شارژ دو اليه
مي ها توسط نمك يا ناخالصي الكترود آن ها اشباع شدند، را توان با تخليه بارهاي الكتريكي ها

به احيا نمود كه اين كار اجازه مي و دهد كه نمك جذب شده درون يك جريان نسبتاً كوچك
 غليظ خروجي رها شود. 

 مثال
آب CDIتاكنون مطالعات كمي با استفاده از . از]70و 69[هاي طبيعي انجام گرفته استو

دهنده باال انجام نگرفته اند، نشان TDSبا ROكه اين مطالعات در زمينه شوراب جايي آن
م CDIمشكالت استفاده از  از باشند. محدوديتيدر اين زمينه به عنوان CDIهاي استفاده

مي فناوري تصفيه شوراب در سه دسته طبقه ( بندي تك ترجيحاً يون CDI)1شوند: هاي
مي ظرفيتي را بهتر از يون ( هاي دو ظرفيتي حذف ژل2نمايد؛ هاي كربني ) ظرفيت جذب

) مي3محدود است، اي ) ماده ارگانيك طبيعي به راحتي جاد گرفتگي در سطح تواند سبب
شكل  ها را از تركيبي از آب رودخانه درصد حذف يون9-7الكترودهاي با مساحت باال شود.

و آب پروژه ايالتي كاليفرنيا نشان مي مي كلرادو دهد كه در يك محيط دهد. اين نتايج نشان

 
1 Carbon Cloth 
2 Electrophoresis 
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(هنگامي كه يون مي هاي مختلف با ظرفيت رقابتي رند) جذبگي هاي متفاوت در كنار هم قرار
آن گونه ، ROجايي اهميت دارد كه در شوراب هاي دو ظرفيتي محدود است. اين يافته از
مي يون و در نتيجه راندمان سيستم را كنترل كنند. هاي دو ظرفيتي، پتانسيل ايجاد رسوب

و با كاهش مقاومت يوني محلول، حالليت بنابراين، با عدم حذف يون هاي دو ظرفيتي
مي CDIگذار در مخزن هاي رسوب نمك و گرفتگي و سبب ايجاد رسوب  شود. كاهش يافته

و75عملكرد ژل كربن با استفاده از يك ليتر نمونه آب شامل-9-7شكل % آب رودخانه كلرادو
( % آب پروژه ايالتي كاليفرنيا. ميانگين داده25  V4/1،ml/min 100) در شرايط n=3هاي كيفيت آب

.]69[آمد دستبه pH=8.3و

تا علي ، در كاربردهاي 80mg TDS/gرغم ادعاهايي مبني بر ظرفيت جذب ژل كربن
. اين يافته بر اين حقيقت استوار است]71[دست آمده استبه 8mgTDS/gواقعي، ظرفيت

چنين، فقط منافذ . هم]69[گيرد كه حذف يوني بر اساس شعاع خيس شده يوني صورت مي
از با قطر بزرگ و ايجاد تشكيالت دو اليه الكتريكي هستند20 تر .]72[نانومتر قادر به جذب

) – m²/g 14–42نانومتر)، تنها4-9به علت متوسط اندازه نسبتاً كوچك منافذ ژل كربن
از كم مي-%10تر در]66[و همكاران وي1باشد. فارمر مساحت سطح ژل، قادر به جذب يون

كه CDIينه يك مطالعه مهندسي در زم  CDIبا استفاده از ژل كربن به اين نتيجه رسيدند

1 Farmer 
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هاي كدر مانند آب زيرزميني آلوده، فرآيند شبه تصفيه براي بهترين روش براي تصفيه جريان
و احتماالً آب شور مي  باشد. آب فوق خالص

(ROدر پايان، در يك سيستم مخلوطي از مواد–) TOC، غلظت كل كربن ارگانيكي
و تركيبات ضد رسوبارگان بسيار باالست. آزمايش انجام شده ROدر شوراب-يكي طبيعي

و همكاران  در TOCدهد كه حتي در سطوح متوسط نشان مي]71و 69[توسط گابليچ
مي هاي رسوبي قابل، گرفتگيROارتباط با شوراب آيد كه ظرفيت جذب توجهي به وجود

م الكترودهاي ژل كربن را كاهش مي ممكن است در بر گيرنده NOMكانيسم جذب دهد.
و ايجاد سوراخ هاي شبكه مانند در ساختار الكترودهاي ژل كربن شود جذب الكترو استاتيك

يكي از–حذف نخواهد شد. در حال حاضر، پمپاژ يوني الكترواستاتيك NOMكه در نتيجه 
م– CDIهاي ساده شاخه شكالت ناشي از استفاده با استفاده از الكترودهاي نرم براي كاهش

.]73[گيرد از الكترودهاي با مساحت سطح باال مورد استفاده قرار مي

 فرآيندهاي حرارتي4.4
زدايي هستند بلكه، براي تصفيه هاي نمك هاي حرارتي، نه تنها جايگزيني براي روش فناوري
مي ROشوراب  استفاده در اين زمينه، گيرند. فرآيندهاي حرارتي مورد نيز مورد استفاده قرار

آن مي3و انجماد شوراب1VC ،MD2هاي تبخير روش كه شوري آب ورودي هيچ جايي باشد. از
مي اثر ويژه توان در دامنه وسيعي از شوري اي بر بازدهي فرآيند حرارتي ندارد، اين فرآيندها را

و آب دريا گرفته تا شوري بسيار زياد با  از بيش TDSاز آب لب شور  به كار برد. g/L 300 تر

 فشردن بخار4.4.1

( VCهاي در سيستم (MVC4فشردن بخار به روش مكانيكي )، حرارت 5TVC) يا حرارتي
آورد. در اين فرآيند، بخار ايجاد شده درون خود واحد فشرده الزم براي تبخير را فراهم مي

ميشود. كمپرسور مكانيكي، معموالً با نيروي محركه الكتريك مي دري يا ديزل كار كند.
را فشردن بخار به روش حرارتي، از بخار با فشار باال استفاده مي و دما شود. فشردن بخار، فشار

و به عنوان به نحوي افزايش مي دهد كه انرژي حاصل از آن دوباره به تبخير كننده بازگشته
 رود. منبع حرارتي براي تبخير مجدد به كار مي

1 Vapor Compression 
2 Membrane Distillation  
3 Freeze Concentrate 
4 Mechanical Vapor Compression 
5 Thermal Vapor Compression 
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ع MVCفرآيند زدايي حرارتي از جنبه ترموديناميكي ترين فرآيند نمك نوان پربازدهبه
. در اين فرآيند، يك كمپرسور به عنوان نيروي محركه اين انتقال]74[شود شناخته مي

و نيز غلبه بر افت فشار حرارت عمل مي و انرژي مورد نياز براي جداسازي محلول كند
و ساير واكنش ف ديناميكي ميهاي يك طرفه را (شكل راهم . بخار توليد شده]75[)10-7آورد

 شود. از محلول، به سطح باالتر فشار مورد نياز در محدوده انقباض پمپ مي

 نماي شماتيك تبخير چند اثره با گردش انقباض بخار-10-7شكل

 MVCگيرد. از مزاياي در اين سيستم، گام هاي تقطير در دماي تقريباً مشابه انجام مي
كم تصفيه ساده، دوره مصرف طوالني توان به پيشيم و نگهداري تر نسبت به فرآيندهاي تر

و توسعه فرآيند]76[غشايي اشاره نمود  . در دهه گذشته، تحقيقات بسياري براي بهبود
MVC مي و كاهش انرژي صورت گرفته است كه از آن جمله توان به افزايش ظرفيت واحد

بهع MVCاشاره نمود. سيستم  (m³/day( 3000موماً از نظر ظرفيت (8/0mgd محدود (
و محدوديت مي مي باشد كه اين محدوديت به شرايط در هاي كمپرسورهاي مكانيكي بر گردد.

(m³/day( 10000هاي با ظرفيت MVCهاي حال حاضر واحد (5/2mgd در دست ساخت (
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مي TVCهاي . سيستم]77[است و با ظرفيت بيش توان براي تأسيسات بزرگ را [تر تر

20000 )m³/day) (3/5mgd ([.به كار برد 
و براي نمك VCفرآيند و تصفيه شوراب به خوبي جا افتاده (كاربرد ROزدايي آب دريا

و در كاربردهاي نزديك به مي ZLDتغليظ شوراب) ،19،78، 14[گيرد مورد استفاده قرار
(تبخيرگرهايها . به عنوان مثال تغليظ كننده]79 كه با سيستم گردش مركزي VCي شوراب

هاي خنك كننده به كار حاصل از برج ROكنند) در استراليا براي تصفيه شوراب كار مي
به مي و رسوب در فرآيند ZLDروند تا نيز يك مشكل محسوب VCدست يابند. گرفتگي
و يكي مي  باشد.ميديگر از معايب فناوري دمايي، مصرف باالي انرژي شود

 تقطير غشايي4.4.2
) از ) يك فرآيند تفكيك كننده است كه انتقال همMDتقطير غشايي و حرارت را زمان جرم

مي يك غشاء آب . نيروي محركه براي انتقال]80،81، 15[كند گريز با تخلخل ميكرو فراهم
يك جرم در اين فرآيند، اختالف فشار بخار در درون غشاء مي طرف، يك محلول باشد. از

با ورودي در دماي باال در تماس با غشاء مي و از طرف ديگر آب سرد در تماس مستقيم باشد
(شكل  آن11-7غشاء قرار دارد و تا حدي غلظت ها، ). به طور كلي، اختالف دما بين مايعات

.]78[شود سبب كاهش فشار بخار مي

 تقطير غشايي نماي شماتيك محفظه هوا در فرآيند-11-7شكل
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تر بيش) C20°(و خروجي) C40°( هاي محلول ورودي هنگامي كه اختالف دما بين جريان
مي درجه سانتي20از توان به يك شار جريان توليدي معين دست يافت. با ايجاد گراد باشد،

تا مكش در سمت ورودي جريان، مي در % بيش85توان شار جريان را تر از مقداري كه عموماً
مي MDرآيندف بر ROبا MDشود، افزايش داد. اختالف اصلي توليد  ROو در واقع مزيت آن

، فشار بخار ورودي به عنوان نيروي محركه براي عبور از غشاء به كار MDاين است كه در
كه مي در ROدر رود در حالي به MDفشارهاي هيدروليكي باال نياز است. اين مسأله نياز

مي پمپ فشار قوي را و گرفتگي ناشي از تغيير فشار بر اثر گراديان از بين و مسائل رسوب برد
 دهد. غلظت در مجاورت سطح غشاء را نيز كاهش مي

 ROتواند حجم شورابمي MDبا غلظت سيليكاي باال، فرآيند ROبه هنگام تصفيه شوراب
ب90به RO-MD% كاهش دهد به طوري كه راندمان كل سيستم60را تا .]76[رسد%

مي MDگرفتگي ايجاد شده بر روي سطح غشاء از در شرايط بازدهي باال را توان با استفاده
تشكيل ROضرايب اشباع رسوبات معدني تعيين نمود. البته رسوباتي كه در تصفيه شوراب 

و مي  توان اين رسوبات را با استفاده از مواد شيميايي شده اند، منافذ غشاء را پر نكرده اند
.]76[كامالً حذف نمود

و نيز براي ايجاد مكش در سيستم منبع انرژي مورد استفاده براي گرمايش جريان ورودي
جهت خارج كردن بخار، ممكن است يك منبع حرارتي كوچك باشد كه به عنوان مثال با بخار 

مي هدررفتكم فشار،  و يا انرژي جذب شده از زمين تغذيه ود.ش حرارتي، انرژي خورشيدي
و انقباض گاز توليدي به كار ساختارهاي متعددي را مي توان براي عبور دادن بخار از غشاء

و محلول ورودي مي باشد. انقباض معموالً برد. روش متداول، ايجاد تماس مستقيم بين غشاء
شود: محفظه هواي تقطير غشايي، تقطير غشايي تماس در چهار فرآيند مختلف انجام مي

و تقطير غشايي با مكش. با وجودي كه مستقيم، تطي همواره به عنوان MDر غشايي با گاز
مي يك فناوري نمك گونه استفاده تجاري از اين شود، تا به امروز هيچ زدايي قابل قبول مطرح

 فناوري صورت نگرفته است. 

 انجماد شوراب4.4.3
محلول نمكي انجام فرايند انجماد شوراب بر اساس پديده طبيعي تشكيل يخ در يك

كه جايي . از آن]82[اند هاي يخ منفرد از آب خالص تشكيل شده گيرد: كريستال مي
و متقارن هستند، نمي كريستال ها را بدون وارد آمدن توانند ساير اتم هاي يخ بسيار منظم

فشارهاي شديد در خود جا دهند؛ بنابراين، عمالً هر نوع ماده حل شده در آب توسط سطح 
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پس زاينده كريستالف مي هاي يخ، شود. محلول هايپرتونيك در سطح يخ، نقش تبادل زده
مي مايع را در انجماد با كاهش دسترسي به مولكول–مولكولي جامد  كند. اين هاي آب، كند

و ذوب مي مي امر سبب كاهش دماي تعادل انجماد .]83[يابد شود؛ يعني نقطه انجماد كاهش
. با تغليظ محلول هايپرتونيك،]84[باشد مي)∘�1.9طه انجماد آب دريا به عنوان مثال، نق

زدايي به روش انجماد به ميزان نامحلول يابد. نمك نقطه انجماد نيز به طور پيوسته كاهش مي
مي ها در كريستال بودن نمك مانده ها را از شوراب باقي توان اين كريستال هاي يخ بستگي دارد.

بهجدا كرد، شستش و آب خالص و سپس ذوب نموده  دست آورد.و داد
با اكثر فرآيندهاي انجماد شوراب به سه دسته تقسيم مي و يا شوند: مستقيم، غير مستقيم

هاي انجماد شوراب غير مستقيم تاكنون براي استفاده از يك خنك كننده ثانويه. سيستم
و آب ميوه از تغليظ آب جو، قهوه كشورهاي جهان مورد استفاده قرار هاي مختلف در بسياري

( . به طور كلي، نمك]84[اند گرفته ) سرد1زدايي به روش انجماد، پنج فرآيند اساسي دارد:
) (2كردن اوليه جريان ورودي (3) انجماد جزئي جريان ورودي و شوراب )4) جدا سازي يخ

) و ح5ذوب يخ اصل از كريستاليزه ) بازپس زدن گرما. در اكثر فرآيندهاي انجماد، گرماي
كم شدن در قسمت ذوب مورد استفاده قرار مي ترين مقدار دما مورد گيرد. از اين طريق،

مي استفاده قرار مي و كار انجام شده به حداقل زدايي هاي نمك رسد. در تمامي فناوري گيرد
آن به ليزه شدن در كه كريستا جايي وسيله انجماد، بازگرداندن گرما امري ضروري است. البته از
مي كم از گيرد، حرارت دروني بايد توسط يك خنك تر از دماي محيط انجام كننده ثانويه

به هاي نمك سيستم خارج شود. اين امر نياز به كر اضافي دارد كه در ساير روش زدايي نيازي
ترين فرآيندهاي آن نيست. اگر اين گام اضافي وجود نداشت، روش انجماد يكي از كم مصرف

ميمكن و نياز به انرژي كه تنها به طور . سرمايه]83[رفت زدايي به شمار گذاري اوليه
زدايي هستند، سبب شده است كه اين فرآيند هاي نمك اي قابل رقابت با ساير روش حاشيه

 تر مورد استفاده قرار بگيرد. كم

 مثال
و شوراب فرآيند انجماد شوراب TDS، تغييرات12-7در شكل در طول زمان RO در يخ

نشان داده شده است. به طور كلي شش آزمايش تحت شرايط يكسان براي تعيين]16[
هاي اوليه نرخ شار جريان انجام شد. براي ايجاد يك شرايط همسان در توليد، تغييرات ويژگي

حجمي شوراب طي زمان به صورت گالن در فوت مربع از مساحت سطح انجماد در دقيقه 
و  13gfdانجام شد. شار فرآيند انجماد در متوسط ROهمين كار نيز براي محاسبه شد
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شكل ROمحاسبه شد تا قابل مقايسه با شار فرآيند ديده12-7باشد. همان گونه كه در
از شود، حذف نمك مي تا66ها مي%73 كم % انجام تر از مقادير گيرد كه به طور مشخص،
همبامي ROدست آمده در فرآيندهاي به شوراب در طول 7/1TDSچنين، با افزايش شد.

از TDSها، آب توليد شده نيز افزايش يافت. براي تمامي آزماش TDSزمان،  يخ توليدي
گرم در ليتر در انتهاي آزمايش رسيد. اين يافته به دو دليل اهميت ميلي 2150به 1320
) كم TDS)1دارد: از يخ شده از سيستم هيچ گاه يكيميل 500تر گرم در ليتر نبود كه اين

مي راهنماي كلي براي آب به ( دست آمده محسوب و بر TDS) حذف2شود و متغير بوده
شوراب ورودي تغيير كرد. بنابراين، با افزايش بازدهي سيستم، مقدار نمك موجود TDSاساس 

ف ناقص در محصول توليدي نيز افزايش يافت. معايب روش انجماد شوراب عبارتند از: حذ
مي نمك (ورقه هاي يخ روي سطح انجماد را و تخليه ها از يخ، گرفتگي سطح انجماد پوشاند)

 بقاياي يخ. 

ليتري76زدايي به روش انجماد مكانيكي از يك مخزن هاي عملكرد نمك داده-12-7شكل
ه شده است.برداري، يخ توليدي دو بار با آب غير يونيزه شستشو داد آزمايشي. قبل از نمونه

= .ßشار â 3 âáNßä/û ]17[.
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 هاي مورد استفاده براي تصفيه شوراب ساير فناوري4.5
 اسمز مستقيم4.5.1

گويند، مانند ) كه به آن اسمز رو به جلو يا اسمز پيشرونده هم ميFO(1در اسمز مستقيم
ROكند. البته بر خالفمي تراوا كه نسبت به آب ناتراواست عبور، آب از يك غشاء نيمهRO 

كه در آن فشار هيدروليكي به عنوان نيروي محركه براي انتقال آب مورد استفاده قرار
مي FOگيرد، مي (شكل از يك گراديان فشار اسمزي درون غشاء استفاده .]85[)13-7كند

تري نسبت به محلول ورودي دارا يك محلول غليظ شده كه مشخصاً فشار اسمزي بيش
و آب به طور طبيعي از درون غشاء بر اثر اسمزيم باشد، در سمت ورودي غشاء جريان يافته

در پخشيده مي تر از نيروي محركه هيدروليكي تواند بزرگمي FOشود. نيروي محركه اسمز
و بنابراين، شار جريان آب بيش ROدر  مي باشد و نرخ بازدهي باالتري را نيز تأمين نمايد. تر

ميبا استفا تري نيز ايجاد كرد توان فشارهاي اسمزي بيش ده از يك محلول غليظ شده مناسب
مي كه در نتيجه آن نرخ بازدهي بيش و جداسازي بهتر نمك حاصل . براي]86[شود تر

دست آوردن آب قابل شرب، محلول رقيق تصفيه شده بايد توسط فرآيند ديگري نيز تصفيه به
مي شود كه در نتيجه آن يك جريان و يك جريان محلول غليظ شده توليد كه آب خالص شود

 برگردد. FOبايد دوباره به به فرآيند 
و مصرف كم انرژي از آنجايي FOمزاياي اصلي فرآيند عبارتند از امكان كم ايجاد گرفتگي

 گونه هزينه اضافي براي احياي باشد. با توجه به اين مسأله، هيچ كه نياز به پمپ فشار قوي نمي
اند كه بسته به تركيب شوراب باشد. مطالعات اخير نشان داده محلول غليظ شده نياز نمي

و با تركيب 71–81را ROتواند حجم شورابمي RO ،FOحاصل از  -RO% كاهش دهد

FO كلمي و رسوب حتي]85و 80[% دست يافت94-97توان به نرخ بازدهي . البته گرفتگي
مي در شرايط بازدهي باال نيز  افتد. با توجه به ضرايب اشباع اتفاق

و سولفات كلسيم با نرخ بازدهي پاك % موثر بوده81سازي شيميايي براي حذف سيليكا
با بازدهي باال، نياز براي احياي FOروي توليد غشاهاي هاي مهم پيش . چالش]76[است 

و بيهنه مي محلول غليظ شده نع اوليه براي كاربرد عملي ها موا باشد. اين سازي ساختار فرآيند
FO مي و غشاءو اجراي آن در سطح بزرگ تجاري باشند. با استفاده از محلول ورودي
و در نتيجه رسوب نمك FOتراواي مناسب، فرآيند نيمه  FOرا به دنبال دارد. فناوري ZLDها

 هنوز هم در حال رشد است.

1 Forward Osmosis 
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ه)(پيشروند نماي شماتيك اسمز مستقيم-13-7شكل

 فرآيند برشي لغزنده تعديل شده براي فيلتراسيون غشايي4.5.2
) هاي ) در بر گيرنده المنتVSEPمخزن فيلتر غشايي در فرآيند برشي لغزنده تعديل شده

مي ورقه و توسط صفحات باشد كه به صورت ديسك اي هاي موازي با يكديگر جهت داده شده
مي اند. موج جدا كننده از هم تفكيك شده تا هاي برشي توليد شده با لغزش غشاء سبب شوند

و با محلول ورودي به سيستم مخلوط  و ذرات معلق از روي سطح غشاء جدا شده جامدات
و نيروهاي برشي  و رسوب–شوند. با توجه به اثر شعاعي لغزشي غشاء در اين فرآيند، گرفتگي

بس به حداقل مي يار غليظ حاصل از تانكر جوش، با رسد. آزمايش انجام شده بر روي شوراب
و جامدات خشك95نرخ بازدهي VESP ROفرآيند  % را به همراه داشته است%65-50

و بازدهي كلي]76[ . براي ارزيابي اين فناوري در جهت كاهش شوراب، بهبود نرخ بازدهي
مي ها، انجام مطالعات بيش هزينه  باشد. تر ضروري

 . جمع بندي5
هاي متعددي براي تصفيه شوراب توان گفت كه در حال حاضر فناوريميطور خالصه به

و كاهش ها ممكن است پتانسيل وجود دارد كه برخي از آن هاي بااليي براي بهبود بازدهي
توان يك فناوري را براي همه شوراب توليدي داشته باشند. البته الزم به ذكر است كه نمي
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و موقعيت ق شرايط هايي كه در اين، وضعيت فناوري3-7رار داد. در جدول ها مورد استفاده
و هزينه بخش به آن ها ارائه شده است. الزم به ذكر ها اشاره شد به همراه مصرف نسبي انرژي

و نيز هزينه هاي عمليات تصفيه تا حد زيادي به محل تأسيسات است كه مصرف انرژي
و مقايسه ارائه شده بستگي دارد. غير از مسأله مكاني، دامنه وسيع داده ها براي راهنمايي كلي

هاي هاي كاهنده شوراب، مصرف كننده نهايي بايد بر اساس ويژگي است. در انتخاب فناوري
آب كيفي آب، اهداف احياي شوراب، گزينه هاي موجود براي تخليه شوراب، وضعيت مورد نياز

و ويژگي و توليدي نيروي كار ورزيده انتخاب هاي محل مانند دسترسي آسان، فضاي موجود
 شود. 

و محدوديت هاي كاهش شوراب: وضعيت، هزينه اي از فناوري خالصه-3-7جدول ها ها
فرآيند

 حرارتي
كنترل
 كاتيوني

كنترل
 آنيوني

 جداسازي

 فشردن بخار
انجماد
 شوراب

ICD 

كنترل
بيولوژيكي
 سولفات

EDR يا
ED 

FO MDCDI 

وضعيت
 صنعتي

 تجاري تجاري

زمايشآ
شده در
مقياس 
تصميم 
 گيري

آزمايش
شده در 
مقياس 
 آزمايشگاه

 تجاري

آزمايش
شده در
مقياس 
آزمايش
 گاه

آزمايش
شده در
مقياس 
آزمايش
 گاه

آزمايش شده
در مقياس 
 پيش از اجرا

TDS 
محلول
 ورودي

آب لب شور، آب
و آب شور دريا

با 
TDS>300g/

L

آب لب شور،
و آب آب دريا

شور با 
TDS>300

g/L

TDS 
0.5-10 

g/L 

TDS 0.5 
g/L 

EDR: 
TDS<8 
g/L; ED 
دامنه وسيعي

 TDSاز 

آب لب
و  شور
 اب دريا

آب لب
و  شور
 آب دريا

TDS<5 
g/L 

حذف
 نمك ها

~<99%

با66تا 37 %
TDS آب

توليدي
500mg/L 

² 94%
Ã² 94%

Ã
در6/86~ %

تصفيه
ROشوراب 

~95%~5/99%

حذف نمك
ها با پيشرفت

 CDI مراحل
افزايش مي

 يابد

بازدهي به
دست 
 آمده

% برا50تا 40
نمك زدايي آب 
دريا، مي توان 
به عدم تخليه 

) ) ZLDسيال
 دست يافت.

80 –60%

~95%
براي

نمك 
زدايي 
آب لب 
 شور

~95%
براي نمك
زدايي آب 
 لب شور

%96تا85~
براي نمك

زدايي آب لب 
شور، مي 

تا50تواند 
% شوراب 86

RO را
 كاهش دهد.

مي تواند
~70%

شوراب
RO را

كاهش
 دهد.

مي تواند
تا 60
65 %

شوراب
RO را

كاهش
 دهد.

% در 33
تصفيه آب 
لب شور با 

TDS 5
g/L 
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فرآيند

 حرارتي
كنترل
 كاتيوني

كنترل
 آنيوني

 جداسازي

 فشردن بخار
انجماد
 شوراب

ICD 

كنترل
بيولوژيكي
 سولفات

EDR يا
ED 

FO MDCDI 

ªانرژي
250تا100~

KWh/Kgal 
 ZLDبراي

80تا 42
KWh/Kga

l
NA NA

~3
KWh/Kg

al
21/0NA 

3/2–2/4
KWh/Kg

al

تخمين
كل هزينه 

ªها

13تا12$~
kgalN=براي

ZLD شوراب
 احيا شده

NA NA
تا7/0$~

1/2
kgalN=

NA 
~3$

kgalN= 

تا1/1$~
3/7

kgalN=

دستيابي به مزايا
ZLD 

 فناوري تجاري

فناوري
و  كامل
رشد 
 يافته

كاهش
پتانسيل 
ايجاد 

و  گرفتگي
 رسوب

پتانسيل كم
ايجاد 

و  گرفتگي
 رسوب

نياز كم
انرژي،
ي گرفتگ
و كم

پاكسازي 
شيمياي
ي آسان

گرفتگي
و  كم

پاكسازي 
شيمياي
ي آسان

گرفتگي كم
و نياز به 

حداقل پيش
 تصفيه

 چالش ها
نياز به انرژي باال
و هزينه هاي 

 زياد

جداسازي
ناقص نمك 

و  ها، گرفتگي
تخليه بقاياي 

 يخ

تخليه
مواد 

شيميايي 
و لجن

مرحله
توسعه: 

چالش هاي 
فني؛ تخليه 

مواد 
و شيميا يي

 لجن

حذف ناقص
مواد 

 ارگانيكي

مرحله
توسعه:
كمبود 

غشاهاي 
FO و

محلول
اوليه 
 مناسب

مرحله
توسعه: 
بهينه 
سازي 
 فرآيند

مرحله
توسعه: 

بازدهي كم، 
هزينه هاي 
زياد، بهينه 
سازي مدول 

و ...

83،51[]75[]61[]17[]61،87،88[ منابع
[

]11،
51 ،

79،83[
]59و5[

aو خواص شيميايي محلول ورودي، كيفيت آب خروجي انرژي وهزين ه ها معموالً به محل تاسيسات، ظرفيت سيستم، شوري
و بسياري موارد ديگر بستگي دارند.
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 شيرين شده

 . مقدمه1
استراليا، مانند بسياري از مناطق ديگر جهان با بحران جدي آب رو به رو است. منبع اصلي

مي تأمين آب در استراليا، آب باران ذخيره بي شده در سدها ترشباشد. در طي دهة گذشته، در
هاي استراليا بارندگي كاهش يافته است. بنابراين قابليت اتكا به منبع آبي قابل برداشت بخش

بيني بارش آينده است، براي از سدها كاهش يافته است. اطالعاتي كه مربوط به پيش
مي بخش (مانند ويكتوريا) نشان دهد كه اين بارش كم در آينده نيز ادامه هايي از استراليا

ميخواهد  آب داشت. اين فشار روي منابع عالوه بر فشار رشد جمعيت باشد. بنابراين اگر سرانه
گيري افزايش يابد. رود فشار روي منابع تأمين كننده آب به صورت چشم ثابت بماند، انتظار مي

و در نتيجه، تعداد زيادي از اياالت استراليا كه متأثر از خشكسالي هستند شروع به برنامه ريزي
ور بعضي موارد اجراي پروژهد هاي افزايش آب در مقياس بزرگ مانند بازيافت آب

هايي، افزايش آب قابل چنين پروژه هاي فني براي اينحل اند. راه سازي آب نموده شيرين
و در كشورهاي ديگري براي سال در دسترس است هاي زيادي استفاده شده است. اما چالش

م قابل منابع آب جايگزين بوده است. ولي اين چالش جديدي نيست استراليا، مقاومت مردم در
مي20.]7[ از توان جنبه سال قبل به اين نتيجه رسيدند كه هرچند هاي فني استفاده مجدد

حل نمود، اين مسئله پذيرش عمومي مي حل تواند باعث از بين رفتن اين راه آب آشاميدني را
ز و همكارانگردد. تعداد زيادي از پژوهشگران از ) تقاضاي تحقيقات 2007(1مان ديشمن

تر از نگرش مردم اند. فهم بيش تري روي پذيرش منابع آب جايگزين در جامعه را داشته بيش
هاي افزايش آب پايدار كمك كند. بعالوه، ممكن آميز پروژه تواند در فرآيند اجراي موفقيت مي

م است تأثير مثبتي بر خطي هاي جامعه توسعه پيدا كند. سير آرمانمشي كلي بگذارد كه در
كارهاي قبلي عمدتاً روي استفاده مجدد از آب متمركز بوده است اما منابع ديگر آب بايستي 

و نيز ترين آن شيرين هاي جايگزين در آينده كه مهم در تحقيق اجتماعي روي آب سازي است
گ ديگر گزينه و غيره در نظر  رفته شود.ها مانند آب خاكستري، آب رگبار

1 Dishman et al. 
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و در اين فصل، ما مطالعه جديد كه نگرش عمومي در استراليا نسبت به استفاده مجدد
مي شيرين مي سازي آب را مقايسه از كند را گزارش كنيم. اين كار ما به درك پذيرش عمومي

و توضيحات ممكن براي تفاوت هاي قابل مالحظه در تمايل منابع آب جايگزين كمك كرده
ا و شيرينمردم براي مي نتخاب آب بازيافتي  آوريم. سازي شده را فراهم

 . كارهاي پيشين2
شد، تعداد بسيار كثيري از مطالعات بررسي پذيرش عمومي داده طور كه در باال نشان همان

(آب بازيافتي) تمركز داشتند. كارهاي اوليه  آب در منابع جايگزين روي استفاده مجدد از آب
و ها فرق قائل داد كه مردم بين انواع استفاده سال پيش نشان30بيش از در منطقه استراليا  اند

و استحمام پرسيده  باالترين سطح مخالفت وقتي كه در مورد استفاده بدني از آب مثل نوشيدن
مي مي آب شود را نشان دهند. اين يافته در همه تحقيقات متوالي روي پذيرش عمومي

و ماور  است. اي آن تكرار شدهبازيافتي در استراليا
هاي پذيرش عمومي آب از منابع جايگزين مختلف انجام مطالعات خيلي كمي براي مقايسه

) ) باالترين پذيرش عمومي براي تصفيه آب Nancarrow et al., [18]شده است. يك مطالعه
و باغ رگبارها را براي استفاده در پارك ( ها و آب خاكستري را براي باغباني96ها كاري)(گل %)

به87( دست آورد. اما اين مقايسه يك تعداد محدوديت را در منابع آب جايگزين شامل %)
و تفاوت در نگرش مي و نيز مشخص شده مفاهيم تلويحي براي مطالعه پيشنهادي ها شد

به نسبت به منابع آب، بررسي نشده است. مطالعه ثانويه و شافر اي انجام شد1وسيله دالنيكار
و دريافتند كه پذيرش عمومي سازيو آب بازيافتي را با آب شيرين]17[ شده مقايسه كردند

كل براي آب شيرين هر چند به تر بود، ولي با هدف استفاده از آب تغيير شده بيش سازي طور
كند. عوامل زيادي در ارتباط با تأثيرگذاري روي تمايل به استفاده از آب بازيافتي بررسي مي
و كه برخي خصوصيات جمعيت داده تحقيق گذشته نشاناند. شده شناسي مثل جنس، سن

در]19[2ماركس ها نسبت به استفاده از آب بازيافتي مؤثر است. هر چند آموزش روي نگرش
به يك مقاله مروري به تازگي نشان داد كه مداركي وجود دارد كه عوامل وابسته

مي جمعيت بيني كند. رش استفاده از آب بازيافتي را پيشتواند پذي شناسي به غير از جنس
و  عواملي كه روي تمايل به استفاده از آب بازيافتي مؤثر هستند شامل اعتماد، اطالعات/دانش

و جوانب زيبايي هستند ولي به آن شوند. هرچند ها محدود نمي نگراني در مورد كيفيت

 
1 Dolnicar and Schäfer 
2 Marks 
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ي مؤثر در تمايل استفاده از آب تحقيقات محدودي در ارتباط با عوامل جانبي نگرش رفتار
 شده وجود دارد. سازي شيرين

 شناسي روش.3
 كار ميداني اجرايي3.1

با 2009در ژانويه به نفر استراليايي با پاسخ 1495يك مطالعه تحقيقاتي دهندگان
سن پرسش دادن جمعيت سال يا باالتر كه به عنوان نمونه مناسب براي نشان18نامه با

دار از طريق درگاه ها با استفاده از يك تحقيق مجوز شده بودند، انجام شد. داده انتخاباستراليا 
كنندگان به ازاي وقتشان مبالغي مطابق با نرخ اينترنتي گردآوري شدند. در مقابل به شركت

 استاندارد استفاده شده توسط درگاه اينترنتي در طول اين مطالعه تحقيقاتي پرداخت شد. 

 نامه پرسش3.2
گيري مطالعات تحقيقاتي پيشين، پذيرش اي بر اساس ابزار اندازه دقيقه30نامه يك پرسش

و بازيافتي سازي عمومي آب شيرين و نيز فاز مطالعه كيفي گسترده كه در آن تمركز]17[شده
و تا در10به گروه شده است آب مكان در استراليا با موقعيت8مصاحبه مبسوط هاي تأمين

كنندگان پرسيده كليدي كه از شركتالً متفاوت استفاده شده بود، تهيه گرديد. پرسشكام
و بازيافتي، احتمال سازي شد اين بود كه براي يك دامنه استفاده مختلف از آب شيرين مي شده

 ها چقدر است؟ استفاده از آن
ي به طور گسترده خود سؤال مطرح شده ماهيتاً سؤالي فرضي يا تئوري است. زيرا آب بازيافت

و نيز اعتبار چنين سؤالي در گذشته مورد نقد قرار گرفته در اختيار ساكنين استراليا نيست
مي رو ما تصميم گرفتيم كه سناريوي زير را كه وضعيت را واقعي است. از اين كند در اختيار تر

 دهندگان قرار دهيم. پاسخ
 كنيد كه:ميبراي سؤال زير تصور كنيد كه شما در شهري زندگي

 % ظرفيت دارند.20كننده آب مصرفي منازل در حال حاضر سدهاي تأمين
(نه خروجي سطح قانون محدوديت5 هاي اجباري آب براي استفاده از شير آب در محل

هاي شنا، نه شستشوي هاي آبياري، نه پر كردن مجدد استخر ها، نه سيستم براي آبياري باغ
پ و چراغ نجرهوسايل نقليه به جز براي  هاي جلوي ماشين) قابل اجرا است. ها

 شده/ آب بازيافتي بدون محدوديت به راحتي قابل دسترس است. سازي آب شيرين
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تحت اين شرايط، لطفاً با قرار دادن نشانگر در محل مناسب در طول خط، احتمال استفاد
(نمك سازي خود از آب شيرين دهيد. مقاصد زير نشان شده)/آب بازيافتي را براي زدائي شده

دهنده خيلي محتمل يا خيلي غير محتمل است. برخي از اين رفتارها نقاط انتهايي خط نشان
ممكن است در مورد شما صادق نباشد مثالً چون شما استخر شنا نداريد. در اين مورد لطفاً 

 را تيك بزنيد."صادق نيست"گزينه 
از7نامه ارائه شد كه براي ندگان به پرسشده نوع استفاده معمول از آب براي پاسخ 14 تا

هاي صادق نيست در اختيار قرار داده شده است. دقت كنيد كه گزينه خط افقي ها گزينه آن
به(كه هم مي چنين به عنوان مقياس آنالوگ چشمي ناميده خاطر شود) معمول نيست. ما

اي دارد اين قالب را انتخاب قطهن7يا5هاي چند كالسه تعدادي مزايايي كه نسبت به مقياس
) به1كرديم: و بدون ابهام تعريف شده) و تحليل داده طور واضح هاي اند، بنابراين تجزيه

( سيستم متريك را قابل اجرا مي (عنوان ) نيازي به نام2نمايد. هاي زباني) دادن گذاري زباني
(طرق) صورت براي انتخاب دهندگاني مختلف توسط پاسخها ها وجود ندارد كه ممكن است به

مي نامه تفسير شوند، بنابراين باعث يك جهت مختلف به پرسش شود. سؤاالت اضافي گيري
و آب شيرين مطرح و سازي شده به نگرش مردم نسبت به آب بازيافتي و حفاظت منابع آب شده

ب دار محيط زيست نيز به همراه رفتار دوست سطح نگرش طرفداري از محيط و ر اساس زيست
 شناسي اجتماعي مربوط بود. هاي وابسته به جمعيت معيار

ها تحليل داده3.3

(تكرار)، آزمون خي شمارش تناوب ( هاي و آزمون2χدو برايtهاي)، آناليز واريانس
و سازي ها در احتمال استفاده ذكر شده بين آب شيرين هايي براي ارزيابي تفاوت بخش آب شده

مي گونه بازيافتي آن  بينند محاسبه شدند. كه جمعيت استراليا آن را

 . نتايج4
و آب شيرين شده به ترتيب سازي نتايج سؤال در مورد احتمال استفاده مردم از آب بازيافتي

شكل استفاده ارائه شده در پرسش14براي  است. اعداد باالتر داده شده نشان1-8نامه در
ميسطوح باالتري  ( از احتمال استفاده ذكر شده را نشان دهندة خيلي محتمل نشان 100دهند

 دهندة غيرمحتمل است).و صفر نشان
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درو (***) معني001/0دار در سطح، (**) معني01/0دار در سطح ها: (*) معني تفاوت در ميانگين دار
0001/0سطح 

(صفر= خيلي غيرمح-1-8شكل  = خيلي محتمل) 100–تمل احتمال استفاده ذكر شده

مي آن سه سازي شود، آب شيرين گونه كه مشاهده شده از آب بازيافتي در همه موارد به جز
و فقط يكي در يك سطح معني مورد، بهتر عمل مي مي كند. اما سه استفاده يك دار باشد. اين

و 2006تغيير نسبت به نتايج مطالعه تحقيقاتي كه در سال  گزارش]17[شافر توسط دالنيكار
آن كه در آن تعدادي از مصارف مشخص شده است، جايي آب شدند كه براي ها استفاده از
گل شد. اين مصارف اولويتمي داده بازيافتي ترجيح و بوته دار شامل آبياري ها، سيفون توالت ها

و ماشين بود. در مطالعه تحقيق ها، مسيرهاي ماشينو تميز كردن خانه، پنجره اتي سال رو
آن 2009 تر ها به عنوان احتمال خيلي بيش چه استراليايي(موضوع اين فصل) در ارتباط با

(آبياري باغ استفاده از آب بازيافتي ذكر مي ها). ها، درختان، بوتهگل-كنند، تشخيص داده شد
و شافر هاي اين مقايسه با يافته ن ثابت ها همه در يك جريا داد كه اين نگرش نشاندالنيكار

شدن زمان پذير براي اين تفاوت با سپري باشد. ممكن است تعداد زيادي توضيحات امكان مي
و بحث پذير افزايش پوشش رسانه وجود داشته باشد. يك تأثير امكان و آگاهي ها هاي اجتماعي
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 2006شده كه براي مطالعه تحقيقاتي سال آوري هاي جمع در مورد آب بازيافتي نسبت به داده
و شافرت مي وسط دالنيكار  باشد. گزارش شده

اي براي آب بازيافتي معرفي كه آيا برنامه پرسي در مورد اين، يك همه2006جوالي29در
به برگزار شد. مخالفت عمومي معني1خواهد شد يا نه در توومبا و داري به رأي منفي

ا، مقدار زيادي از توجه پرسي توومب اندازي معرفي طرح آب بازيافتي منجر شد. همه تعويق
و مي پي توانست تأثير توجه عمومي بيش عمومي ملي را جلب كرد تر به آب بازيافتي را در
هاي هاي استراليا توسعة سامانه پرسي توومبا، اكثر ايالت داشته باشد كه از زمان همه

به شيرين ان جاي طرح سازي آب  تخاب كردند.هاي بازيافتي براي افزايش آب در مقياس باال را
جالب است كه در حال حاضر تنها مورد استثناء يك طرح بازيافت آب با مقياس باال

40به زير2لند در حال اجرا است كه اگر سطوح آب سد بريسبين باشد كه در كوئيس مي
مي درصد برسد، آب بازيافتي را به سدهايي كه آب توومبا را تغذيه مي  رساند. كنند

آندر ارتباط با موا ترجيح 2006ها در سال ها آب بازيافتي توسط استراليايي ردي كه براي
تر اهميت هستند. در ارتباط با بيشبي 2009ها در مطالعه تحقيقاتي سال داده شد تفاوت

به موارد استفاده ديگر تفاوت عنوان مثال ها در احتمال استفاده ذكر شده بسيار مهم هستند
در53شده سازيي جمعيت استراليا براي نوشيدن آب شيرينمتوسط احتمال ذكر شده برا

شكلمي36كه براي آب بازيافتي فقط قسمتي است، در جايي 100يك مقياس 2-8باشد.
(فاز اول) نشان اظهارات برخي از پاسخ دهد. در نتيجهمي دهندگان را در فاز كيفي مطالعه

دو هايي كه بيش آن (مطالعه تحقيقاتي تر عنوان شده بودند در فاز م تحقيق آورده شدند
دهندگان خواسته شده بود كه بگويند كه آيا ). براي هر كدام از آن اظهارات از پاسخ2009

ها به ترتيب دهندگاني را كه با اين گفته درصد پاسخ2-8بودند. شكل ها موافق يا مخالف آن
و شيرين خي دهد. از آزمونمينشده موافق بودند را نشا سازي براي آب بازيافتي ( هاي )X2دو

كه آيا تفاوت محسوسي در موافقت يا بيانات نگرشي بين منابع آبي وجود براي ارزيابي اين
(معني داشت يا نه، استفاده شد. نتايج نشان مي داري در سطح دهد كه تفاوت زيادي

مي ) براي هر جملة فرد بود. همان0001/0 سازي، سه با شيرينشود در مقاي گونه كه مشاهده
به تري از پاسخ طور كلي توسط درصد بيش آب بازيافتي به عنوان آب داراي ريسك دهندگان
و تهوع سالمتي، مزه مي آور تصور شده است. تعداد بيش دار، بدبو آن تري از مردم ها گويند كه

و بدبيني خود را در مورد از آن بي چه كه در آب بازيافتي وجود دارد آگاه هستند خطري ميزان

 
1 Toowoomba 
2 Brisbane Dam 
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دهندگان در مورد كنند. براي هر دو منبع آبي درصد بااليي از پاسخو تميزي آن ابراز مي
مي كيفيت و71خواهند. اش تضمين شده % در مورد كيفيت آب شيرين77% براي آب بازيافتي

 كه توسط دانشمندان براي استفاده انسان مورد تأييد قرار گرفته باشد، احساس درصورتي
حل شده ها بيش كنند. در ارتباط با هزينه، استراليايي راحتي مي تر نگران استفاده از مواد

مي58سازي هستند. ها) شيرين(محلول شده براي استفاده سازي كنند كه آب شيرين % فكر
دهندگان همين احساس را در مورد آب بازيافتي % از پاسخ35كه فقط گران است در جايي

شكل هاي استفاده ذكره به احتمالدارند. با توج از هاي سالمتي مهم، نگراني1-8شده در تر
هم نگراني ها چنين بايستي توجه شود، هرچند اكثريت زيادي از استراليايي هاي هزينه است.

و آب شيرين72آب بازيافتي را را سازي% كه % ذكر كردند كه خوب است در صورتي80شده
مي يافته كامالً ضروري باشد. اين دهندگان كه پاسخ شود جايي هاي ما از مطالعه كيفي منعكس

هاي جايگزين مختلف را براي نامه توانايي ايجاد تعدادي بحث موافق يا مخالف گزينه به پرسش
ها دارند. اما وقتي با بدترين سناريوي موردي اطمينان از تأمين منابع آب آينده استراليايي

ب و اغلب به پذيرش اين راهمواجه شدند، همه نياز هاحله آب از منابع جايگزين را درك كردند
در راضي بودند. از تحليل آماري براي اثبات اين كه آيا بايستي موافقت با جمالت نگرشي

و آب شيرين شده انجام شود، استفاده شده ذكر سازي ارتباط با احتمال استفاده از آب بازيافتي
و در جدول1-8جدول شد. نتايج اين تحليل در  آب2-8براي آب بازيافتي براي

مي طور كه در اين جدول است. همان شده داده شده نشان سازي شيرين شود، تعدادي ها مشاهده
 دار وجود داشت. نتايج معني

هاي موافق داري بين گروه براي آب بازيافتي، فقط يك جمله وجود داشت كه تفاوت معني
(گلبراي احتمال استفاده  و بوته از آب براي آبياري باغ با ها، درختان ها) داشت. اين موافقت

به بود. مشخص شد كه اين نگرش"آب بازيافتي بايستي به شدت كنترل شود"جمله  طور ها
مورد13شده باالتر استفاده از آب بازيافتي براي كليه شاخصي در ارتباط با يك احتمال ذكر

 شده وابسته بود. بررسي
 اند كه مزه / بوي آب بازيافتي بد است؛ كه مخالف كساني آن•
 كه تميز است خوب است؛ اند كه آب بازيافتي مادامي كه موافق آن كساني•
آب كه مخالف آن كساني• اند كه تعداد زيادي ريسك بيماري همراه با استفاده از

 بازيافتي وجود دارد؛
شد اده خيلياند كه آب بازيافتي براي استف كه مخالف آن كساني• گران است. مشخص

از هاي ديگر به طور خيلي شاخصي در ارتباط با احتمال ذكر كه نگرش شده استفاده
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از آب بازيافتي بودند اما براي تعداد كم (جزئيات13تري مورد استفاده وجود داشت
 ارائه شده است)؛1-8در جدول 

آب نامه دهندگان به پرسش درصد موافقت پاسخ-2-8شكل و با اظهاراتي در مورد آب بازيافتي
شده سازي شيرين  

به شده، نگرش سازي براي آب شيرين شده استفاده براي طور مشخص با احتمال ذكر هاي زير
 شده: مورد بررسي14كل 

كه آن كساني• ؛"سازي اگر كامالً ضروري باشد خوب است شيرين"كه موافق بودند
كه كه مخالف آن كساني•  شده بد است؛ سازي مزه/ بوي آب شيرينبودند
شده مادامي كه تميز است خوب سازي كه موافق بودند كه آب شيرين آن كساني•

 است؛
شده تميز سازي كه تا چه حد آب شيرين كه مخالف بودند كه نسبت به اين آن كساني•

 اند؛و ايمن است بدبين
اه با آب بازيافتي وجود اند كه تعداد زيادي ريسك سالمتي همر كه مخالف آن كساني•

 دارد؛
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كه كه مخالف آن كساني• شده را دوست سازي ها فقط فكر به آب شيرين آن"اند
؛"ندارند

مي آن كساني• كنند مادامي كه دانشمندان استفاده آن را براي انسان تأييد كه فكر
 كنند، خوب است؛ 

آن كه مخالف آن كساني• ش اند كه هيچ راهي وجود ندارد كه را سازي يرينها آب شده
 بنوشند.

و احتمال استفاده ذكر جزئيات بين نگرش مي ها يافت2-8تواند در جدول شده
 شود.
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 هاي نگرشي مختلف متوسط در احتمال استفاده از آب بازيافتي بين گروه هاي تفاوت-1-8جدول

ميمخالف-ها هميشه به زوج موافق داري تذكر: معني در اين جدول"مخالف"يا"موافق"شود اما بازار فقط براي اطالق
مي ارتباط دار در سطح ها: (***) معني كند. تفاوت در ميانگين هايي كه با احتمال استفاده ذكر شده وجود دارد برجسته
.01/0دار در سطحو (*) معني001/0دار در سطح، (**) معني0001/0
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ســيفون توالــت 
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هايي كه ممكن است احتمال باالتر دهد نگرشمي نتايج فوق به سياستگذاران آب نشان
و شيرين ند. شده را آسان نمايد به صورت موارد فوق هست سازي استفاده از آب بازيافتي

تواند مركز توجه روي هر طرح ارتباط عمومي مربوط به آب بازيافتي بنابراين اين اطالعات مي
 شده براي افزايش احتمال استفاده باشد. سازي يا شيرين

 گيري . نتيجه5
شد 2009در اين فصل، نتايج حاصل از مطالعه تحقيقاتي استراليايي كه در ژانويه انجام

و شيريناست. احتم شده گزارش 14شده ذكر شده براي سازي ال استفاده از آب بازيافتي
و عامل هاي نگرشي همراه با سطوح تفاوت احتمال دامنه استفاده توسط عموم مقايسه شد

 شده بررسي شد. استفاده ذكر
ها احتمال باالتر، استراليايي]17و 16[دهد كه بر خالف تحقيق گذشته نتايج نشان مي

شده از آب بازيافتي را براي تمام مصارف خانگي كه در اين مطالعه سازي ريناستفادة آب شي
دار براي مصارف با تماس هاي معني كنند. اختالف تحقيقاتي در برگرفته شده بود را بيان مي

كم مثل سيفون توالت قابل اغماض بودند ولي براي مصارف تماسي باال مثل نوشيدن، 
و پز بسيار معني استحمام كردن بچه، مسواك زدن  دار بودند.و پخت

و آب شيرين هاي معني تفاوت شده در ارتباط با اظهارات سازي داري بين آب بازيافتي
هم نگرشي به به دست آمد. طور بسيار چنين مشخص شد كه تعدادي اظهارات نگرشي

دو داري با سطوح باالتر احتمال استفاده ذكر معني منبع آب، اين شده ارتباط داشتند. براي هر
آن داري نرخ طور معني سه نگرش زير به هاي متوسط باالتري براي احتمال استفاده داشتند:

آب اند كه مزه/ بوي منبع آب بد است؛ آن كساني كه مخالف كساني كه موافق هستند كه منبع
و آن كساني اند ريسك سالمتي زيادي كه مخالف جايگزين مادامي كه تميز است، خوب است؛

 همراه با منبع استفاده آب وجود دارد.
و شيرين وقتي در مورد نگرش مي سازي هايشان نسبت به آب بازيافتي از شده سؤال شود،

مي واكنش شود كه نگراني عمده مردم نسبت به تأثير آب بازيافتي بر سالمت ها مشخص
شي كه ضعف عمده است، در حالي مانده عمومي باقي سازي شده ريناي كه در ارتباط با آب

مي درك مي ( شود، هزينه آن آن58باشد و احتياط در مورد چيزي كه واقعاً در آب است %)
هم62( محيطي را مطرح هاي زيست نامه نگراني دهندگان به پرسش % از پاسخ48چنين %).

و محيط (اين سؤال براي آب بازيافتي پرسيده نشد). نگراني هزينه به كردند مي زيست رسد نظر
شده به طور دائم كه احتمال استفاده از سطوح ذكر هاي سالمتي باشد، چون تر از نگراني مهم
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از شده از آب بازيافتي بيش سازي براي آب شيرين تر است. نهايتاً، اكثريت بسيار زيادي
ها تمايل دارند در صورت ضرورت كامل، پذيرش آب از منابع جايگزين را قبول استراليايي

 كنند.
خط اي براي سياست هايي از اين مطالعه داليل عمدههيافت و به ها نظر مشي آب است: اوالً

ترين زمينه براي مخالفت عموم، درك انتخاب است. وقتي مردم احساس رسد كه مهم مي
آن كنند كه آب ارائه مي ها مجبور شده از منابع جايگزين در داخل شير آب انتخابي است كه

(يا يك  آنهستند بكنند مي تصميم رويكردي عمومي است كه خواهند تحريم كنند)، ها
احتمال مخالفت در شرايطي كه مردم آگاه هستند كه هيچ انتخاب عملي ديگري وجود ندارد 

و يك ضرورت است، بيش گذاران تر است. تاكنون سياستو آب جايگزين يك انتخاب نيست
اند. با گذاشتن اين مردم خيلي استفاده نكرده كار بحث براي براي مردم در استراليا از اين راه

 تأثير كه در واقع آن يك انتخاب است.
به دوماً با در نظر گرفتن اين به نظر نمي كه مردم استراليا عنوان يك مسئله آيد ازدياد آب را

تر در مورد آب جايگزين براي مردم ضروري انتخابي ببينند. ممكن است تهية اطالعات واقعي
به شده در مطالعه هاي نگرشي يافته عاملباشد.  از طور معني ما داري همراه با احتمال استفاده

و آب شيرين مي شده ذكر سازي آب بازيافتي هاي ارتباطي عمومي تواند در مورد طرح شده
به اطالع طور واضح رساني مطلوبي را ايجاد نمايد، براي مثال، خطرهاي بالقوه سالمتي بايستي

هممشخص شون مي چنين در هر جايي د، كند، كه هر نوع آبي در فواصل خيلي زياد انتقال پيدا
مي روشن كردن اين مطلب كه ريسك به هاي سالمتي ذاتي هستند ضروري مي باشد. رسد نظر

(پيشگيري) در مقابل گسترش غير  كه اطالعات واقعي ممكن است بهترين اقدام متقابل
 باشد. هاي سالمتي مردم منطقي نگراني

آب تاكنون اطالعات واقعي كمي براي مردم استراليا تهيه شده است. برخي مسئولين
و پروژه هايي در مورد صرفه هايي با پيغام برگه و ازدياد آب همراه هاي صرفه جويي در آب جويي

فرستند. هرچند در حال حاضر هيچ منبع اطالعاتي مستقل با قبوض آب به مشتركين مي
وج گسترده در ها را قادر سازد كه خودشان را در مورد واقعيت ود ندارد كه استراليايياي هايي

آب شده همانند گزينه سازي هاي آب فعلي، آب بازيافتي، آب شيرين ارتباط با شير هاي ديگر
مي كه به شود، آگاه سازند. منابع ديگر ممكن است غير سالم طور گسترده در استراليا استفاده

شوند، چون به خانه نزديكي معموالً توسط مردم به اين صورت ديده نميديده شوند ول
(مثل تانك  هاي آب باران). هستند
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كه سطح باالتري از مقبوليت را داشته باشند، نهايتاً مصارف منابع آب جايگزين براي اين
آب مي و براي افزودن تجربه مردم با اين نوع و افزودن مقبول تواند استفاده شوند يت براي ها

و كاسپرسون مصارف ديگر در نظر گرفته شوند. اين توصيه مدت ]29[1ها پيش توسط باومن

و از مردم براي ديدن آب احياء"كه پيشنهاد كردند شده را در يك محيط جذاب قرار دهيد
آن كنيد، پيك نيك داشتن در اطراف آن، ماهي آن دعوت و شنا كردن در انجام"گيري در آن

 ترس مردم نسبتاً از بين برود. شود تا
از در مجموع، نتايج نشان مي دهد كه مردم استراليا نقطه نظر متفاوتي از انواع مختلف آب
مي طور دامنه منابع جايگزين دارند. همين تواند براي فراهم اي از تمهيدات سياستي عمومي

ب و و تجربه براي مردم براي افزايش پذيرش آنآوردن اطالعات واقعي ها انتخاب هبود نگرش
 شود.

و تشكر  قدرداني
) (ARCاين مطالعه در داخل شوراي تحقيقاتي استراليا ) DP0878338) با حمايت مالي

شكل براي كمك Sarah Oberklaidمان انجام شد. ما از همكاري دستيار تحقيقاتي ايشان در
(فرم دادن) جدول مي دادن  كنيم. ها تشكر
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و خالصه فصل نهم: نتيجه هاي اي از چالش گيري

آب شيرين و بازيافت  سازي

ميدر منا و آب دريا باشند. در دهة طق كم آب، معموالً دو منبع آب قابل دسترس، فاضالب
به گذشته، احياي فاضالب به عنوان يك جايگزين براي شيرين ها خيلي زود سازي آب دريا

و استفاده مجدد آب شرب توسعه پيدا كرده آب است. راه منظور آبياري حل استفاده مجدد از
و به دنبال آن فيلتركردن غشايي ابتدا تصفيه اوليه فا (زيستي) ضالب به صورت بيولوژيكي

و مواد جامد معلق مي سازي آب دريا اگر اين منبع باشد. براي شيرين جهت جداسازي مواد آلي
سازي در حال حاضر در مقياس تصفيه انجام گيرد. شيرين درياي آزاد باشد، بايستي پيش

و در دههدهش سال انجام50بزرگي براي بيش از  از هاي اخير، شيرين است سازي غشايي
پي اي برخوردار بوده است. از طريق بهبود العاده موفقيت فوق فن هاي (پيوسته)، هاي آوري در پي

و قابل اطمينان مي آن عمده حال حاضر مؤثر به باشند. هر چند ها هنوز براي برآورد نيازها
ا پرمنابع اضافي آب شيرين در مناطق زيادي  هزينه هستند نياز دارند.ز جهان كه خيلي

و استفاده مجدد، چالش يافته توسط هاي منابع آب تقليل از طرف ديگر احياي آب، بازيافت
مي منابع جديد تأمين ترين مزاياي سازد. يكي از مهم كننده آب با كيفيت باال را برطرف

آن استفاده مجدد از آب، ارزش توليد و در برنامه شده با استفاده از ريزي يكپارچه منابع آب
و اجراي پروژه ساير جوانب خط و هاي آبي كه منجر به قابليت پايداري طوالني مشي آب مدت

مي همه مي جانبه منابع تأمين آب در شود، باشد. راكتورهاي زيستي غشايي حقيقتاً انقالبي
مج اند كه راندمان امكان آوري غشايي بوده فن  اند. دد از آب را افزايش دادهپذيري استفاده

و استفاده ها كه هنوز در شيرين گيري نهايي برخي از چالش اين فصل از كتاب، نتيجه سازي
مشترك ها مواجه هستيم را بحث خواهد كرد. به تازگي كار گروه مجدد از آب با آن

و استفاده مجدد از آب در سمپوزيوم نوآوري آب در سندياگو كالي شيرين (سازي 17تا15فرنيا
و مطالب فني ارزشمندي را مورد بررسي قرار 2005اكتبر ) براي تدوين نقشه راه برگزار شد

و مطالب مرتبط بحث شده در فصل از داد. بر اساس اين سمپوزيوم هاي گذشته به برخي
 ترين نكات قابل بحث در ذيل به صورت خالصه اشاره خواهد شد. مهم

ش . چالش1  سازي يرينهاي موجود در
مي سازي، مخصوصاً هنگامي كه از غشاء عليرغم نتايج مطلوب شيرين با ها استفاده شود، هنوز

و مهم چالش آن هاي متعددي روبرو هستيم  ها عبارتند از: ترين
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از هايي است كه استفاده بيش ترين عامل گرفتگي غشاء: گرفتگي غشاء يكي از مهم تر
كند. گرفتگي به دليل مواد خاص، مواد آلي،مي سازي را محدود هاي شيرين غشاء

مي ميكروارگانيسم و پوسته پوسته ها كه ورقة زيستي تشكيل مي شدن غير دهند افتد. آلي اتفاق
در برداري هنگام استفاده از غشاء ترين هزينه بهره دليل گرفتگي بزرگ جايگزيني غشاء به ها
هان مانع گسترش وسيع استفاده از غشاءتري باشد، در نتيجه اين بزرگ جداسازي آب مي

 باشد. مي
ترين روش براي تصفيه براي الكترودياليز: الكترودياليز معكوس معموالً جذاب پيش
لب شيرين و كنترل ميكروبي مهم نيست، شور در مواردي سازي آب كه جداسازي مواد آلي

آب مي لب باشد. الكترودياليز معكوس در تصفيه كه سيليس يك محدوديت شور در جايي هاي
كه است باشد نيز مورد توجه است. يكي از اصول مورد ادعاي الكترودياليز معكوس اين مهم مي

كم مالحظه تصفيه به صورت قابل هاي پيش نياز آن اي كه در اسمز معكوس وجود هايي است تر از
م وارد گرفتگي دارد. به هرحال، در صورت وجود مواد آلي، نصب الكترودياليز معكوس در

 است. هاي تبادل يوني با مشكالتي مواجه بوده غشاء
بر تخليه آب نمك: در فرآيندي ايده و فقط نمك را جاي آل كل آب را بازيافت كرده

فن مي را آوري گذارد. تمام هاي حاضر يك جريان غليظ كه به تخليه در محيط زيست نياز دارد
حلكنند، يا بايستي به تصفيه ماز توليد مي و جداسازي مواد شده جامد اد براي كم كردن حجم

و يك پيچيدگي در ارتباط با غشاءهاي  تن در دهند. تخليه آب نمك يك هزينه اضافي است
 سازي آب به همراه دارند. شيرين

كيفيت آب: فقدان اطالعات زيادي در مورد مناسب بودن آب براي باغباني وجود دارد. اگر
مي قرار باشد اين آب شرين باشد. جوامع شده به مصرف عموم برسد اين اطالعات است كه مهم

آن يا بخش در شده رو آورده ها كه به استفاده از آب شيرين هايي از اند به خاطر كمبود اطالعات
و اثر  آن بر روي باغباني مجبور هستند ريسك كنند. مورد كيفيت آب

حل شده سازي چند غشاءهاي شيرين جداسازي آالينده: هر آب قادر به جداسازي مواد جامد
مي هستند، بعضي آالينده به ها سخت جدا يك شوند يا مي طور غير شوند. اضافه نواخت جدا

مي كردن اجزاي غشايي كه بر روي كيفيت آب توليدي اثر مي تواند در سطوح گذارند، مثل بر،
و حيوانات داشته باشد، نسبتاً كم اثرات سمي روي انسان تقريباً هيچ نوشته علمي قابل ها

تر مورد توجه عموم هستند اعتمادي در مورد مقاومت گياهان باغي كه در مناطق شهري بيش
و ممكن است آب شيرين دريافت كنند نسبت به بر وجود ندارد. سازمان بهداشت جهاني 

هاي مختلفي گرم بر ليتر محدود شود. روش ميلي5/0توصيه كرده كه مقدار بر در آب شرب به
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ها انتخاب كردن كرد در نظر گرفته شده است. اصل در ميان اين روش براي بهبود عمل
هايي است كه درجات باالي پس زدن بر، اضافه كردن يك مرحله ثانويه تصفيه اسمز غشاء

) مي pH) با يا بدون اصالح ROمعكوس درو تبادل يوني هاي pHباشد. زيرا بر مثل سيليس
ي و الكترودياليز چرخشي( ونيزه نمينرمال  كند. را جدا نمي ) آنEDRشود

آب سازي غشايي به سرعت تبديل به فرآيند منتخب براي شيرين مصرف نيرو: شيرين سازي
برداري در مقايسه با فرآيندهاي حرارتي كاسته شده هاي بهره كه هزينه خاطر اين شده است. به

ا ز تبخير نشدن تمام جريان، انرژي مورد نياز براي است. عليرغم سود فرآيندهاي غشايي
آن سازي غشايي هنوز بيش شيرين به تر از پذير است. براي طور تئوري امكان چيزي است كه

) كم ) غشاءROفرآيند اسمز معكوس در هاي بار فشار اسمزي10تا4فشار جديد فقط
مي بهره  شوند. برداري

م هاي پيش . چالش2 آبرو در استفاده  جدد از
و استفاده مجدد از آب در تعداد زيادي از كشورها در سرتاسر جهان عليرغم اين كه احياء آب

و انجام مي كل حجم توليد مؤثر صنعتي شود. مقادير مورد استفاده اخير جزء كوچكي از
 دهند. داليل آن به شرح زير است. شهري را تشكيل مي

و تنوع آالينده1پايش� چا : تعداد آبلشها در هاي حاضر در استفاده مجدد از منابع
ها، بلكه براي توليدكنندگان آب هم مدنظر است. بايستي نه فقط براي تكنولوژيست

هم تر در ارتباط با قابليت اطمينان اطالعات بيش هاي داخل زمان با حسگر سازي
و كنترل توسعه پيدا كند. ارزيابي ريسك براي تعيين سطوح آالينده هاي خط، پايش

و درك عمومي بايستي انجام گيرد. تنظيم و كمك به آموزش  نشده
از پيش� به، فاضالب تصفيه1995تصفيه اسمز معكوس: قبل عنوان شده بيولوژيكي

آب يكي از سخت ( ترين ) در نظر گرفته ROها براي تصفيه از طريق اسمز معكوس
در مي ترين فاضالب محتملشد. بسياري موافق بودند كه مواد آلي طبيعي موجود

و اُرنج ( علت مشكالت بود. كارهاي بعدي در سانتياگو  San Diegoكانتي كاليفرنيا

and Orange County, Californiaداد كه اجراهاي بسيار طوالني بين تميز ) نشان
و باقي براي اجزاي جامد Choloromindمانده كردن، وقتي كه از فيلتراسيون غشايي

)Particulateو مي آالينده) مي هاي بيولوژيكي استفاده تواند با موفقيت انجام شدند
 پذيرد.

1 Monitoring 
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ها از منابع آب بازيافتي عبارتند از:)جداسازي آالينده1ها: جداسازي آالينده�
جداسازي يا تخريب مواد آلي در تركيب با فرآيندهاي گرفتگي پايه غشايي بهبود 

و ) جداسازي مواد2تصفيه بيولوژيكي يافته يا كاهش يافته، اكسايشي، حرارتي
و آالينده غيرآلي حل به ها منجمله: فلزات، مواد راديواكتيو، آالينده شده هاي تازه

و كاهش شوري. مواد آلي تازه به وجود آمده مواد دارويي، محصوالت،1وجود آمده
و محصوالت موجود در جريان فاضالب مي هاي تصفيه بهداشتي باشند. شده موجود

شده، جداسازي اين تركيبات هاي غير مستقيم از آب قابل شرب تصفيه راي استفادهب
(خوردني) موجود كه در تراكم براي اطمينان از اين هاي زياد در آب آشاميدني

 نيستند، مورد نياز است.
تاكنون مطالعات كمي بر روي جداسازي مواد آلي به وجود آمده طي استفاده

ا (مجدد از آب انجام شده و همكاران ) جداسازي يازده ماده 2004ست. كمورا
و اسمز EDCsتركيبي و مواد تركيبي فعال دارويي را از طريق نانوفيلتراسيون خنثي

) و جداسازي غير كامل بين ROمعكوس تا57) بررسي كردند % را نتيجه%91
از ها سپس يك مجموعه وسيع گرفتند. آن و مواد تركيبي PhACsو EDCsتري

و جداسازي كامل را در اكثر موارد مشاهده كردند. تنهام تا9رتبط را بررسي كردند
(دوازده تايي ( در پايين)از تركيبات دوجيني ) ROدست جريان اسمز معكوس

و اين نشان از دهد كه دامنه جداسازيمي مشاهده شدند تا84ها مي%9/99 باشد.%
و همكار به تازگي در مطالعه (اي، اكسيور هايو فرآورده 6EDCs) رد شدن 2005ان

(5دارويي را روي  و غشاهاي نانوفيلتراسيون ) مطالعه NFاسمز معكوس مختلف
از6تا2دهنده درصد با يك غشاء كاهش99تا93كردند. جداسازي   300تركيب

بر نانو گرم بر ليتر تا مقادير غير قابل اندازه  گيري مشاهده شد. يك آالينده چالش
) هاحضور دارد. باشد كه در اغلب فاضالب ) ميNDMAانگيز نيتروسديم متاالمين

از بخش خدمات بهداشتي كاليفرنيا، منابع آب شرب را با غلظت بزرگ نانو گرم10تر
) ) به طور ROبر ليتر براي اطالع عمومي خواستار شده است. فرآيند اسمز معكوس

مي NDMAمؤثر  ( را رد بهدرص40تا30كند و اين عنوان يك مشكل مطرحد)
به مي كه كيفيت آب مطلوب جوابگو طور غير مستقيم جايي شود. براي استفاده از آب

يا فراتر است، همة معيارها براي آب آشاميدني وجود دارد. اين بدين معني است كه 
) دست آوردن كيفيت آب مطلوب براي ) براي بهPhotolysisفرآيندهاي تصفيه اضافي

 
1 Endocrine Disrupting 
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آباس هاي بازيافتي قابل شرب مورد نياز است. در نتيجه افزايش هزينه تفاده از
مي تصفيه به طور چشم هم گيري باال (ذرات رود. چنين مشكل درك رفتار مواد جديد

و طبقهWMDنانو، مواد نوع  آن بندي ويژگي) و فيزيكي ها هاي جداسازي شيميايي
 وجود دارد.

 هاي ميانبر . نياز3
و فرآورده آوريفن امروزه و يا استفاده هاي قابل دسترس متعددي براي شيرين ها سازي

فن آوري مجدد از آب وجود دارد. بدون در نظر گرفتن فن (يا تركيب و فرآيندها) آوري هاي ها
و كار انتخاب شده، چندين روش ميانبر وجود دارد كه بايستي از طريق تركيب تحقيق پايه

مي توسعه كاربردي مورد  باشند: مالحظه قرار گيرد كه شامل موارد زير

(اسمز پيشرونده يا اسمز مستقيم))3.1 (اسمز رو به جلو  اجراي فرآيندهاي جديد
( اسمز يا همان ) اطالق Forward Osmosisچيزي كه به تازگي به آن اسمز رو به جلو

و ب، فرآيندشود، كاربردهاي جديدي در فرآيندهاي جداسازي براي تصفيه هرزآ مي هاي غذايي
لب شيرين و آب ( سازي آب دريا (ROشور دارد. مثل اسمز معكوس ) از FO)، اسمز رو به جلو

حل يك غشاء نيمه مي تراوا براي جداسازي آب از مواد به شده استفاده به كند. كار بردن جاي
كه فشار هيدروليكي به در اسمز عنوان نيروي محرك براي جداسازي، مثل همان نيرويي

) (ROمعكوس ) از گراديان فشار اسمزي در عرض غشاء براي القا FO) بود، اسمز رو به جلو
از كردن يك شبكه جريان آب از ميان غشاء استفاده مي كند، بنابراين جداسازي آب شيرين

به محلول مي اش به طور مؤثر صورت مي گيرد. استخراج باشد، اسمز واسطه شيب فشار اسمزي
ج (رو به به ) نياز به انرژي ورودي قابل مالحظهFOلو ياهم اي ندارد زيرا فقط نيروي زدن

فن ها در بين است. توسعه شيرين كردن محلول پمپ آب سازي يا آوري فرآيند استفاده مجدد از
) ها ) پتانسيل رسيدن به يك كاهش قابل توجه در هزينهFOبا استفاده از روند اسمز رو به جلو

 رژي در مقايسه با فرآيندهاي متداول اسمز معكوس دارد.و مصرف ان

 انرژي3.2
سازي آب از آب دريا هاي شيرين شده در سامانه هاي اصلي براي توليد آب تصفيه هزينه
مي برابر هزينه2حدود  و هاي پيش باشد. هم هزينه هاي تصفيه فاضالب ثانويه بازيافتي تصفيه

( هم هزينه به باالتر است. در مورد پيش) ROهاي اسمز معكوس در تصفيه، هزينه خاطر تفاوت
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( بازيافت مي و75باشد يك درصد براي آب دريا) كه منتج50درصد براي فاضالب ثانويه به
مي تصفيه بزرگ سيستم پيش شود. هزينه عمده براي فرآيند اسمز معكوس كه منبع تر آب دريا

ف ميآن آب دريا باشد باالتر از اسمز معكوس باشد، زيرا در يك فشار باالتر كار اضالب ثانويه
كم مي مي تر، بازيافت پايين كند. با وجود جريان نشتي و بايستي از موادي ساخته تر كار كند

هاي شود كه در مقابل خوردگي با آب دريا مقاومت داشته باشند. به طور مشابه، هزينه
و بهره (برداري براي توليد آب به روش نگهداري ) از آب دريا دو برابر ROاسمز معكوس

مي هزينه  باشد. هاي استفاده مجدد از فاضالب ثانويه
به هزينه پيش مي دليل مقادير مواد منعقد تصفيه باالتر هاي اسمز معكوس باشد. هزينه كننده

)ROفشار بهره) و نيز جريان تغذيه ) عمدتاً به دليل انرژي برابر)5/1اي برداري چهار برابر باالتر
و هم مي باالتر است هاي چرخه حيات براي باشد. كل هزينه چنين براي تعويض غشايي باالتر

) و آب دريا به ترتيب ROتوليد آب به روش اسمز معكوس دالر آمريكا28/0) از فاضالب ثانويه
مي62/0و  (با نسبت دالر آمريكا به ازاي هر مترمكعب ).21/2باشد

و استفاده مجدد از آب به انرژي مصرفي زيادي نياز دارند، بنابراينسا فرآيندهاي شيرين زي
و منابع انرژي جايگزين بود. در طي تمام فرآيندهاي شيرين بايد به سازي دنبال كاهش بازيافت

(و هدر) مي  شود.و استفاده مجدد از آب انرژي مصرف
ا و منابع براي نيروي بالقوه براي توسعه يا استفاده از ابزارهاي بازيافت و اختصاص زمان نرژي

و ابزارهاي خاص استفاده مجدد از آب وجود دارد. كاهش انرژي مصرفي براي شيرين سازي
از بعالوه، در هنگام احداث واحد شيرين و امكانات استفاده مجدد از آب بايستي استفاده سازي

و پذير يا جايگزين در نظر گرفته شود. برق هاي تجديد منابع انرژي خورشيدي، زمين گرمايي
 باشد. انرژي باد نيز شايان ذكر مي

 استنباط عمومي3.3
(قابل پيش با بيني) شيرين حداقل براي آينده نزديك و يا استفاده مجدد از آب سازي آب

چالشي براي مقبوليت مواجه خواهند بود. معموالً مردم به استفاده مجدد از آب كه باعث حفظ 
مي د، مزايايي براي حفاظت از محيطشو منابع آبي مي كند زيست دارد، سالمت انسان را تأمين

(توجيه ذيو با هزينه معقول و توزيع منبع مي پذير) تصفيه و محدود آب را انجام با قيمت دهد،
به نظر موافق مي هاي هاي آبي براي مردم با پروژه تر شدن گزينه حال با محسوسهر نگرند.

و افزايش احتمال ارتباط بشر، نحوه برخورد در جوامع شده مشخص پيشنهاد ها تغيير شان
كم مي و حمايت عمومي مي رنگ كند  شود. تر
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در انگلستان، وجود عامل منبع را تأييد كرد. در اين 2000مطالعه تحقيقاتي در سال
خ دادند كه مردم بيش ها نشان تحقيق، آن ودشان نسبت تر به استفاده از آب بازيافتي از فاضالب
هاي ثانويه يا منبع عمومي معمول تمايل دارند. يك مطالعه تحقيقاتي در كشور به بخش

و بازيافتي فرق سازي داد كه مردم استراليا بين آب شيرين نشان 2006استراليا در سال  شده
 قائل هستند.

مي پاسخ ارتر بوده زيست سازگ كردند كه آب بازيافتي با محيط دهندگان به نظرخواهي فكر
كم سازي كه آب شيرين است، در حالي ديدند. تمام اين مطالعاتمي تري شده را داراي ريسك

كممي نشان  شده است. سازي تر از آب شيرين دهد كه ميزان پذيرش آب بازيافتي
ها تر، اين كه توليدكنندگان آب قادر باشند فرآيند دست آوردن پذيرش عمومي سريع براي به

بهزهو اندا و گيري كيفيت توليدشان را و دائمي پايش نمايند، حياتي است. اين تأييد طور سريع
و ارزيابي كارايي غشاءها در وضعيت آوري تضمين كيفيت به توسعه فن هاي جديد براي پايش

و بدون جلوگيري از كاركرد تصفيه هم فن زمان و نيز توسعه و آوري خانه نياز دارد هاي پايش
(دستورالعمله پروتكل را هاي) اندازه اي گيري مناسب كاربرد سناريوهاي استفاده مجدد از آب

 طلبد. مي
و احداث سيستم طور خالصه نيازي همه به و فرآيندهاي خانه هاي تصفيه جانبه به طراحي ها

و شيرين و تصفيه استفاده مجدد از آب ها بايستي خانه سازي آب وجود دارد. مخصوصاً فرآيندها
و انرژي مصرفي به بازيافت توليدات جانبي بهينهبر و اي به حداقل رساندن پساب سازي

و فرآيند، بايد با همه بهينه يكپارچه هاي سازي سازي شوند. بعالوه، قابليت پايداري منبع
و فعاليت ريزي فرآيندها، برنامه  سازي شود. اي عمومي، يكپارچه هاي توسعه ها
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ها پيوست
سازي آب در كشور تا پايان هاي شيرين(آمار سامانه1پيوست شماره

)1390سال 
 كن در كشور: رين وضعيت تأسيسات آب شيرينآخ

به كل تأسيسات آب شيرين گذاري بخش طور كامل با سرمايه كن كشور كه
و در حال بهره مي خصوصي ايجاد مي برداري  باشند: باشند به شرح جدول زير

 شهر شركت رديف

ظرفيت فعلي
تأسيسات

آب شيرين 
(مترمكعب در 

 روز) شبانه

ظرفيت فعلي
 تأسيسات آب

شيرين
(مترمكعب در 

 سال)

نام
 گذار سرمايه

روش
تأمين 
 آب

 مالحظه

1

 خوزستان

 سازه سازان000,10000,650,3 آبادان
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 سازه سازان000,10000,650,3 خرمشهر2
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 نورويژه000,5000,825,1 هنديجان3
اسمز

 معكوس
ح ال در
 برداري بهره

4

و سيستان
 بلوچستان

-چابهار
 كنارك

 نورويژه000,15000,475,5
اسمز

 معكوس
در حال
 ساخت

000,15000,475,5 زاهدان5
رعد آب
 جنوب

اسمز
 معكوس

در حال
 ساخت

000,4000,460,1 پسابندر6
راهبران
 صنعت

اسمز
 معكوس

در حال
 ساخت

7

شهري
 هرمزگان

 500,1547500 هرمز
رعد آب
 جنوب

اسمز
 معكوس

در حال
 برداري بهره

8
تنب
 بزرگ

500,1547500 
رعد آب
 جنوب

اسمز
 معكوس

در حال
 برداري بهره

000,4000,460,1 بندرلنگه9
آبگستر خليج

 فارس
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 000,2000,730 ابوموسي 10
رعد آب
 جنوب

اسمز
 معكوس

در حال
يبردار بهره

 سازه سازان 000,1000,365 فين 11
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره
در حال اسمز صنعت محرك 000,2000,730 سوزا 12
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آب شيرين 
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ظرفيت فعلي
 تأسيسات آب

شيرين
(مترمكعب در 

 سال)

نام
 گذار سرمايه

روش
تأمين 
 آب

 مالحظه

 برداري بهره معكوس نگين

000,3000,095,1 سيريك 13
صنعت محرك

 نگين
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

000,5000,825,1 درگهان 14
رعد آب
 جنوب

اسمز
سمعكو

در حال
 برداري بهره

000,73 200 الرك 15
آبگستر خليج

 فارس
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

16 

شهري
 هرمزگان

250,91 250 الرك
آبگستر خليج

 فارس
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 500,182 500 هنگام 17
تصفيه آب

 البرز
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

18 
تنب

 كوچك
500 500,182 

دلتا صنعت
 گامرون

اسمز
 معكوس

در حال
 برداري بهره

000,10000,650,3 بندرلنگه 19
شريف ناد
 لنگه

اسمز
 معكوس

در حال
 ساخت

 2190000 6000 بندرلنگه 20
شريف ناد
 لنگه

اسمز
 معكوس

در حال
 ساخت

 182500 500 فارور 21
تصفيه آب

 البرز
اسمز

 معكوس
در حال
 ساخت

22 
-بستك
 چارك

15000 5475000 
دلتا صنعت
 گامرون

اسمز
 معكوس

در حال
 ساخت

23 

روستايي
 هرمزگان

000,4000,460,1 كووه اي
خلوص آب
 روزانه

اسمز
 معكوس

در حال
 ساخت

 500,255 700 رضوان 24
تصفيه آب

 البرز
اسمز

 معكوس
در حال
 ساخت

500,3500,277,1 كشار 25
آبگستر خليج

 فارس
اسمز

 معكوس
در حال
 ساخت

600,3000,314,1 ابوزيد آباد كاشان 26
دلتا صنعت
 گامرون

اسمز
 معكوس

در دست
 ساخت

27 
 بوشهر

مذاكره با شركت مپنا جهت توليد همزمان000,9000,285,3 بوشهر
و برق 000,9000,285,3 كنگان 28 آب
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29 
 گلستان

بندر
 تركمن

هدر حال تهيه اسناد مناقص 500,2500,912

گز 30  در حال تهيه اسناد مناقصه 500,2000,730 بندر
 در حال تهيه اسناد مناقصه 500,2500,912 گميشان 31

32 
خراسان
 رضوي

 در حال مناقصه 000,219 600 بجستان

33 
روستايي
 مركزي

30 
روستاي
 ارك

 در حال مناقصه000,4000,460,1

شهري 34
 هرمزگان

بندرعباس
 شرق-

(مجدد)000,500,36 000,100  در حال مناقصه

 در حال مناقصه000,4000,460,1 جاسك 35

36 
روستايي
 هرمزگان

000,18000,570,6 قشم
مذاكره با شركت مپنا جهت توليد همزمان

و برق  آب

 شهر شركت رديف

ظرفيت فعلي
تأسيسات آب 

شيرين 
(مترمكعب در 

 روز) شبانه

ظرفيت فعلي
تأسيسات آب 

شيرين 
در(متر مكعب

 سال)

نام
 گذار سرمايه

روش
 تأمين آب

 مالحظه

37 

روستايي
 هرمزگان

 فتح قشم250,91 250 كاروان
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 فتح قشم250,91 250 طبل 38
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 باروسازه قشم 500,182 500 رمچاه 39
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 نيل زالل قشم 000,219 600خسل 40
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

500,36 100 چيروئيه 41
خلوص آب
 روزانه

اسمز
 معكوس

در حال
 برداري بهره

750,54 150 مقام 42
خلوص آب
 روزانه

اسمز
 معكوس

در حال
 برداري بهره

 500,109 300 دژگان 43
تصفيه آب

 البرز
اسمز

 معكوس
در حال

 اريبرد بهره
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ظرفيت فعلي
تأسيسات

آب شيرين 
(مترمكعب در 

 روز) شبانه

ظرفيت فعلي
 تأسيسات آب

شيرين
(مترمكعب در 

 سال)

نام
 گذار سرمايه

روش
تأمين 
 آب

 مالحظه

000,73 200 لمزان 44
تصفيه آب

 البرز
اسمز

 معكوس
در حال

 برداري بهره

 500,1500,547 سنگاچين گيالن 45
خلوص آب
 روزانه

اسمز
 معكوس

در حال
 برداري بهره

 منابع
و گسترش مشاركت بخش غير دولتي، تهران، 1390نام.بي-1 . دفتر تجهيز منابع مالي

 صفحه.2ايران، 

آب2اره پيوست شم (تأثيرات كشند قرمز بر عملكرد تأسيسات
 كن جزيره كيش) شيرين

هاي تك سلولي به وجود اي است كه در اثر تجمع بيش از حد جلبك كشند قرمز پديده
آب آيد. اين پديده بيش مي و گاه نيمه تر در مي هاي مناطق گرمسيري دهد. گرمسيري رخ

س غلظت باالي اين جلبك و احتمال تغيير رنگ به زرد، سبز ها سبب قرمز شدن طح آب شده
ميو قهوه شود كه سطح زيادي از دريا آلوده اي وجود دارد. گستردگي زياد كشند قرمز سبب

و پيش مي بيني دقيق اين پديده امكان شده و تنها آن پذير نباشد توان تا حدي از بروز
كه ها، فيتوپالنكتون پيشگيري كرد. اين جلبك در 2000غلظتي در حدود هايي هستند عدد

و نيترات در ازدياد  و مواد مغذي به خصوص مواد فسفاتدار ليتر دارند كه دو عامل اصلي دما
و تكثير اين فيتوپالنكتون آن به ها نقش دارد. با رشد ها در خليج فارس، كدورت آب دريا

و واحدهاي آب شيرين گ شدت باال رفته رفتگي سريع كن منطقه دچار مشكالتي از جمله
و كاهش توليد آب شيرين شده اند.   فيلترها

و برق جزيره كيش به منظور رفع نيازمندي و حياتي شهروندان گرامي شركت آب هاي اوليه
و مسافري محترمي كه به جزيره زيباي كيش سفر مي و هزاران گردشگر كنند، از سال كيش

به نسبت به توليد آب شيرين از آب شور دريا اقدام 1353 و آب نموده عنوان پيشگام در توليد
و گسترده هاي اخير وجود توده شيرين كشور مطرح گرديده است. اما در سال هاي عظيم
آب جلبكي كه از آن با نام كشند قرمز ياد مي و شود در هاي خليج فارس روند آبگيري
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ي سريع فيلترها كن را با مشكالتي از جمله گرفتگ فيلتراسيون آب توسط واحدهاي آب شيرين
و كاهش توليد آب شيرين مواجه كرده است، به همين دليل كارشناسان ذيربط را بر آن

و عوامل تأثيرگذار در به وجود آمدن آن اقدام نمايند.  داشت تا به شناسايي اين پديده
و دليل اين و پايين رفتن آب است و باال و مد كه از اين عبارت كشند قرمز در اصطالح جذر

ميپد و هنگام آلودگي يده با نام كشند ياد و معموالً در سواحل شود اين است كه در عمق كم
و مدي قرمز مشاهده مي و تالطم آب، جزر كه زياد شود. رنگ قرمز نيز به اين دليل است

و تكثير نوع خاصي از فيتوپالكتون ها اولين بار با رنگ قرمز ديده شده است. اين پديده با رشد
و غيره هاي قرمز، زرد، نارنجي، قهوه هد. كشند قرمز ممكن است به رنگد رخ مي اي، كرمي

و زرد كمرنگ رويت شده است. ظاهر شود كه در جزيره كيش معموالً به رنگ قهوه  اي

آب-1شكل  هاي جزيره كيش كشند قرمز در

 عوامل تأثيرگذار در وقوع پديده كشند قرمز
و تكثير آن جلبك عوامل مختلفي بر رشد ها عبارتند از: تغييرات ها موثرند كه برخي از

و برخي آلودگي و هوايي، پديده پرغذايي، فاكتورهاي هيدرولوژيكي هايي كه منشاء شرايط آب
كه انساني دارند. به و سيليسيوم موادي هستند طور كلي مواد شيميايي مانند فسفات، نيترات
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مه در كودهاي كشاورزي به ترين نهادهاي توليد وجود دارند. اين مواد باعثمعنوان يكي از
و تكثير گونه مي افزايش رشد مي هاي گياهي كه شوند. وجود اين مواد باعث شود تا گياهاني

(نظير جلبك در آب زندگي مي و تكثير زيادي داشته باشند. هر چه غلظت اين كنند ها) رشد
و تكثير گياهان نيز، مواد مغذي بيش هايي تر خواهد شد. مثالً در رودخانه بيش تر باشد رشد

و خانگي رو به رو هستند، معموالًً جلبك كه با معضل ورود فاضالب ها آنقدر زياد هاي شهري
مي مي هاي شهري را مواد پوشانند. حجم عمده فاضالب شوند كه تمام سطح آب رود را

و ... تشكيل مي شهرهاي ساحلي كشورمان، دهند. قريب به اتفاق متشكل از فسفات، نتيرات
ريزند. مواد مغذي نيز به دليل نبود سامانه دفع بهداشتي، فاضالب شهري خود را به دريا مي

و گياهان تك سلولي با استفاده از اين مواد توانايي رشد  به همراه فاضالب به دريا منتقل شده
ا يابند. البته تكثير فيتوپالنكتونو تكثير زيادي مي و جوي نيز بستگي دارد ها به شرايط قليمي

و پاييز افزايش  و به ويژه در اوايل بهار و اين اتفاق معموالً به تناسب افزايش درجه حرارت
و دي با وجود بادهاي يابد كه البته در سواحل جزيره كيش طبق مشاهدات در ماه مي هاي آذر

و افزايش تالطم دريا آلودگي شديد گزارش شده است. با كنار  هم قرار دادن دو عامل شديد
و ورود مواد مغذي، فيتوپالنكتون و وضعيت جوي ها در شرايط بسيار مساعدي براي رشد

و دست اندركاران شيرين تكثير قرار مي سازي آب، خود گيرند. به عقيده بسياري از متخصصين
و فرآيندهاي آن با توجه به دو مشكل عمده هاي شيرين سامانه بر اي كه بر محيط سازي زيست

و آالينده جاي مي (شورابه) (افزايش درجه حرارت محيط پذيرنده تلخابه از گذارند هاي حاصل
مي شوراب سامانه  شود. ها) خود باعث تشديد توليد كشند قرمز

و برق جزيره كيش  فرآيندهاي توليد آب شيرين از آب دريا در شركت آب
م 6از ارتفاع منهاي1ستقيم آب درياتوليد آب شيرين در جزيره كيش از طريق برداشت

و در نقطه ته 500اي به فاصله متري و پمپاژ آن به استخرهاي آب متر از ساحل دريا نشيني
مي هاي آب شيرين سازي آب توسط سامانه شور، سپس شيرين و كن صورت پذيرد. شركت آب

ي كن، سيستم تبخير چند مرحله برق جزيره كيش از دو نوع آب شيرين (اي ) MEDا تقطيري
) مي)ROو سيستم غشايي از نوع اسمز معكوس  برد. بهره

و برق جزيره كيش داراي هشت سامانه شيرين به MEDسازي در حال حاضر شركت آب
مي 15620مجموع ظرفيت عملي به مترمكعب در روز و باشد، طوري كه در سال نصب

مي 2500و با ظرفيت 1390برداري آخرين دستگاه در سال بهره باشد. مترمكعب در روز

 
1 Sea Water Open Intake 
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و برق جزيره كيش داراي هم كن دستگاه آب شيرين12چنين در حال حاضر شركت آب
مي 11450اسمز معكوس به مجموع ظرفيت عملي به مترمكعب در روز طوري كه سال باشد،

و بهره و آخرين 1376كن اسمز معكوس در سال برداري اولين دستگاه آب شيزين نصب
و MEDكن هاي شيرين باشد. پس از توليد آب شيرين با دستگاهمي 1385ه در سال دستگا

ROو توسط پمپ، آب به استخر ذخيره روزانه منتقل مي هاي تزريق مواد شيميايي، گردد
مي افزودني  شود. هاي الزم به جهت قابل شرب نمودن به آن اضافه

و به عمق 500كن در فاصله آب مورد نياز واحدهاي آب شيرين 6متري از ساحل دريا
در گردد. با وجود اين استحصال مي1هاي عمودي شناور متري از سطح آب توسط پمپ كه

6تا5به مش حدود2هاي فلزي هاي پمپاژ از صافي هاي موجود در ايستگاه ورودي پمپ
مي ميلي تمامي اينها شود، ولي در زمان وجود اين آلودگي با توجه به مكش پمپ متر استفاده

(توده قهوه مي ذرات آب درياي خليج فارس3كنند. كدورت اي رنگ) به راحتي از صافي عبور
و در حدود  ها در زمان وجود پديده كشند گيري باشد. طبق اندازهميNTU 1معموالً پايين
و در آلوده م30ترين نقاط، اين شاخص مقداري برابر قرمز در آب دريا يزان دارد. در اين حالت

تا حداكثرNTU 3سازي اسمز معكوس از حداقل كدورت آب ورودي به واحدهاي شيرين
NTU 14و گزارش شده است، اين در حالي است كه مطابق با دستورالعمل مشاهده
تك برداري توسط سازنده بهره باشد.، حداكثر كدورت آب تغذيه يك مي4ممبران مصرفي فيلم

(ممبران) تأثير منفي خواهد داشت.در نتيجه در عملكرد مطلوب   واحد تصفيه
و مشكالتي كه كشند قرمز در واحدهاي آب شيرين كن جزيره كيش ايجاد كرده مسائل

 توان به شرح زير بيان كرد: است را مي

 سازي افزايش كدورت آب ورودي به واحدهاي شيرين-1
دقيقه به علت15 در زمان استاندارد آن يعني SIDپذير نبودن آزمايش امكان-2

 گرفتگي سريع دستگاه
و كارتريج فيلتر در مرحله پيش-3  تصفيه گرفتگي سريع فيلترهاي شني
 تصفيه ميكرون در مرحله پيش5هاي فيلتر كارتريج افزايش مصرف المان-4
كن كاهش شديد در ميزان آب توليدي واحد آب شيرين-5

1 Submersible Pump 
2 Strainer 
3 Turbidity 
4 FILMTEC 
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 هاي تصفيهضرورت اجراي عمليات شستشوي شيميايي واحد-6
 پيوسته آب خام1انجام گندزدايي-7
 ROدر ورودي به واحدهاي2كاهش در دبي آب تغذيه-8
آب ضدعفوني كردن ستون-9 هاي فيلتر شني پس از خارج شدن كامل آلودگي از
 دريا

 عدم حضور اپراتور در واحد با توجه به بوي ناخوشايند-10

ب كار راه  روز پديده كشند قرمزهاي پيشنهادي جهت جلوگيري از
و سازي آب در دريا توسط فاضالب جلوگيري از آلوده-1 هاي خام كشاورزي، شهري

 صنعتي
و درياي عمان توسط-2 حساسيت نسبت به انتقال آب از مراكز آلوده به خليج فارس

 هاي نفتكش كشتي

و برق جزيره كيش جهت مصونيت سيستم راه كارهاي پيشنهادي به شركت آب
و واحدهاي شيرينآبگي  سازي از نفوذ كشند قرمز ري

 تر از ساحل آبگيري از فاصله بيش-1
از آبگيري از عمق بيش-2  متر6تر
 هاي جذبي هاي جذبي يا لوله آبگيري غير مستقيم از دريا مانند ايجاد چاه-3

و اين باعث پاشش خاك رس روي قسمت هايي از دريا كه آلوده شده است
ته فيتوپالنكتون سنگين شدن توده و در نهايت مي ها  شود. نشيني آن

 منابع
س.]1[ و اميري، م. م.، امامي، . كشند قرمز. همايش بين المللي خليج فارس، 1388امامي.

 آذر.19-17دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر، 
ه.]2[ و رستم زاده، ز م1386حاتمي مقدم. و بررسي بيولوژي موجودات وثر . كشند قرمز

 مهر.26-25بر آن. دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران. گرگان، 

1 Disinfection 
2 Feed Water 
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ا. حسن]3[ و راه1388زاده. كارهاي مقابله با آن. . پديده كشَند قرمز در خليج فارس
 آذر.19-17همايش بين المللي خليج فارس، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر، 

ا.]4[ پ1388شاكر درگاه. و راه. بررسي كارهاي كنترل آن. همايش بين ديده كشند قرمز
 آذر.19-17المللي خليج فارس، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر، 

و فاضالب كشور.]5[ ها. نشريه علميكن نامه آب شيرين . ويژه1384شركت مهندسي آب
و محيط و فرهنگي آب .112-1):1(64زيست، فني اجتماعي

م.]6[ . بررسي نقش آلودگي صنعتي منطقه ساحلي بندرعباس در افزايش 1388صادقي.
 كشند دريايي. يازدهمين همايش صنايع دريايي. كيش، يكم آبان.

س.]7[ و مرادي. م ع.، كهن روز رستمي، . تأثيرات كشند قرمز بر 1391نظام آبادي.
و همايش تخص عملكرد تأسيسات آب شيرين صي كن جزيره كيش. كارگاه بين المللي

لب نمك و (شهيد عباسپور)، زدايي آب شور و برق و تصفيه پساب، دانشگاه صنعت آب شور
و يكم تير. تهران، ايران، سي  ام خرداد

محيطي(دستاوردهاي نوين در كاهش اثرات زيست3پيوست شماره
 زدايي آب دريا) هاي نمك شيميايي پروژه-فيزيكي

در هاي نمك پروژه رو، رشد چشمسال اخير50زدايي گيري در ارائه منابع جديد آبي براي
در رو شدن با بحران كمبود آب داشته است. در اين ميان اما، نگراني درباره اثرات مخرب اين 

و افزايش آلودگي ها بر محيط پروژه ها نيز همواره مورد توجه بوده است. در كنار توسعه زيست
و فناوري در بحث تأمين آب شرب مورد  (به روش نمكعلم هاي زدايي)، امروزه بحث نياز

(به جهت دست زيست و دقت جوامع محيطي نيز يابي به توسعه پايدار) بسيار مورد توجه
 انساني قرار گرفته است. 

 شيميايي-اثرات منفي پارامترهاي فيزيكي
–تر متأثر از خواص فيزيكي زدايي، بيش محيطي فرآيندهاي نمك اصوالً اثرات زيست

و (خصوصاً دما، چگالي و TDSشيميايي پساب و خروجي جريان يا شوري)، نوع ورودي
مي چنين ويژگي هم و هيدروگرافيك را عامل كه بيش7باشد. هاي بيولوژيك ترين تأثير منفي

 شيميايي دارند عبارتند از:–بر پارامترهاي فيزيكي 
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و محل برداشت آب از دريا-1 دنوع سازه زدايي، ريا به سايت نمك: ورود آب شور
(از كانال به شكل و ورودي غير مستقيم هاي هاي متفاوتي، از جمله ورودي مستقيم

از انحراف آب، چاه و يا آبگيري از بستر دريا) قابل انجام است. در ورود مستقيم ها
ها در هنگام ورود به آشغالگيرها محتمل داخل آب دريا، از دست رفتن ارگانيسم

و است. مشكل ديگر اين روش، مغشوش بودن جريان، برخاستن رسوبات كف دريا
(به علت تشكيل خطوط جريانات ورودي) در صورت نزديك بودن  ورود به لوله

باشد. از طرفي در ورودي غير مستقيم لز بستر دريا، امكان ورودي به بستر دريا مي
و افزايش افت هيدروليكي ورودي پيش مي گرفتگي  شود. بيني

آب : پساب خروجي واحدهاي نمكتغييرات دمايي-2 زدايي حرارتي، نسبت به
(مبنا) دماي باالتري دارد. طبيعي است كه افزايش دما تنها در روش هاي شور اوليه

(مانند  و اثرات آن MSFحرارتي ) مورد انتظار است. مراجع كمي نسبت به اين پديده
ب درجه10تا15ه مبنا، در بازه بحث داشته اند. افزايش درجه حرارت آب نسبت

گراد قرار دارد. در يك مطالعه موردي در استرالياي غربي، پساب يك سايت سانتي
كيلومترمربع از محل خروجي7زدايي توانسته دماي آب پذيرنده را تا شعاع نمك

(جدول گراد گرم سانتي1/0تا5/0پساب، به ميزان  ). افزايش مداوم دماي1تر كند
(د زيست آن منطقهر يك ناحيه خاص) در دراز مدت، نقش مهمي در محيطآب

هاي موجود در آب درياها در بازه معيني از دماي طور كلي ارگانيسم خواهد داشت. به
محيط قادرند به حيات خود ادامه دهند. اين موجودات زنده، با شرايط حداقل دمايي 

ح ميسازگاري بهتري دارند؛ حتي به طور موقت، دماي كنند اما داكثر را نيز تحمل
ها خواهد شد. اگر اين افزايش دما دائمي باشد، آلودگي حرارتي باعث از بين رفتن آن

و روش در ساير روش (غير از روش حرارتي) آن ها به هايي كه افزايش دماي ها نسبت
از محيط در حد كم گراد باشد، اثرات سوء ناشي از شوك دمايي درجه سانتي15تر

 قابل صرفنظر كردن است.
(توده شور-3 زدايي، دبي قابل توجهي هاي نمك : سايت)1غلظت باالي پساب

(با از TDSپساب بسيار غليظ نمكي زيست گرم بر ليتر) به محيط ميلي 36000بيش
و اكولوژيكي-ها در مورد اثرات سوء فيزيكي كنند. كانون نگراني تخليه مي شيميايي

آنزدا فرآيندهاي نمك و نقطه مشترك ها، پتانسيل باالي تأثير سوء پساب بسيار يي

 
1 Plume 
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(محيط آن1غليظ خروجي مي ها نسبت به محيط مبنا به زيست پذيرنده) طوري باشد؛
و كه محور تأكيد اكثر پژوهش و گستره شوري توده پساب در آب دريا ها بر شدت

(ب عنوان يكي از مناطقهتأثيرات سوء آن بر اكوسيستم دريايي است. در خليج فارس
ميليون مترمكعب پساب نمكي20تا11سازي) روزانه هاي شيرين سنتي فعاليت

ده توليد مي و حتي چندين شود. گستره تأثير توده پساب شور تا ها متر، صدها متر
(با شدت و قابل بررسي كيلومتر از محل تخليه به آب دريا هاي مختلف) وجود داشته

را اي پژوهشه باشد. يافته مي و علت هاي موردي مختلف در اين زمينه متفاوت است
(دبي هاي متفاوت توليد سايت توان در ظرفيت مي در ها هاي مختلف تخليه)، اختالف

و كيفيت نمونه هيدرولوژي محيط و تعداد گيري، نوع زيست، متدولوژي ارزيابي
ا ين ميان اين نكته بين طراحي خروجي پساب از سايت به دريا اشاره نمود. اما در

منابع مشترك است كه غلظت پساب خروجي، با فاصله گرفتن از محل تخليه عمدتاً 
و اغلب باالتر از  از20در شعاعppm 2به سرعت كاهش يافته و باالتر متري خروجي

ppm 5/0متري خروجي نخواهد بود. توده 100(نسبت به شوري مبنا)، در شعاع
تر نسبت به آب شور مبنا، تمايل علت داشتن چگالي بيشپساب شور خروجي، به 

و حركت به عمق را دارد تا سطح، لذا پتانسيل جهت ضربه بيش تري به پخش شدن
(همچون جلبك زدن به ارگانيسم و مرجان هاي كف دريا و ماهي ها هاي هاي كف دريا
ش اعماق زياد) بيش ور در نقاط تر متصور است. به همين دليل است كه تخليه پساب

و كم انرژي به هيچ وجه توصيه نمي  شود. كم عمق
: استفاده از برخي مواد شيميايي كه در نگهداري هاي سمي پساب وجود آالينده-4

و و به منظور جلوگيري از گرفتگي غشاءها، ايجاد رسوب و تجهيزات تأسيسات
پس پيش و مي تصفيه (از طريق روند، باعث رها شدن اين موا تصفيه آب به كار د سمي

مي پساب خروجي) در محيط ، ضد2ها شود. اين مواد شامل ضد رسوب زيست پذيرنده
زدايي، در فرآيندهاي نمك5، گندزداها4ها در تأسيسات حرارتي، ضد كف3ها گرفتگي

هاي انجام شده باشد. در بررسيو فلزات سنگين موجود در اثر خوردگي تأسيسات مي
كيلوگرم مواد 6478زدايي در درياي سرخ، روزانه نمك سايت21بر پساب خروجي 

و 2708ضد رسوب،  (حدود36كيلوگرم كلر برابر غلظت10تا5كيلوگرم مس
 

1 Brine 
2 Anti Scalant 
3 Anti Foulant 
4 Anti Foaming 
5 Biocide 
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از NaOClشود. مواد افزوده شده عبارتند از: مجاز) به دريا تخليه مي جهت جلوگيري
جهتH2SO4و HCl، اسيدها مانند AlCl3وFeCl3رشد بيولوژيكي، انعقادساز مانند 

ها براي سازي كلر آب خام، سورفكتانت جهت خنثيpH ،NaHCO3كنترل 
و انحالل مواد آلي، ضد رسوب معلق و سازي ها مانند پلي كربنيك اسيد، فسفونات
و پلي پروپيلن گليكول، گندزداها مانند ها، ضدكف فسفات پلي ها مانند پلي اتيلن

و ساي و هيدروژن پراكسيد هاير مواد پاك كننده غشاءها مانند محلولهيپوكلريت
و فرم آلدهيد هستند. مواد  و قليايي، سديم پربورات، دودسيل بنزن سولفونات اسيدي

و نيمه سمي تخليه شده در پساب، مي و مير سمي توانند به طور مستقيم باعث مرگ
خود را ها شده يا اثرات منفي در جوامع بيولوژيك يا مشكالت زيستي در اكوسيستم

شكل تجمع زيستي در بافت ترين ها نشان دهند. يكي از مهم هاي ارگانيسم به
ها، ميزان مس موجود در پساب تخليه شده است كه در اثر خوردگي كندانسور نگراني

مس در روش (كه از جنس آلياژ مي-هاي حرارتي در نيكل است) توليد شود.
آمريكا، مشاهده شده كه ميزان زدايي سايت نمك28اطالعات ارائه شده توسط 

آب درصد از آيين6هاي مس موجود در پساب، يون تجاوز USEPAنامه كيفيت
(معموالً به ميزان حدود چنين كلر باقي نموده است. هم  500تا 200مانده در آب

( ميكرو گرم بر ليتر) باعث توليد تري هالومتان ) در پساب حاصل از THMsها
)  ميكرو گرم بر ليتر) شده است.83الي5/9بين فرآيندهاي غشايي

هاي رياضي، جهت : برخي مدلهاي تخليه كننده پساب سازه- تخليه پساب-5
و بهينه و تحليل رفتار توده پساب اند؛ سازي طراحي خروجي به كار گرفته شده تجزيه

ش نتايج حاكي از آن است كه در اكثر موارد، جريان توده پساب شور تمايل به پخ
هاي ساحلي داراي شدن در نزديك ساحل دارند تا دور شدن از ساحل، لذا حاشيه

كه محيطي خواهند بود. در اين مدل ترين پيامدهاي زيست بيش ها اشاره شده است
و غلظت پساب شور با سيكل مي گستردگي و مدي) تغيير (جذر يابد؛ هاي كشندي

مد طوري كه بيش به درياست كه ترقيق غلظت پساب شور ترين تأثير منفي در هنگام
مي را در حوالي خروجي جريان كم را كند. سازه تر هاي تخليه كننده پساب به دريا

و سازه هاي تخليه مستقيم، سازه توان به سازه مي هاي جت جريان هاي ديفيوزري
به تقسيم و بندي كرد. (درون كشندي) طور كلي تخليه پساب به صورت سطحي

زيرك) هاي انجام شده، تخليه سازي شندي) انجام پذير است. بر اساس مدلعمقي
و باعث تمايل توده پساب به گسترش بيش و ترقيق درون كشندي نادرست بوده تر
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به كم هاي طراحي، شرايط بهينه عنوان يك توافق پذيرفته شده در مدل تر شده است.
و غلظت توده پساب شور، تخلي ه زير كشندي در جهت جلوگيري از گسترش شدت

 دورترين فاصله ممكن از ساحل است.
مي پساب نمك و استفاده در آبياري محصوالت توان از طريق رقيق زدايي را سازي

و بركه كشاورزي خاص، تزريق در چاه هاي تبخير نيز دفع نمود. انتخاب هاي عميق
و كيفيت پساب خروجي، زمين موج ود در روش دفع پساب به پارامترهايي چون دبي

و بحث اقتصادي، ويژگي و هيدرولوژيكي محل تخليه بستگي سايت هاي جغرافيايي
در دارد. اختالط پساب شور با فاضالب شهري يا آب خنك كننده نيروگاه ها نيز

 شود. برخي مناطق استفاده مي
زدايي: يك اجماع موقعيت احداث سايت نمك- محل تخليه پساب به دريا-6

و تحقيقات مختلف انجام شده، تأثير بسيار زياد روشن در تمامي منا بع پژوهشي
انتخاب محل تخليه پساب بر محيط اكولوژيك است؛ كه البته ارتباط مستقيم با محل 

بر زدايي دارد. در اين زمينه، اكثر پژوهش انتخاب سايت نمك هاي انجام شده موجود
و تجربيات هستند، نه استخراج شده از مدل و يافته سازي پايه مشاهدات هاي ها

هر-علمي تئوري؛ لذا براي انتخاب محل مناسب تخليه پساب در هنگام ساخت
هاي زدايي، بايد مطالعات دقيق بر روي اكوسيستم محيط، ارگانيسم سايت نمك

و ويژگي آن موجود هم هاي و و منابع چنين وجود گونه ها و مهم زيستي هاي نادر
(براي همان محل) ان و حساسيت در بيولوژيك جام شود. پتانسيل بروز تأثيرات مخرب

كم سواحل مواج با رسوب و مدهاي شديد، بسيار و تحت تأثير جذر از شويي مداوم تر
(مانند خليج  و كم انرژي گزارش شده است. از طرفي درياهاي بسته سواحل كم عمق

و درياي سرخ)، در مقايسه با درياهاي آزاد، به علت امكان كم و فارس تر پراكندگي
در هاي نمك تر هستند. سايت ها مستعد تأثيرپذيري بيش ترقيق آالينده زدايي معموالً

آن نقاطي احداث مي و شوند كه مصرف آب در و يا دچار كم آبي هستند ها زياد بوده
و ناپايداري هستند كه با احداث لذا از لحاظ زيست محيطي داراي شرايط نامطلوب

م سايت نمك  مكن است اين اثرات مخرب تشديد شوند.زدايي
و گرم شدن هوا-7 (سوخت- آلودگي هاي مصرف انرژي: در اثر استفاده از انرژي

(خصوصاً در روش فسيلي) در فرآيندهاي نمك هاي حرارتي)، باعث توليد گاز زدايي
و افزايش دماي جو مي مي دي اكسيد كربن كم شود؛ لذا تر فرآيند توان گفت نياز

به نمك كم زدايي به انرژي، زيست را در پي خواهد تر محيط طور غير مستقيم آلودگي
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آب داشت. بر اساس برآوردهاي انجام شده، به طور متوسط براي توليد هر مترمكعب
5و5/15،5/7، به ترتيب مقادير ROو MSF ،MEDهاي زدايي شده، در روش نمك

آب طور كيلووات ساعت انرژي مورد نياز است. به ميانگين به ازاي توليد هر مترمكعب
مي3زدايي شده، نمك كم كيلوگرم دي اكسيد كربن وارد جو از شود. استفاده تر

و جايگزيني آن با روش سوخت هاي تر يا مبتني بر انرژي هاي كم مصرف هاي فسيلي
(مانند انرژي خورشيدي) يكي از راه كارهاي عملي در زمينه كاهش اين اثر پاك

 محيطي است.ب زيستمخر
آب-1جدول و غلظت توده آب شور در هاي پساب هاي پذيرنده، در اطراف خروجي محدوده

 زدايي هاي نمك سايت

(شهر كشور
 يا منطقه)

ظرفيت
)ML/d(

دبي تخليه
)ML/d(

شوري آب
) )pptدريا

و شدت توده آب شور  وسعت

 عمان
(مسقط)

4/94-3/37
، غلظت متري خروجي 100حدوداً در

نمك پساب به غلظت آب شور دريا
 رسد. مي

 عمان
(مسقط)

191 -11/40
متري خروجي، غلظت نمك 980در

 رسد. پساب به غلظت آب شور دريا مي

 بحرين
(جزيره سيترا)

106 288 51

غلظت آب شور در محل خروجي
رسيدهppt 51بهppt 45پساب، از 

 160است؛ محدوده اثر توده پساب تا 
10-15ي است. پساب با دماي متر

گراد باالتر از درجه درجه سانتي
و دماي آب  حرارت محيط تخليه شده

مي گراد گرم درجه سانتي7را   كند. تر

اياالت متحده
 آمريكا

(فلوريدا)
1/92255-40

متري خروجي، غلظت10-20در
بيش از غلظتppt 5/0آب شور 

د ر نمك آب دريا، با افزايش بسيار كم
 متري حوضه بندرگاه. 600

 اسپانيا
(جزاير قناري)

25 172/75

ppt 2غلظت آب شور در بستر دريا
آب بيش و در سطح تر بيشppt 1تر

متري 100از غلظت نمك آب دريا در
خروجي، غلظت نمك پساب به غلظت 

 رسد. آب شور مي

 قبرس
(داكيليا)

---
متري خروجي پساب، 100-200تا

تا غلظت آب ppt 60شور بعضاً
 تر نسبت به شوري آب دريا. بيش



 373ها پيوست

(شهر كشور
 يا منطقه)

ظرفيت
)ML/d(

دبي تخليه
)ML/d(

شوري آب
) )pptدريا

و شدت توده آب شور  وسعت

 اسپانيا
(آليكانتي)

50 7568
در 4000تا متري خروجي پساب،

ppt 5/0بستر دريا غلظت آب شور 
 تر نسبت به شوري آب دريا. بيش

 اسپانيا
(جاوه)

28 -44
متري خروجي پساب، غلظت 300تا

آب شور كمي باالتر از غلظت اوليه آب 
 يا.در

 اسپانيا
(بالنز)

60 3360
متري خروجي، غلظت نمك10در

 رسد. پساب به غلظت آب شور دريا مي

 اسپانيا
(آليكانتي)

50 6568

متري خروجي پساب، غلظت 300در
در بيشppt 6/2آب شور   600تر،

متري خروجي پساب، غلظت آب شور
ppt 1آب بيش تر نسبت به شوري

و در  غلظت نمك متري، 1300دريا
 رسد. پساب به غلظت آب شور دريا مي

 اسپانيا
(جزاير قناري)

25 -75
 pptغلظت آب شور خروجيبا غلظت

متري محل خروجي20، در 75
 رسيده است.ppt 38پساب به 

 اسپانيا
(جزاير

 بالياريك)
-260

متري خروجي، غلظت آب شور10در
ppt 5/5در بيش متري20تر،

PPT 5/2آب شور خروجي، غلظت 
در بيش و متري خروجي،30تر

از بيشPPT 1غلظت آب شور  تر،
هاي غلظت نمك آب دريا، در مسافت

 گيري صورت نگرفته است. دورتر اندازه

 شيميايي پساب خروجي-زدايي بر خواص فيزيكي تأثيرات فرآيندهاي مختلف نمك-2جدول

مشخصات
 پساب

پارامتر مورد
 بررسي

غ شايي اسمز معكوس فرآيند
)RO(

فرآيند حرارتي تقطير سريع
( چند مرحله )MSFاي

مشخصات
 فيزيكي

 mg/lit 50000حدود mg/lit 65000-85000باالي شوري

 دما با محيطهم دما
از گراد گرم درجه سانتي15الي5 تر

 محيط.
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مشخصات
 پساب

پارامتر مورد
 بررسي

غ شايي اسمز معكوس فرآيند
)RO(

فرآيند حرارتي تقطير سريع
( چند مرحله )MSFاي

 چگالي توده شور
به با چگالي بيش تر نسبت

 محيط

و بيش با چگالي برابر، كم تر نسبت تر
به محيط؛ بسته به فرآيند، اختالط با 

هاي مجاور آب خنك كننده نيروگاه
 بندي چگالي محيط.و اليه

اكسيژن محلول
)DO(

در صورت وجود چاه ورودي:
تر از اكسيژن معموالً پايين

 محلول محيط اوليه.
در صورت استفاده از ورودي باز:
 تقريباً برابر با اكسيژن محلول

 محيط اوليه.

و استفاده به علت هواگيري فيزيكي
مي از جمع كننده تواند هاي اكسيژن،

 تر از مقدار اوليه باشد. كم

مواد كنترل
كننده توليد 
و  بيوفيلم

 محصوالت آن

 كلر

ها اگر كلر يا ساير اكسيد كننده
جهت كنترل توليد بيوفيلم

استفاده شود، معموالً به علت 
ز دن به جلوگيري از آسيب

مي غشاءها خنثي  شود. سازي

آب10-25حدوداً دوز موجود در
سازي ورودي، در صورتي كه خنثي

 نشده باشد.

 مواد آلي هالوژنه
و كم تر معموالً داراي مقادير كم

 از حد مضر.
و غلظت متغير، معموالً تري تركيب

 ها. هالومتان

مواد از بين
برنده مواد 
 جامد معلق

ها منعقد كننده
 III(مانند آهن
 كلريد)

در صورتي كه منبع اوليه آب
آب سختي و گيري شده

شستشوي فيلتر تصفيه نشده 
باشد، ممكن است موجود باشد. 
در صورتي تنظيم نشدن مقدار 

قبل از تخليه، موجب رنگي شدن 
 شود. آب مي

(تصفيه مورد نياز موجود نيست
 نيست). 

كمك منعقد
(مانند پلي كننده ها
 يل آميد)اكر

در صورتي كه منبع اوليه آب
آب سختي و گيري شده

شستشوي فيلتر تصفيه نشده 
 باشد، ممكن است موجود باشد.

(تصفيه مورد نياز موجود نيست
 نيست). 

مواد كنترل
كننده توليد 

 رسوبات

ها ضد رسوب
و كم تر معموالً داراي مقادير كم

 از حد مضر.
و كم ازت معموالً داراي مقادير كم ر

 حد مضر.

) )H2SO4اسيد

(به علت واكنش با موجود نيست
آب دريا مواد بي ضرري توليد 

آب مي شوند، به طور مثال درباره
و سولفات، اسيديته موجود با 

(به علت واكنش با آب موجود نيست
ميدري شوند،ا مواد بي ضرري توليد

و سولفات،  به طور مثال درباره آب
اسيديته موجود با قليائيت طبيعي 
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مشخصات
 پساب

پارامتر مورد
 بررسي

غ شايي اسمز معكوس فرآيند
)RO(

فرآيند حرارتي تقطير سريع
( چند مرحله )MSFاي

قليائيت طبيعي آب مصرف شده
ياpHو  خروجي معموالً برابر

مي كمي كم  شود). تر از محيط

و خروجيpHآب مصرف شده
تر از محيط معموالً برابر يا كمي كم

 شود). مي
مواد كنترل

كننده توليد 
 كف

عوامل ضد كف
(مانند پلي 

 گليكول)

(تصفيه مورد نياز موجود نيست
 نيست). 

كممع و از موالً داراي مقادير كم تر
 حد مضر.

هاي آالينده
ناشي از 
 خوردگي

 فلزات سنگين

در صورت استفاده از فوالد با
تواند داراي كيفيت پايين، مي

حد بااليي آهن، كروم، نيكل، 
 موليبدن باشد.

در صورت استفاده از مواد نامناسب
تواند در قسمت تبادل گرمايي، مي

و نيكل داراي غلظت باال يي از مس
 باشد.

مواد شيميايي
 تميز كننده

مواد شيميايي تميز
 كننده

) )pH=11-12محلول قليايي
) باpH=2-3يا اسيدي (

ها هايي چون: دترجنت افزودني
(مانند دودسيل سولفور)، عوامل

(مانند )، EDTAكمپلكسون
(مانند سديم اكسيد كننده ها

(مانند پربورات)، زيست كش ها
 رمالدهيد).ف

) ) دارايpH=2محلول اسيدي
مواد ضد خورندگي مانند مشتقات 

 بنزوتريازول.

 محيطي هاي بهبود اثرات زيست بندي روش جمع
و باز، بهتر است از سازه-1 هاي داراي در صورت الزام به برداشت آب به صورت مستقيم

تا بندي آشغال شبكه و گير با سرعت جريان پايين استفاده كرد جلوي ورود آبزيان بزرگ
(شكل  ).1رسوبات كف دريا گرفته شود
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و خروجي به سايت نمك اي از سازه نمونه-1شكل  زدايي هاي ورودي

مي پساب گرم خروجي از واحدهاي نمك-2 به زدايي حرارتي بايست قبل از ورود
(به محيط سبي با هاي خنك كننده) به صورت منا طور مثال از طريق برج هاي آبي

 دما شوند. محيط پذيرنده هم
آن-3 در هاي نمك جا كه معموالً سايت از (جهت تأمين نيازهاي انرژي خود) زدايي

مي جوار نيروگاه كارها جهت كاهش اثرات ترين راه شوند، يكي از مناسب ها احداث
مي توده پساب، ترقيق آن با استفاده از آب خنك كننده نيروگاه  باشد. اين كار ها

مي كمك شاياني به محدود كردن تأثيرپذيري آب شود. هاي پذيرنده از توده شور
زدايي نمك- اي موفق، در يك مطالعه براي مدل يك سايت نيروگاهي عنوان تجربه به

(نيروگاه توربين گازي در كنار سايت نمك چند منظوره بهينه به سازي شده زدايي
و ميزMSFروش  هاي تحميل شده جهت رفع ان هزينه)، كاهش ميزان مصرف انرژي
و ...) به ترتيب به ميزان هاي زيست آسيب (دما، غلظت 4/53و4/13محيطي حاصله

و كاهش چنين رقيق درصد گزارش شده است. هم سازي پساب شور با فاضالب شهري
TDS به و پژوهش عنوان راه نيز هاي كاربردي حلي مناسب در برخي منابع معتبر

ا ميتوصيه شده و انگلستان استفاده  شود. ست، از اين روش در كشورهاي آمريكا
در-4 و ضد كف كاهش استفاده يا جايگزيني مواد ضد رسوب، ضد گرفتگي

ترين زدايي حرارتي با مواد كم خطر، هم اكنون به عنوان يكي از مهم فرآيندهاي نمك
(در راستاي كاهش مواد سمي باقي كانون د هاي پژوهشي ر پساب شور) مورد مانده
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و محدود نمودن مواد شيميايي توجه است. در روش هاي غشايي نيز بايد كاهش
از استفاده شده در مرحله پيش و شستشوي غشاءها را مدنظر قرار داد. استفاده تصفيه

و ميكرو فيلتراسيون، گندزدايي با اشعه روش (مانند اولترافيلتراسيون هاي جايگزين
UVمي ودن مواد شيميايي را براي پيش)، نياز جهت افز  دهد. تصفيه آب خام كاهش
هاي جت جريان خروجي پساب به دريا، توليد در صورت استفاده از سازه-5

(به جاي جريان جريان هاي موازي طولي ساحلي)، اختالط هاي دور شونده از ساحل
و نتيجتاً كاهش گستره  و ترقيق پساب شور با آب دريا و سريع توده پساب مناسب

(كه در  و توصيه شده براي تخليه پساب غليظ را در پي دارد. يك تجربه مناسب
با تعداد قابل توجهي از سايت ها مورد استفاده قرار گرفته است)، تخليه زيرسطحي

درجه نسبت به كف دريا است؛ اگر چه برخي60سازه جت جريان، با زاويه 
مي سازي مدل زو هاي جديد تصريح درجه، درصد45تا30اياي حدود كنندكه

و در تأمين جريان كف اختالط را باالتر برده هاي دور شونده از ساحل در درياهاي با
 با شيب متوسط تا زياد مفيد هستند.

زدايي، بايد مطالعات در زمان انتخاب يك محل براي ايجاد يك سايت نمك-6
و جغرافيايي آن محل هاي گوناگون اكوسيستمي، هيدرولوژي جامعي در زمينه كي

 داشت.
(به علت نياز به انرژي باالتر)، هاي حرارتي در مقايسه با روش روش-7 هاي غشايي

و دماي اتمسفر را بيش تر سوخت باعث مصرف بيش و آلودگي هوا تر هاي فسيلي شده
 كنند. مي
و دوستدار محيط عنوان يك راهبه-8 ميحل مناسب را توان نمك زيست،  زدايي
كم به تري هستند، انجام جاي آب دريا، بر روي منابع آب زيرزميني كه داراي شوري

به هاي مربوط به نمك داد. عالوه بر كاهش هزينه زدايي، پساب حاصله در اين حالت
(نسبت به پساب حاصله از نمك علت دارا بودن غلظت كم زدايي آب دريا) قابليت تر

 به دريا را دارد. تخليه مطمئن

 گيري نتيجه
(سينرژتيك) كليه تأثيرات سوء ذكر اين نكته ضروري است كه بايد حتماً اثرات هم زمان

(بسته به ويژگي هاي هاي موجود در سايت مورد مطالعه) در ارزيابي اشاره شده را نيز
به زيست مي محيطي بررسي نمود. توان ادعا نمود كه انتخاب محل احداث سايت طوري كلي
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و غيرمستقيم داراي اثر بر روي مهمزدايي نمك ترين پارامتري است كه به صورت مستقيم
آن محيط چه در اين ميان حائز اهميت است آن است كه احداث هيچ طرح زيست است.
و ارزيابي نمك محيطي هاي استاندارد زيست زدايي آب دريا نبايد بدون انجام مطالعات جامع

د و كارا براي ارزيابي زيستانجام شود؛ لذا نياز به وجود يك محيطي ستورالعمل جامع
مي هاي نمك پروژه هم زدايي از آب دريا احساس و شود. چنين لزوم استفاده از تجربيات

و بهبود مشكالت موجود) اطالعات سايت (در جهت شناخت هاي موجود براي پژوهشگران
و توصيه در زمينه اثراتاي هاي حرفه امري بديهي است. متأسفانه اكثر اطالعات

(فيزيكي زيست و اكولوژيكي) سايت–محيطي يا زدايي كه توسط دولت هاي نمك شيميايي ها
مي شركت و در دسترس هاي مشاور تهيه و غيرقابل انتشار بوده شوند، جزو مدارك محرمانه

و ارزيابي چنين اكثر بررسي پژوهشگران نيست. هم كم ها و رت ها در اين زمينه كيفي بوده
و عددي است. بر اين اين اساس انجام تحقيقات آزمايشگاهي، مبتني بر كارهاي آزمايشگاهي

و مدل و دقيق پايلوت و سازي هيدروديناميكي براي شناخت بهتر تر مشخصات پساب خروجي
و ضد گرفتگي امري بسيار چنين بهينه هم و جايگزيني مواد سمي ضد رسوب، ضد كف سازي

و اعمال اثرات نامطلوب به محيط آبي است.ت سوء ورود آاليندهضروري در كاهش اثرا  ها
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