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خالصه
با توجه به کاهش شدید منابع آب شیرین ،ضرورت نمکزدایی آبهای شور و آب دریا رو به افزایش است ،با توجه به اقلیم خشک و نیمهخشک
کشور ایران و بح ران شدید آب ،بایستی به دنبال دستیابی و بومیسازی نمودن روشها و تأسیسات نمکزدایی بود ،در همین راستا قرارگاه
سازندگی خاتم األنبیاء (ص) – گروه تخصصی نوح (ع) اقدام به بررسی و توسعهی فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این زمینه نموده است .در
این مقاله سعی شده است ضمن مرور تاریخچه و جایگاه این صنعت در ایران و جهان  ،روشها و مدلهای مختلف نمکزدایی بطور مختصر تشریح
شده و از نظر فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :تأسیسات نمکزدایی ،روشهای شیرینسازی ،مدلهای حرارتی و غشایی

.1

مقدمه

باوجود اینکه بیش از هشتاد درصد سطح زمین پوشیده از آب است ،اما سهم منابع آب تجدید پذیر حدود نیم درصد است .از حدود سی سال پیش با
توجه به رشد روزافز ون جمعیت کشورها و افزایش نیاز و تقاضای آب ،سرانه آب تجدید شونده دچار کاهش شدیدی شده است و عدم توازن و تعادل
بین منابع محدود و مصارف رو به افزایش ،باعث ایجاد پدیدهای بنام بحران آب شده است ] .[1پیشبینی میشود تا سال  0202میالدی 22 ،تا  02درصد
مردم جهان با تنش آبی و مشکالت ناشی از کم آبی مواجه شوند ] .[0اخیراً افزایش جمعیت جهان ،رشد صنعت و کاهش آب آشامیدنی باعث شده تا
بیشتر کشورها به تکنولوژی تولید آب شیرین از آب دریا روی آورند و در حدود  02میلیون مترمکعب در روز آب شیرین در دنیا تولید میشود ].[3
درکل جهان نیز در حدود  11222کارخانه آب شیرین کن وجود دارد و این نشان دهنده اهمیت و گسترش استفاده از این تکنولوژی است ].[1
تاکنون عمده فعالیت در کشور ایران جهت رفع مشکالت کمبود آب ،معطوف به انتقال آب میان حوزهها ،احداث سد و آب انبارها و اصالح روشهای
آبیاری در بخش کشاورزی و اصالح الگوی مصرف بوده است .علیرغم پتانسیل مناسب جهت شیرینسازی آب دریاها در کشور ،توجه کمتری به این
مقوله بهعنوان یکی از روشهای ممکن جهت رفع مشکل کم آبی شده است .جهت رفع نیاز آب شیرین از طریق شیرینسازی آبهای شور در حجم
باال ،الزم است طراحی ،ساخت و احداث آب شیرینکنهای با ظرفیت باال در کشور بومیسازی شود تا بتوان با کمترین وابستگی به خارج از کشور و با
سرعت مناسب آنها را در آینده نزدیک احداث و بهرهبرداری نمود.

.2

تعریف نمکزدایی

نمکزدایی عبارت است از اعمال چندین مرحله متفاوت روی آب شور یا بدمزه جهت زدودن نمک اضافی و بقیه مواد معدنی از آن و یا بهطور
کلیتر نمکزدایی شامل زدودن نمکها و مواد معدنی است ] .[2آب بهگونهای به آب شیرین برگردانده میشود که جهت مصرف یا آبیاری مناسب
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باشد .بیشترین توجه در نمکزدایی بر روی راههای مؤثرتر جهت تهیه آب شیرین متمرکز شده است و البته برای استفاده بشر و در نواحی که
دسترسی محدودتری به آب را دارا میباشند].[0

.3

تاریخچهی نمکزدایی

ارسطو در ابتدای سده چهارم پیش از میالد روشی ابداع کرد که آب ناخالص را پس از تبخیر کردن متراکم میکرد تا آب آشامیدنی به دست آید.
پس از امکانپذیر شدن سفرهای راه دور لزوم تولید آب شیرین روی کشتیها یا سایر وسایل نقلیه مطرح گردید .این روش خود مؤید داستانی است
که اسکندر دو قرن بعد از میالد روایت کرده بود و در آن اینطور گفته بود که ملوانان بر روی کشتی آب را جوشانده و اسفنجهای بزرگی را از لبه
مخزن برنجی آویزان میکردند تا آنچه تبخیر میشود را جذب کند ،با فشردن آبی که از این طریق جذب اسفنجها میشد آب شیرین به دست می-
آوردند .پس از آن روش تقطیر خورشیدی هست ،طبق نظر مالک و همکاران )  ( 1985قدیمیترین تحقیق به ثبت رسیده مربوط به یک کیمیاگر
عرب در قرن  15است که موکوت در سال  1869آن را اعالم نمود .موکوت در گزارش خود گفته بود که این کیمیاگر عرب از آینههای صیقل داده
شده دمشقی برای تقطیر خورشیدی استفاده میکرده است ] .[7کاربردهای مهم تقطیر با استفاده از انرژی خورشیدی تنها از قرون وسطی به بعد
امکانپذیر شد .بعدها در دوران رنسانس جیووانی دالپورتا ( )1232 -1012یکی از دانشمندان مهم عصر خود کتابهای بسیاری را تألیف نمود که به
زبانهای فرانسوی و آلمانی ترجمه شدند .ماگیانا تورالیسدر یکی از کتابها که در سال  1558چاپ و منتشر شد به سه روش نمکزدایی اشاره می-
کند ] .[8در ابتدای سال  1774شیمیدان بزرگ فرانسوی داووسیر از لنزهای شیشهای بزرگی که روی سازههای نگهدارنده دقیقی سوار شده بودند
برای متمرکز کردن نور خورشید روی محتوای لولههای تقطیر استفاده کرد ] .[8موکوت هم نحوه استفاده از رفلکتورهای شیشهای اندود شده با نقره
یا آلومینیوم جهت متمرکز کردن نور خورشید مورد نیاز تقطیر را تشریح کرده است .در سال  1870نخستین حق ثبت اختراع آمریکا به آزمایشات
ویلر و ایوانز اعطا شد ] .[.2اطالعات و دانستههای پیرامون اصول کار این دستگاههای تقطیر خورشیدی و مشکالت مربوط به خوردگی آنها در این
حق ثبت بهطور کامل شرح داده شده است .دو سال بعد یعنی سال  1872مهندس سوئدی بنام کارلوس ویلسون اولین کارخانه بزرگ تقطیر
خورشیدی را در الس سالنیاس شیلی طراحی و احداث نمود و در ابتدا از آن برای تولید انبوه آب شیرین تقطیر شده استفاده میکردند ].[9
در سال  1928پاستور که اشعههای آفتاب را با استفاده از یک دستگاه متمرکز کننده روی دیگ مسی حاوی آب کرده بود استفاده از متمرکز کننده-
های نور آفتاب در روش تقطیر خورشیدی را بررسی نمود ] .[7بعد از جنگ جهانی اول روش تقطیر خورشیدی مجدداً مورد توجه قرار گرفت و در
این زمان دستگاههای جدیدی مثل دستگاههای تقطیر سقفدار ،فتیله کج ،سینی خمیده و دستگاههای دمیدنی ساخته شدند .تا جنگ جهانی دوم فقط
چند سیستم تقطیر خورشیدی وجود داشتند ].[ 11,12

.4

وضعیت شیرینسازی آب دریاها در جهان

در شکل زیر میزان رشد و استفاده روزافزون فناوری تأسیسات نمکزدایی از سال  1902نمایش داده شده است ،آنچه که مشهود است روند صعودی
بهرهبرداری از این تکنولوژی در کنار رشد جمعیت ،مصرف باالی آب شیرین و افزایش دمای کرهی زمین هست.
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شکل  - 1ظرفیت تأسیسات شیرین سازی در دنیا ][1

.5

جایگاه ایران در تأسیسات شیرینسازی و نمکزدایی آب دریاها

بر اساس چشمانداز نظام جمهوری اسالمی کشور ایران در افق  1121هجری شمسی ،جامعه ایرانی میبایست به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری
در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن
به اشتغال کامل باشد .برای رسیدن به این مهم همانگونه که در سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد منابع آب اشاره شده است،
توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال ،عرضه و نگهداری و مصرف آن الزم است ] .[10علیرغم اینکه ایران از جمله
کشورهای کم آب جهان به شمار میرود ،در حال حاضر با جایگاه واقعی خود فاصله بسیاری دارد .آب شیرینکن متمرکز با ظرفیت باال جهت شیرین
سازی آب دریا در کشور ما تقریب ًا وجود ندارد و مجموع کل ظرفیت سیستمهای کوچک و پراکنده به نی م میلیون مترمکعب در روز نیز نمیرسد که
معادل  2.7درصد کل ظرفیت نصب شده در جهان است .این در حالی است که  32درصد آب شیرینکنهای نصب شده در جهان در دو کشور
عربستان و امارات قرار دارد ] .[1بر همین اساس قرارگاه سازندگی خاتم األنبیاء (ص) – گروه تخصصی نوح (ع) در راستای رسالتهای خود در
بخشهای آبادانی ،محرومیت زدایی و همچنین نهضت تولید علم در کشور اقدام به توسعهی مطالعات و تحقیق در این حوزه نموده است .در شکل 0
ده کشور اول دنیا در صنعت نمکزدایی بر اساس میزان تولید روزانه قرارگرفته است.

شکل  – 2ده کشور اول جهان که بیشترین ظرفیت تولید آب شیرین را دارا میباشند ][1
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.6

روشهای نمکزدایی

مهمترین روشهای جداسازی آب از امالح در صنایع نفت و انرژی و همچنین آب دریا را میتوان در حالت کلی به دو دسته روشهای حرارتی
(جوشش) و غشایی تقسیمبندی نمود که این تقسیمبندی بر اساس نوع انرژی مصرفی انجام میگیرد ].[13

 1-6روشهای حرارتی
در این فرآیند به آب دارای امالح حرارت داده میشود تا تبخیر شود و سپس بخار به وجود آمده را جمعآوری میکنند تا آب شیرین حاصل گردد
] .[13از مهمترین روشهای حرارتی که در صنعت از آنها استفاده میگردد ،عبارت است از :تقطیر ناگهانی چند مرحلهای ( ، 1)MSFتقطیر چند اثره
( 2)MEDو تقطیر یا فشرده سازی بخار ( 3)VCکه مهمترین تأمینکننده انرژی آنها سوختهای فسیلی هستند که تحت عنوان انرژی حرارتی و
الکتریکی مصرف میگردند .فرآیند کلی روشهای مذکور تقریباً مشابه همدیگر است و عمده تفاوت آنها در نحوه میعان بخارات حاصله از حرارت
خوراکدهی است .تقطیر آب هنوز هم بهترین و مرسوم ترین روش شیرینسازی آب دریا میباشد .در این فرآیند از تبخیر آب شور و چگالش آب
به آب خالص میرسیم ،با این تکنولوژی غشا به خاطر اطمینان بیشتر و مصرف انرژی کمتر بهطور گستردهای طی  12سال اخیر گسترش یافته است.
فرآیندهای خالص سازی آب به روش تقطیر نسبت به فرآیندهای غشایی دارای کیفیت باالتری است .فرآیندهای تقطیر هنوز سهم بزرگی در صنعت
شیرین کردن آب دریا را دارا میباشد .روش تقطیر زمانی بهصرفه است که بخار با انرژی حرارتی پایین به عنوان منبع اصلی انرژی در دسترس باشد.
شیرینسازی به روش تقطیر نسبت به نوع غشایی کمتر به کیفیت آب دریا حساسیت دارند در حالی که پیشتصفیه آب دریا در مورد نوع غشایی
حتم ًا باید صورت گیرد ].[11

1-1-6

تقطیر ناگهانی چند مرحلهای ()MSF

ال یک مجموعهی آب شیرینکن به روش  MSFدارای  1تا  12مرحله است ].[11
ال دارای تعداد مخازن  19 -08است] [13و معمو ً
این روش معمو ً
شکل شماره  3یک واحد شیرینسازی آب به روش تقطیر ناگهانی چند مرحلهای است .این روش بر مبنای گرم شدن محلول آب شور دریا از طریق
چگالیده شدن بخار روی لولههای موازی و تغذیه ناگهانی آب گرم به داخل اطاقک و به جوش آمدن سریع آب بهصورت انفجاری میباشد .این
روش قابل استفاده برای آبها با محدودهی شوری متفاوت )کاربرد متداول برای آب دریا) است .امکان ساخت تجاری آب شیرینکن با ظرفیت
 22222تا  02222مترمکعب در روز وجود دارد و به دلیل مصرف انرژی و هزینه باال ،کاربرد بیشتر در خاورمیانه به دلیل ارزان بودن انرژی دارد.
همچنین تخریب زیستمحیطی به دلیل گرم شدن زمین و به دلیل مصرف زیاد انرژی و تولید گازهای گلخانهای از معایب این روش است].[12

1

- Multi Stage Flash
- Multi Effect Distillation
3
- Vapor Compression
2
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شکل  – 3فرآیند تقطیر ناگهانی چند مرحلهای ][11

2-1-6

تقطیر چند اثره ()MED

تقطیر چند اثره که تقریباً از سال  1922میالدی به صنایع نمکزدایی معرفی شده است و قدیمیترین روش نمکزدایی است .اساس کار بر تبخیر و
میعان آب با صرف انرژی است .در این روش از اصل کاهش فشار محیط در مرحلههای مختلف استفاده میشود .کاربرد این روش در تقطیر صنعتی
آب )تبخیر شیره از نیشکر برای تولید شکر( و برخی واحدهای قدیمی جهت تقطیر آب و با ظرفیتهای کم است .طراحی و ساخت اکثر
واحدهای  MEDجدید با در نظر گرفتن مفهوم عملکرد با دمای پایینتر و مصرف انرژی (هزینه) و تخریب زیستمحیطی کمتر از روش MSF

انجام میگیرد] .[13حداقل تعداد مراحل طراحی شده برای انجام یک فرآیند  MEDبه دمای آب تغذیه وابسته است .بدین ترتیب که هرچه دمای
آب تغذیه بیشتر و اختالف آن با دمای جوش آب کمتر باشد تعداد مراحل انجام فرآیند هم میتواند کمتر شود ،افزایش تعداد مراحل سبب میشود
که نسبت آب شیرین تولیدی به بخار مصرفی آن ،بازده حرارتی طرح نیز افزایش یابد .البته در صورت افزایش تعداد مراحل ،هزینههای سرمایه-
گذاری اولیه نیز باید افزایش پیدا کند] .[12در شکل شماره  1سیستم تقطیر چند مرحلهای نشان داده شده است.

شکل  - 4سیستم تقطیر چند مرحلهای ][11

 3-1-6تقطیر با فشردهسازی بخار ()VC
اساس کار بر تبخیر و میعان آب از طریق صرف انرژی الکتریکی استوار است .در این روش از تراکم بخار جهت تأمین حرارت تبخیر بهجای تبادل
مستقیم انرژی حاصل از بخار تولید شده استفاده میشود .کاربرد معمول در واحد کوچک و متوسط آب شیرین کن (آب دریا( است و امکان
ساخت در مدلهای متنوع جهت باال بردن سطح تبادل حرارت است .مصرف انرژی و هزینه وابسته به قیمت انرژی برق در سایت مورد نظر بایستی
در نظر گرفته شود و از نظر تخریب زیستمحیطی کمتر از سایر روشهای حرارتی است ] .[12در شکل  2تراکم مکانیکی بخار نشان داده شده است.
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شکل  - 1تراکم مکانیکی بخار ][11

 2-6فرآیندهای غشایی
فرآیندهای غشایی بر اساس کوچکترین ذره که تحت تأثیر نیروی فشاری از غشا عبور میکند به نامهای زیر تقسیم میشوند.
 -1میکرو فیلتراسیون -0 ،1اولترا فیلتراسیون  -3 ،2نانو فیلتراسیون  -1 ،3اسمز معکوس -2 ،4الکترودیالیز.
در فرآیند غشایی دوفاز بهوسیله فاز سوم (غشا نیمه تراوا) از یکدیگر جدا میگردند و جداسازی با صرف انرژی کمتری صورت میگیرد ].[17شکل 0
شمای کلی روش غشایی نشان داده شده است.

شکل  - 1شمای کلی روش غشایی ][11

1-2-6

میکرو فیلتراسیون ()MF

میکروفیلتر یک نوع متداول غشایی است و چندین سال است که در ایاالتمتحده از آن استفاده میشود MF .جهت حذف ذرات با قطر  2.1تا 1
میکرون مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از کاربردهای آن در بهداشت محیط ،استفاده از فیلترهایی با روزنههای بسیار ریز هست که برای حذف باکتری
کلیفرمی از آب و مواد لخته شده و امالح معلق در نمونه آب به کار می رود ،کاربردهای دیگر آن در حذف ذرات موجود در هوا برای ژنراتورهای ازن
با تغذیه هوا است .غشا  MFاز مواد مختلفی چون استات سلولز ساخته شده است و اندازه حفرهها در حالت کلی  2.1ماکرومتر است و در تصفیه آب از
غشا با اندازه  2.0استفاده میشود ،وقتی غشا گرفته میشود نرخ فیلتراسیون به زیر مقدار عملی آنها میرسد و شستشوی معکوس هر  02دقیقه و با
استفاده از مواد شیمیایی صورت میپذیرد ]. [18

1

- micro filtration
– ultra filtration
3
- nano filtration
4
- revers osmosis
2
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2-2-6

اولترافیلتراسیون ()UF

اولترافیلتراسیون عمل جداسازی ذرات مولکولی بزرگ را با اندازه کمتر از  2.1ماکرومتر انجام میدهد و قادر به حذف کلوییدها ،ویروسها و ترکیبات
آلی با وزن مولکولی زیاد است .غشاهای  UFاز دو الیه تشکیل شده و مستعد گرفتگیاند .اولترا و میکرو قادر به حذف نمکهای محلول نمیباشند و
برای بعضی موارد بهعنوان پیش فرآیند اسمز معکوس استفاده میشوند ].[19

3-2-6

نانو فیلتراسیون ()NF

نانو فیلتراسیون فرآیند غشایی جدیدی است که امالح در حدود  1نانومتر را حذف میکند ،از این رو خواص آن بین فرآیندهای اسمز معکوس با فشار
و اولتراسیون قرار دارد و در اختالف فشار پایین ( 02-12بار) قابل استفاده هست .به علت عمل نمودن در فشار پایین و بازیابی باالتر ،هزینههای عملیاتی
و نگهداری این فرآیند به مواد شیمیایی نیازی نبوده و پساب تولیدی فشرده و غلیظ هست ].[02
از موارد دیگر نانو فیلتراسیون حذف پیشساز محصوالت جانبی گندزدایی ( )DBPمثل یون کلسیم و منیزیم هست ] .[17نانو فیلتراسیون میتواند از
منبع آبی ،آب پاک بوجود آورد و تمام باکتری های موجود موجود در آب را حذف کند .در ضمن امکان استفاده آسان از روشهای تصفیه را برای
عموم فراهم میکند و بدون عمل شیمیایی ،تصفیه را انجام میدهد ].[01
4-2-6

اسمز معکوس ()RO

فرآیندی است فیزیکی که بهوسیله یک غشا نیمه نفوذپذیر میتوان از یک مخلوط آب و نمک آب خالص تهیه کرد ،اسمز معکوس بهطور پیوسته کار
میکند و میتواند مقدار امالح آب ( )TDSرا تا  %99کاهش دهد .حذف باکتریها و ویروسها و دیگر میکروبها با اسمز معکوس  122درصد است
ولی به دلیل عدم آببندی کامل سیستم  ROمقدار کمی از ناخالصیها در آب تصفیه شده دیده میشود ].[00
این روش زمانی استفاده میشود که شوری آب کمتر از  222میلیگرم در لیتر باشد و بخواهیم با استفاده از مقدار کمی انرژی مقدار ( )TDSرا به 02
میلیگرم بر لیتر برسانیم .از این روش بر ای تهیه آب خالص برای مصارف شهری ،صنعتی و  ...استفاده میشود .همچنین این روش قادر به جداسازی
مواد آلی و سمی ،پساب صنعتی ،آالیندههای میکروبی ،ویروس و  ...است ] .[18به دلیل اینکه در مقایسه با سایر روشها در دمای پایین و با انرژی
مقرون به صرفهای کار میکند کاربرد فراوانی در نمکزدایی و خالصسازی آب دارد .هزینههای مربوط به اسمز معکوس به دلیل کاربرد ابزار بازیافت
انرژی کاهش یافته است ،عالوه بر آن مزایای دیگر این روش شامل اقتصادی بودن سیستمهای اسمز معکوس نسبت به روشهای دیگر ،امکان کار
مداوم بدون نیاز به توقفهای ادواری ،راهبری آسان و کاهش هزینههای تعمیرات و نگهداری  ،نیاز به حداقل شستشو ،استفاده از حداقل مواد شیمیایی
در سیستم اسمز معکوس و میزان بازدهی باال در کل سیستم را میتوان نام برد ] .[01امروزه روش اسمز معکوس اقتصادیترین فرآیند برای تهیه آب
آشامیدنی از آبهای شور مناطق کم آب است ] .[03در شکل  7روش اسمز معکوس نشان داده شده است.

شکل  - 7روش اسمز معکوس
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 5-2-6الکترو دیالیز ()ED
اساس کار بر تبادل یونی ) عملکردی همانند رزینها ( با استفاده از شکل یونی اکثر نمکهای محلول در آب و باردار شدن بهصورت مثبت
)کاتیون ( یا منفی ) آنیون ( باردار استوار است .عملکرد این روش بر اساس ولتاژ الکتریکی است ] .[12بیشترین کاربرد این روش در تهیه آب
آشامیدنی یا آب صنعتی از آبهایی با  TDSکمتر از  2222 ppmاست .مهمترین کاربرد الکترودیالیز شامل شیرین کردن آبهای نیمهشور ،تهیه آب
تغذیه دیگهای بخار ،تصفیه فاضالبهای صنعتی ،تصفیه پسابها و تهیه نمک خوراکی است و بهعنوان واحد پیش تصفیه قبل از اسمز معکوس قرار
میگیرد ] .[01در شکل  - 8فرآیند کلی الکترودیالیز نشان داده شده است.

شکل  - 8فرآیند کلی الکترودیالیز ][21

مقایسه فنی روشهای نمکزدایی

.7

در جدول زیر مقایسه فنی در مورد روشهای  ED ،RO ،VC ،MSF ،MEDتشریح و ارائه شده است .در ضمن در مدل نمکزدایی غشایی اسمز
معکوس و الکترودیالیز بهعنوان مهمترین و کاربردیترین روشها بوده و روش  MF ،UF ،NFبه نوعی در جهت پیشتصفیه این دو روش بیشتر
کاربرد دارند.
جدول  – 1مقایسه فنی روشهای تأسیسات نمکزدایی
روش نمک زدایی

MSF

MED

VC

RO

ED

محدودهی دمای بهره برداری

92-102

کمتر از 82

02-122

12-12

12-12

پارامتر

(سانتی گراد)
محدوده فشار بهره برداری

کمتر از اتمسفر

کمتر از اتمسفر

اتمسفر و

()MPa

 0-8اتمسفر

اتمسفر

کمتر از اتمسفر

پیش تصفیه اولیه

کم

کم تا متوسط

کم تا متوسط

باال

متوسط به باال

میزان شوری آب ورودی

کم

کم

کم

وابسته به شرایط

کم

کیفیت آب ()ppm

آب دریا

آب دریا -02222

آب دریا

آب دریا و آبهای

آبهای سطحی -0222

32222-02222

32222

32222-02222

سطحی

()ppm
222

1222-12222
پتانسیل گرفتگی و خوردگی

کم تا متوسط

متوسط تا باال

متوسط تا باال

کم تا متوسط

کم

نیاز به نگهداری

کم تا متوسط

کم

کم تا متوسط

باال

متوسط

نیاز به مهارتهای بهرهبرداری

خیلی باال

باال

باال

متوسط

متوسط

پتانسیل گسترش فرآیند

متوسط

باال

باال

باال

کم تا متوسط

حذف آلودگی باکتریایی

ناموفق

ناموفق

ناموفق

ممکن

با انجام پیش تصفیه
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همانطور که از جدول فوق استنباط میگردد روشهای  MED ،MSFو  VCبیشتر برای آبهایی با میزان شوری زیاد که کیفیت آب
محصول کمتر از  ppm 12مورد نظر باشد ،استفاده میگردد .برخالف روشهای قبلی ،روش  ROدارای گستردگی بیشتری از میزان ورودی آبهای
شور را شامل میشود ،همچنین سیستمهای  ROفضای کمتری نسبت به سیستمهای  MSFو  MEDاشغال میکنند ،مدت زمان الزم جهت طراحی،
احداث و بهرهبرداری در سیستمهای  MED ،MSFو  VCنسبت به روشهای  ROو  EDبیشتر است .نکتهی دیگری که از جدول فوق استنباط می-
گردد این است که به دلیل کارکرد در دمای پایین در روش  ،ROسرعت خوردگی در دستگاهها کاهش مییابد ،در صورتی که خوردگی در
سیستمهای  MSFو  MEDبسیار بیشتر از مدل  ROهست ،بایستی به این مطلب نیز اشاره کرد که در مورد مسائل محیط زیستی نیز مدل  ROسازگارتر
هست .اما عمده مشکل روش  ROرا نسبت به سایر روشهای حرارتی میتوان گرفتگی غشایی آنها دانست ،که البته این موضوع با انجام عمل پیش
تصفیه مناسب تا حد زیادی قابل جبران هست .در انتخاب سیستمهای  MED ،MSFو  VCدسترسی به منابع حرارتی ارزان و با کیفیت بسیار اهمیت
دارد  ،و بر اساس همین مورد استفاده این روشها در کشورهای دارای انرژی ارزان مانند کویت و عمان متداول هست در صورتی که در کشورهای
توسعه یافته بیشترین استفاده از سیستم نمکزدایی مدل  ROاست .در شکل  9میزان استفاده از روشهای نمک زدایی و شیرین سازی آب دریا در
جهان مشخص گردیده است.

شکل  – 9درصد استفاده از روشهای تأسیسات نمکزدایی ][11

.8

نتیجهگیری

ایران دارای گسترهی بزرگ منابع آب شور دریا است و با توجه به وضعیت اقلیمی خشک و نیمهخشک کشور ،نیازمند ارتقای توان علمی و رویکرد
جهادی مضاعفی برای طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از سیستمهای نمکزدایی و شیرینسازی آب دریا برای خارج شدن از بحران شدید کمآبی در کشور
میباشیم .قرارگاه سازندگی خاتم األنبیاء(ص) – گروه تخصصی نوح (ع) بر اساس رسالتها و اهداف خود در عرصه آبادانی و محرومیت زدایی کشور
و با درک اهمیت بحران بیآبی و پیامدهای آن ،اقدام به بررسی و توسعه فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این حوزه نموده است .بر اساس تشریح و
تفسیر موارد گفته شده در فوق از دو منظر فنی و اقتصادی مباحث جمعبندی و به شرح زیر ارائه گردیده است :
-1

اسمز معکوس عموماً ،برای تهیه آب شیرین از آب دریا اقتصادیترین فرآیند هست.

 -0برای نمکزدایی از آب دریا بیشتر از سیستمهای  ROو  MSFاستفاده میگردد.
 -3در مقایسه با دیگر فرآیندها ،اسمز معکوس از لحاظ سرمایهگذاری اولیه و مصرف انرژی و تکنولوژی بسیار بهتر است و همچنین مدل  ROاز
مدلهای  MED ،MSFو  VCارزانتر هست.
-1

یکی دیگر از رایجترین روشهای شیرین کردن آب دریا روشهای تقطیری هست .روش اسمز معکوس در مقایسه با روشهای تقطیری از
مزیتهای صرفهجویی در انرژی و عدم داشتن تغییر فاز دمایی برخوردار است .البته روشهای تقطیری در فرآیندهایی که بخار در دسترس
است و یا کشورهایی که هزینه تأمین برق گرانتر از سوختهای فسیلی است ،مقرون به صرفه هست ،روشهای تبادل یونی و الکترودیالیز نیز
برای شیرین کردن آبهای لبشور استفاده میشود که برای تصفیه آبهای شور مقرون به صرفه نمیباشد.

 -2اشغال فضای سطح کمتر سیستم  ROنسبت به  MSFو . MED
 -0کمتر بودن مدت زمان طراحی ،احداث و اجرای مدل  ROنسبت به سایر روشها.
 -7در صورتی که کیفیت آب خروجی از  ppm 12کمتر باشد از روشهای نمکزدایی  MED ،MSFو  VCاستفاده نمایید.
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-8

مشکل بزرگ و اساسی در مدل  ROگرفتگی غشایی هست ،که البته این مورد با انجام پیش تصفیه مناسب و با کیفیت قابل رفع هست.

-9

علیرغم مزیتهای فراوان مدل  ROبایستی توجه داشت که وجود پتانسیل عظیم انرژی و ارزان بودن سوختهای فسیلی در ایران و همچنین
پیچیدگیهای طراحی سیستم تأسیسات نمک زدایی  ROنکته بسیار مهمی میباشد ،لذا از روشهای  MED ،MSFو  VCنباید به راحتی
گذر نمود و بایستی جهت طراحی و انتخاب سیستم تأسیسات نمک زدایی ،تمام شرایط و عوامل را به طور دقیق و متناسب با پتانسیلهای
کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

.9
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