
 

 کىگرٌ علًم ي مهىدسی آب ي فاضالب ایران

 داوشگاٌ تهران، تهران

 5731 ماٌ بهمه 63ي  62
 

 1

1271P-NWWCE 
 دنیا در نقاط مختلف زدایی نمک فراینذاقتصادی  اثراتبررسی 

 

 

  3، حویذرضا رشیذی1شجاعی حسام ،1 ًذا فخزی، 2*صزاف سادُ هحوذحسیي ،1سیٌا سلیوی

 ّای داًشکذُ، داًشکذُ هٌْذسی شیوی، پزدیس آبباسیافت کزسی یًَسکَ در داًشجَی کارشٌاسی ارشذ، -1

 فٌی، داًشگاُ تْزاى

 ّای فٌی، داًشگاُ تْزاى داًشیار، کزسی یًَسکَ در باسیافت آب، داًشکذُ هٌْذسی شیوی، پزدیس داًشکذُ -2

پضٍّشگز پسادکتزا هٌْذسی هحیط سیست، کزسی یًَسکَ در باسیافت آب، داًشکذُ هٌْذسی شیوی، پزدیس  -3

 ّای فٌی، داًشگاُ تْزاى داًشکذُ

 
sarrafzdh@ut.ac.ir 

 
 

 خالصِ

وـاٍسصی رَاهغ ًیاصّای  ٍ سؿذ روؼیت، ًیاص تِ اهٌیت غزایی، تغییشات اللیوی .سٍد هیدًیا تـواس  ّای تحشاى تشیي هْناص  آبووثَد اهشٍصُ  

سٍؿی  آب صدایی ًوهؿَس دس وشُ صهیي،  آبتا تَرِ تِ ٍرَد هٌاتغ ػظین  وشدُ اػت. آبسا هزاب تِ رؼتزَ تشای هٌاتغ رایگضیي  یالولل تیي

. اػوض ؿَد هیتمؼین  غـایی فشایٌذّایٍ  ییگشها فشایٌذّایدػتِ ولی  تِ دٍ صدایی ًوهّای  فشایٌذ .آیذ هیتشای غلثِ تش ایي هْن تِ حؼاب  واسآهذ

 دس صَستگشهایی تثخیش ٍ تمغیش اػت وِ  ّای سٍؽصیشتٌای  ػَی دیگش اصاػت.  ّا سٍؽ واسآهذتشیيهؼىَع تِ ػٌَاى یه سٍؽ غـایی اص 

اص هٌظش التصاد ٍ  صدایی ًوهتِ تشسػی احشات فشایٌذ  همالِدس ایي  .هی تاؿذػولیاتی خَتی تشخَسداس  ّای هضیتٍرَد اًشطی گشهایی اسصاى لیوت اص 

 .گیشد هیهَسد تحج لشاس  هختلف اص ایي حیج ّای لاسُدس  صدایی ًوهّای ٍاحذ ٍ ًوًَِهختلف ٍ هتذاٍل ایي فشایٌذ پشداختِ  ّای سٍؽاًشطی دس 

 

 هختلف ّای قارُدر  سدایی ًوک، آببحزاى ، اثزات اقتصادی ٍ اًزصی، سدایی ًوککلوات کلیذی: 

 

 
 

 مقذمه .1
  

صٌؼتی ٍ  ّای اػتفادُاصلی دس  یرضئ حیَاًات، گیاّاى ٍؼاى، الصهِ صًذگی اً آب اػاػاً. سٍد هیدًیا تـواس  دسّا  تحشاى تشیي هْنیىی اص  آبَد ووث

 0.5ذ ٍ دس ایي هیاى تٌْا ًگیش ؿَس دستشهی ّای آبهَرَد دس وشُ صهیي سا  آبدسصذ  97. آهاسّا حاوی اص آى اػت وِ حذٍد تاؿذ هیوـاٍسصی 

تیؾ اص پیؾ  آبػال آیٌذُ، ٍضؼیت ووثَد  35دسصذی روؼیت دس  30تا دسًظش گشفتي سؿذ  (.1) تاؿذ هیؿیشیي ٍ لاتل ؿشب دس دػتشع  آبدسصذ 

تش وـاٍسصی ٍ اػتفادُ تیؾ اص حذ اص هٌاتغ آتی،  تأحیشات ٍ تِ عثغ آى تغییشات اللیویٍ  سؿذ روؼیت. لزا (2ؿذ )ًگشاى وٌٌذُ ٍ چالؾ تشاًگیض خَاّذ 

حتی آى دػتِ وـَسّایی وِ دس حال حاضش تا  سٍ ایياص  غ رایگضیي ٍ هذیشیت هٌاتغ آتی وشدُ اػت.سا هزاب تِ رؼتزَ تشای هٌات الولل تیيرَاهغ 

دس  آبهَارِ ًیؼتٌذ ًیض دس خغش سٍیاسٍیی تا ایي تحشاى دس آیٌذُ لشاس داسًذ. ّن اوٌَى تشای هماتلِ تا ایي خغش رْاًی، تاصیافت ٍ تصفیِ  آبووثَد 

تِ ًؼثت  هی تاؿذ وِ هصشف اًشطی ٍ تیَلَطیىی فیضیىی، ؿیویایی ّای سٍؽتِ عَس ولی ؿاهل  آبشاس داسد. تصفیِ واًَى تَرِ داًـوٌذاى ٍ هحمماى ل

 .آیذ هیتشای غلثِ تش ایي هْن تِ حؼاب  واسآهذسٍؿی  آب صدایی ًوهؿَس دس وشُ صهیي،  آب(. تا تَرِ تِ ٍرَد هٌاتغ ػظین 1داسًذ )تاالیی 

سا  آبٍ لاتلیت تٌظین وویت ٍ ویفیت  ؿَد هیحزف  آبسا اص  ّا آلَدگیفشایٌذی اػت وِ دس آى ًوه ٍ دیگش اهالح هؼذًی ٍ  صدایی ًوه

تا چٌذی پیؾ ایي فشایٌذ  .یا صٌؼتی لاتل اػتفادُ تاؿذ ؿذُ تشای هصاسف ؿْشی ٍ وـاٍسصی ؿَس تصفیِ آبتا تذیي تشتیة  وٌذ هیتِ تٌاػة ًیاص فشاّن 
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اها ًفت خیض هاًٌذ وـَسّای خاٍسهیاًِ ٍ ؿوال آفشیما تَد اها اهشٍصُ ایي سٍؽ تِ واالیی تشای سفغ ًیاص سٍ تِ سؿذ رَاهغ  آبون  ـَسّایوهحذٍد تِ 

 .(3) تثذیل ؿذُ اػت

 

 

 زدایی نمک های تکنولوشی 1.1

 

ًَی هاًٌذ ویفیت   ّایفشایٌذ(. 3اوتـاف تؼتگی داسد ) ّای ّضیٌِ، هؼاحت ٍاحذ ػولیاتی، ظشفیت ٍ آباًتخاب تىٌَلَطی هٌاػة تِ ػَاهل گًَاگ

ٍرَد  دس صَستگشهاگیش ّؼتٌذ ٍ  ّای تىٌَلَطیتثخیش ٍ تمغیش هثٌای  .ؿَد هیتمؼین  ٍ غـایی ییگشها فشایٌذّایتِ دٍدػتِ ولی  ػوَهاً صدایی ًوه

ٍ تمغیش  (MSF) یًاگْاًاًثؼاط  ای چٌذهشحلِ، تمغیش (ROهؼىَع )اػوض ( 4,3س ّؼتٌذ )ػولیاتی تشخَسدا ّای هضیتاًشطی گشهایی اسصاى لیوت اص 

ػالٍُ تش  وـَسّای هختلف هی تاؿذ. صدایی ًوه ٍاحذّایاػتفادُ ؿذُ دس تؼیاسی اص  ّای سٍؽ واسآهذتشیياص  (MED) افمی ّای لَِل ای چٌذهشحلِ

 .(1) ؿًَذ هیًیض ٍرَد داسد وِ تِ صَست هحذٍد اػتفادُ  ًاًَفیلتشاػیَى ٍ هیىشٍ فیلتشاػیَى(، VCیی ّوچَى تشاون تخاس )ّا سٍؽفَق  ّای سٍؽ

هختلف وِ تِ صَست هَاصی یا ػشی تا ّن تشویة ؿذُ اًذ ًیض  ّای تىٌَلَطیتا  صدایی ًوهتشویثی یا ّیثشیذ وِ اص چٌذیي ٍاحذ  ّای سٍؽّوچٌیي اص 

 دس ػیؼتن ّیثشیذ دخیل ّؼتٌذ. MED/MSFتا  ROدٍ تىٌَلَطی  غالثاًاػتفادُ وشد تا واسایی ٍاحذ افضایؾ یاتذ. دس تیـتش هَالغ  تَاى هی

 

 مصرفی  انرشی میسان بررسی         .2
 

حشاستی ایي اًشطی تِ صَست اًشطی حشاستی  فشایٌذّایّؼتٌذ.دس  ػولیاتی ّواى عَس وِ دس لؼوت لثلی اؿاسُ ؿذ ًیاصهٌذ اًشطی صدایی ًوه فشایٌذّای

حوذالل اًوشطی تروَسی هوَسد ًیواص توشای        .(7)غـایی تِ عَس هخال اػوض هؼىَع ، ایي اًشطی تِ ؿىل اًشطی الىتشیىی هوَسد ًیواص اػوت    فشایٌذّایٍ دس 

ذ دس تَاً ویً ، ایي فشایٌذؿیویایی ٍ فیضیىی فشایٌذّای ی تمیِاها ّواًٌذ  .ؿیشیي اػت آب یلَطٍل تِ اصای تَلیذ ّش لیتشو 3دسیا حذٍد  آباص  صدایی ًوه

       ِ ػوشهایِ   حالت ایذُ آل واس وٌذ. ػالٍُ تش ایي دس عشاحی ایي  فشآیٌذ ّشچِ تِ تاصدُ ایذُ آل ًضدیه توش ؿوَین اًوذاصُ تزْیوضات تضسگتوش ؿوذُ ٍ ّضیٌو

 آبتایذ عشاحی دس یه ًمغِ تْیٌِ ّضیٌِ هَسد ًیاص تشای تَلیوذ   تٌاتشایي.ؿَد هی ٍ اص عشفی ّضیٌِ اًشطی هصشفی ووتش یاتذ هیگزاسی حاتت اٍلیِ افضایؾ 

 .(6) ، اص هیضاى حذالل اًشطی ترَسی تیـتش اػت صدایی ًوههختلف  ّای سٍؽاًشطی هصشفی ٍالؼی دس  تٌاتشایيصَست گیشد. 

تیـتشیي هصشف   MSFتِ عَس ولی ، سٍؽ  .(7) آهذُ اػت 1دس ؿىل  صدایی ًوه هتذاٍل فشایٌذّای هَسد ًیاص دس هیاًگیي هصشف اًشطی

ٍاضح اػت وِ همذاس اًشطی هصشفی اػوض هؼىَع ووتش اػت اها ایي سٍؽ . ّؼتٌذ MED   ٍVCیّا سٍؽاًشطی سا داساػت . پغ اص آى تِ تشتیة 

شطی حشاستی تذػت  تِ اًشطی الىتشیىی ًیاص داسد تا تَرِ تِ ایي ؿىل تا اًشطی حشاستی واسهی وٌذ.  واًهؼتمی  MSFدس حالی وِ سٍؽ  آیذ هیوِ اص ًا

غـایی ایي همذاس ٍاتؼتِ تِ غلظت ًوه دس  ّای سٍؽخَسان اػت اها دس  آبهؼتمل اص غلظت ًوه دس  تمشیثاًحشاستی  فشایٌذّایاًشطی هصشفی تشای 

   .خَسان ٍسٍدی اػت

 

 
 

 (7)(kJ/Lit fresh water) سدایی ًوکاًزصی هصزفی بزای  – 1شکل
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 تحلیل اقتصادی         .3

 

ؿیشیي  آبچالؾ پیؾ سٍ دس آى صهاى تٌْا یافتي سٍؿی  تشای تَلیذ  تشیي هْنؿىل گشفت.  صدایی ًوههیالدی تحمیمات اٍلیِ دس صهیٌِ  1850دس ػال 

شطی ٍ التصادی تَد.  تذیي  آبصیاد تَلیذ  ّای ّضیٌِتشای واّؾ  ّا تالؽٍ تزاسی ؿذى آًْا،  صدایی ًوهتا تالغ ؿذى فشایٌذّای تذٍى تَرِ تِ هثاحج ًا

سا  صدایی ًوهسا تا ّضیٌِ ووتشی اًزام دّین دس اتتذا تایذ ػَاهل تاحیش گزاس تش ّضیٌِ فشآیٌذ  صدایی ًوهتشای ایي وِ تتَاًین  . (8) ؿىل گشفت ّا سٍؽ

  . ؿَد هیػشهایِ گزاسی ؿاهل ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی حاتت اٍلِی ٍ ػولیاتی  ّای ّضیٌِتِ عَس ولی  تـٌاػین.

دس  ؿَد هیَس وِ هـاّذُ ّواًغ .دّذ هیهختلف سا ًـاى  ّای سٍؽتشای  صدایی ًوه ػولیاتی هیضاى تاحیش ػَاهل هختلف هَحش دس ّضیٌِ 2ؿىل 

هَاد ؿیویایی،  تأهیيؿاهل  ّا ّضیٌِدیگش  اًشطی هَسد ًیاص فشایٌذ هی تاؿذ. تأهیيهشتَط تِ ػولیاتی تیـتشیي ّضیٌِ  MSF ،MED  ٍROّش ػِ سٍؽ 

تیـتشیي  دیگش اػت، هٌغمی اػت وِ ّای سٍؽهمذاس اًشطی هصشفی تیـتش اص  MSFلزا اص آًزایی وِ دس سٍؽ  .ؿَد هیدػتوضد واسگشاى ٍ غیشُ 

 m3 0.6 ،$/m3/$ تِ تشتیة تشاتش MSF ،MED  ٍRO ّای سٍؽػولیاتی دس  ایّ ّضیٌِهزوَع  ػولیاتی هشتَط تِ ایي سٍؽ تاؿذ. ّای ّضیٌِهزوَع 

0.5  ٍ$/m3 0.46 تشاتش تا  صدایی ًوه ٍاحذ یه ظشفیت تَلیذ فشض. تا (9) هی تاؿذM m3/day1 تفاٍت ّضیٌِ ػولیاتی سٍؽ ،RO  ٍMSF 

 دس ػال خَاّذ ؿذ. یهیلیَى دالس 50خَاّذ ؿذ وِ تاػج صشفِ رَیی  day / K$ 140تشاتش

ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی  ؿَد هیّواًغَس وِ هـاّذُ  .(8) ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت 3فَق دس ؿىل  ّای سٍؽهمایؼِ ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی حاتت 

دسیا تفاٍت ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی اٍلیِ  آبلة ؿَس دس همایؼِ تا  آبّوچٌیي تا تَرِ تِ غلظت  تیـتش اص دٍ سٍؽ دیگش اػت. MSFحاتت اٍلیِ سٍؽ 

 .ؿَد هیتَریِ  سٍؽ اػوض هؼىَع حاتت
 

       

 
 ( 9) سدایی ًوکفزآیٌذ  عولیاتی عَاهل تاثیز گذار بز ّشیٌِ - 2شکل 
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 (8) ّشیٌِ سزهایِ گذاری ثابت -3شکل 

 

 

 آسیا، اروپا و آمریکا های قارهدر  زدایی نمک.         بررسی 4 

  

دس الصی ًماط رْاى، دس  صدایی ًوهی ّاتؼذاد لاتل تَرِ ٍاحذدس واًَى تَرِ وـَسّای هختلف دًیا ٍ  صدایی ًوه ّای سٍؽتا تَرِ تِ لشاس گشفتي 

ٍپا ٍ آهشیىا ٍ ّوچٌیي روش وشدى ًىاتی پیشاهَى تؼذاد ٍ ّای لاسُدس  صدایی ًوههختلف  ٍاحذّایایي تخؾ تِ تشسػی اروالی  ا، احذ ّآػیا، اس

 .پشداصین هی تِ آًْا هشتثظ التصادی  تَلیذی ٍ هؼائلهَسد اػتفادُ، ظشفیت  ّای سٍؽ

 

 

 قاره آسیادر  زدایی نمک          1.4

 

ؼت.  تَاى هیسا  آب صدایی ًوه ی هغالؼِتخؾ لاسُ آػیا دس  تشیي هْن ًَاحی وشُ صهیي تا هتَػظ  تشیي خـهخاٍسهیاًِ تِ ػٌَاى یىی اص خاٍسهیاًِ دًا

، تا هـىالت رذی آتی هَارِ اػت. سؿذ روؼیت ٍ (10) دس ػال اػت720mmدس ػال دس همایؼِ تا هتَػظ رْاًی وِ  mm 500-200تاسؽ 

 صدایی هًو ٍاحذّایتضسگتشیي  سٍ اصایي.ؿَد هیدس ایي ًاحیِ  آبهٌاتغ آتی ّن اص دیگش هَاسدی اػت وِ هَرة تـذیذ ووثَد  ًاصحیحهذیشیت 

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت خاٍسهیاًِارشا ؿذُ دس هٌغمِ  ٍاحذّایتِ اختصاس تشخی اص تضسگتشیي  1. دس رذٍل  رْاى دس هٌغمِ خلیذ فاسع ٍالغ ؿذُ اًذ.

(11). 

ؿیشیي تَلیذ دس ول رْاى اػت. اصلی تشیي  آب% اص  45اػت وِ هؼادل  Mm3/day 12.1ؿیشیي تَلیذی اص ایي ًاحیِ حذٍد  آبظشفیت 

% دس ػاحل خلیذ 11ؿیشیي تَلیذی دس رْاى، وِ  آب% اص ول 25ؼَدی تا ظشفیتی هؼادل ایي ًاحیِ ػثاستٌذ اص: ػشتؼتاى ػ ؿیشیي دس آب تَلیذوٌٌذگاى

% . دس ایي  6%، ٍ وَیت تا 23% ّن دس هٌاعك دیگشوـَس(، تِ دًثال آى اهاسات هتحذُ ػشتی تا  2% دس ػاحل دسیای ػشخ ٍالغ ؿذُ اػت ) 12فاسع ٍ 

ٍ  وٌٌذ هی اػتفادُ MSFاص فشایٌذ  صدایی ًوه ٍاحذّای% اص 81، وٌٌذ هیهٌغمِ تِ رْت ٍرَد صٌایغ تضسي وِ تخاس ٍ الىتشیؼیتِ سا تا تْای ون تَلیذ 

  .(12) وٌٌذ هیاػتفادُ  RO فشایٌذ اص % 6  حذٍداًٍ تخؾ ووی اص آًْا  MED% اص  13

 آبووتش اص  1لة ؿَس آباص  صدایی ًوهسا داسد. ػلی سغن ایٌىِ ّضیٌِ  صدایی ًوه ٍاحذّایؼَدی تیـتشیي ظشفیت ًصة ؿذُ ػشتؼتاى ػ

 .(13) وٌٌذ هیدسیا تِ ػٌَاى خَسان ٍسٍدی اػتفادُ  آبایي وـَس اص  ٍاحذّایاها دس تیـتش دسیا اػت 

افتتاح گشدیذ. ایي هیلیاسد دالس  1.9تالغ تش  ای تَدرِتا  1989اؿاسُ وشد وِ دس ػال  الـمیكتِ  تَاى هیتؼتاى ارشا ؿذُ دس ػش صدایی ًوه ّای پشٍطُاص 

.ایي ٍاحذ تَػظ وٌذ هی تأهیيٍالغ دس تخؾ رٌَتی ػشتؼتاى سا  ؿْشّایؿشب دس سٍص سا داسد وِ ًیاص آتی  آب m3 212,000ٍاحذ لاتلیت تَلیذ 

اًشطی الىتشیىی هصشف هگاٍات   62هی تاؿذ ٍ سٍصاًِ   MSFولیذ خَسد. تىٌَلَطی تِ واس سفتِ دس آى 2007دسػال  الـمیكٍ تشق  آبؿشوت 

 (.14ؿذُ اػت ) آٍسدُ خاٍسهیاًِ صدایی ًوه ٍاحذّایاص تضسگتشیي تؼذادی   1. دس رذٍل وٌذ هی

 

 

                                                
1 Brackish 
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 (14) خاٍرهیاًِاجزا شذُ در هٌطقِ  ٍاحذّایبزخی اس بشرگتزیي  - 1جذٍل 

 

 صدایی ًوه ٍاحذّایاص سا ًیاص آتی خَد  ص% ا 90،  دس ػال mm 110وَیت تِ ػٌَاى وـَسی خـه تا هتَػظ تاسؽ ػاالًِ   ػَی دیگش اص

 MSFتِ ٍاػغِ   Mm3/day 1.47دس وَیت ٍرَد داسد وِ  Mm3 1.65تا ظشفیت هؼادل سٍصاًِ  صدایی ًوهٍاحذ  6. دس حال حاضش  وٌذ هی تأهیي

دس ایي وـَس دس تشویة تا  صدایی ًوه ٍاحذّای. تشای واّؾ هصشف ػَخت ؿَد هیتَلیذ  ROتِ ووه تىٌَلَطی    Mm3/day 0.17ٍ حذٍد 

ػشد تاصگشداًذُ ؿذُ اص وٌذاًؼَس ّا  آبسا تا  صدایی ًوه ٍاحذّایخشٍری اص  2ٍاحذّای تَلیذ تخاس دس صٌایغ ػاختِ ؿذُ اًذ. ضوي ایٌىِ ؿَسآب

 (. 15خشٍری سا تؼذیل وٌٌذ ) آبتا هیضاى ؿَسی ٍ دهای  وٌٌذ هیهخلَط 
 

 

 در اروپا زدایی نمک          2.4

 

سٍ تِ سٍ ؿذُ اًذ. ایي ٍضؼیت دس رٌَب اسٍپا ٍ حاؿیِ دسیای هذیتشاًِ تِ  آبلاسُ اسٍپا دس دٍ دِّ گزؿتِ تا واّؾ ویفیت ٍ ّن وویت  وـَسّای

. تشای هخال دس رضایش اػت تش ٍخینٍ گشدؿگشی ػٌتی آتی  ّای سٍؽتش پایِ  ـاٍسصی ٍ َّایی ًیوِ خـه ٍ ّوچٌیي سٍاد صٌؼت و آبدلیل اللین 

 (16رضیشُ هحذٍد اػت.) تِ دلیل سٍاد وـاٍسصی ٍ گشدؿگشی لاتل تَرِ اػت اها هٌاتغ آتی هَرَد دس ایي آب، هصشف  هایَسوا، اػپاًیا
 

 (20)در ارٍپا سدایی ًوک ٍاحذّایبزخی اس  -2جذٍل 

 

 (m3/dayظزفیت) سال ساخت ًام

 78000 2004 الع پالواع

ًشاع  123000 2002 واسَت

 55000 1996 هاستال

 20000 2000 لٌضاسٍتِ

 140000 2006 واستارٌا

 

 

خَاّذ تَد اها ایي هؼضل تاحیش تِ ػضایی تش سٍی صٌؼت گشدؿگشی خَاّذ داؿت. تشای ًوًَِ دس  احشگزاسهختلف سؿذ التصادی  ّای رٌثِتش  آبووثَد 

تذٍى افضایؾ  لغؼاًایي سؿذ دس تؼذاد گشدؿگش  هیلیَى ًفش سػیذُ اػت. 1.9ًفش تِ  10000اص  اىتؼذاد گشدؿگش 2002تا  1986تیي ػال ّای  لٌضاسٍتِ

. تضویي اداهِ ایي (16ّویي ػال ّا اهىاى پزیش ًثَد) هتش هىؼة دس ػال ، دس عَل 17210000ال تِ هتش هىؼة دس ػ 450000ؿیشیي اص  آب تأهیي

ث ؿذُ ٍ اص فٌاٍسی اػوض ادس ػَاحل هذیتشاًِ احذ صدایی ًوه ٍاحذّایتیـتشیي  تٌاتشایيتیـتش هٌاتغ آتی اػت. تأهیيصٌؼت دس آیٌذُ ًیض ٍاتؼتِ تِ 

 ّای سٍؽى تِ صشفِ ؿذى فؼیلی دس اسٍپا اػت وِ تاػج همشٍ . دلیل ایي اهش لیوت تاالی اًشطیوٌٌذ هیادُ دسیا اػتف آب صدایی ًوه تشای هؼىَع

 .ؿَد هیحشاستی  ّای سٍؽغـایی ًؼثت تِ 

                                                
2 Brine 

 روؼیت
 ظشفیت لشاسدادی

(m3/day) 
 هحل دس ارشا ٍاحذّای لشاسدادی ٍاحذّای (m3/day) ظشفیت

 اهاسات هتحذُ ػشتی 492 497 9,358,492 10,109,057 9,205,651

 ػشتؼتاى ػؼَدی 2,664 2,688 13,080,497 14,791,660 28,290,000

 لغش 139 141 1,832,762 1,997,218 2,035,106

 ػواى 184 187 1,094,740 1,350,832 3,869,873

 وَیت 88 89 3,023,369 3,477,969 3,250,500

 تحشیي 165 165 1,113,001 1,113,001 1,318,000
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ی  -ًاحِی 4دس اػپاًیا دس  صدایی ًوه ٍاحذّایدسصذ اص  80دس اػپاًیا ٍالغ ؿذُ اػت. صدایی ًوه ٍاحذّایدس لاسُ اسٍپا تیـتشیي ٍ تضسگتشیي 

دسیا  آب صدایی ًوه  ّای اص سٍؽیىی اص دالیل افضایؾ اػتفادُ  .(18)%( لشاس داسد13%( ٍ ٍالٌؼیا)13%( ، هَسػیا )23%( ، آًذٍلغ )33رضایش لٌاسی )

پای اص اسٍ آبتِ دًثال اًتمال دٍلت اػپاًیا  ي ػال لثل اص ای تَد. 2005دٍلت اػپاًیا دس ػال التصادی   ّای ػیاػتدس وـَس اػپاًیا تغییش  آب تأهیيتشای 

د  70ؿاّذ سؿذ  2009دسیا تغییش وشد تِ ًحَی وِ تا ػال  آب صدایی ًوهتِ اػتفادُ اص  آب تأهیياها پغ اص آى ػیاػت  هشوضی تِ رٌَب ایي وـَس َت

 .(17)اسٍپا ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت صدایی ًوه ٍاحذّایتشخی اص   2دس رذٍل .دس ایي وـَس تَدین صدایی ًوهفیت دسصذی ظش
 

 

 در آمریکا زدایی نمک         3.4

 

ٍ  پشداصین هیدس آهشیىا  صدایی ًوهوـَس آهشیىا هی تاؿذ. دس ایي تخؾ اتتذا تِ تشسػی راهغ  آب صدایی ًوهیٌِ وـَس پیـشٍ دس صه تشیي هْن ؿه تی

خـىؼالی ّای  .وٌین هیتِ صَست هختصش تشسػی  ٍ تاحیش آى تش التصاد  تشای هؼادى هغ آبدس اداهِ وـَس ؿیلی سا تِ دلیل خاف تَدى ًیاصؽ تِ 

حاوی اص آى اػت وِ ؿذت خـىؼالی دس ػال  آبپیؾ تیٌی هحممیي دس صهیٌِ اػت. تَدُ ؿوال غشب آهشیىا دس ػال ّای اخیش ؿذیذ ٍ ون ػاتمِ 

د ) ػال ػلی الخصَف دس  آب(. تا تَرِ تِ سًٍذ پیؾ تیٌی ؿذُ تشای ٍضؼیت خـىؼالی ٍ ووثَد 19ّای آتی ّوچٌاى لاتل تَرِ ٍ ؿذیذ خَاّذ َت

ٍاحذ ّا دس پیؾ  ایي سا تشای افضایؾ تٌذ ًؼثتاًوشدُ ٍ سًٍذی تا ؿیة  صدایی ًوه ٍاحذّای تأػیغؿشٍع تِ  1970ّای پیؾ سٍ،  وـَس آهشیىا اص ػال 

 صدایی ًوهایی غـ ٍاحذّایػذد سػیذُ اػت. ػْن ّش ایالت اص تؼذاد ول  300تؼذاد ٍاحذ ّا تِ تیؾ اص  2010گشفتِ اػت؛ تِ عَسی وِ تا پایاى ػال 

وِ الثتِ دس ایي  وٌذ هیآهشیىا، تٌْا دس یه ٍاحذ اص سٍؽ گشهایی اػتفادُ  صدایی ًوه ٍاحذّایًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. اص تیي  5ًیض دس ؿىل  آب

وِ تیـتشیي ػْن هشتَط تِ  وٌٌذ هیغـایی اػتفادُ  ّای سٍؽ(. تمیِ ٍاحذ ّا اص 20ٍاحذ ًیض تشای پیؾ تصفیِ اص سٍؽ اػوض هؼىَع اػتفادُ ؿذُ اػت)

دسیا( اػت وِ دلیل آى هحذٍدیت  آبؿَس )دس همایؼِ تا  آب صدایی ًوهؽ تشای سٍ اصایيسٍؽ اػوض هؼىَع هی تاؿذ. دس ایي هیاى، تیـتشیي اػتفادُ 

 ُ ؿذُ اػت. ًـاى داد  4. رضییات تیـتش دس ؿىل سٍد هیتِ ؿواس  آباى ًوه هَرَد دس تا تَرِ تِ هیض آبایي سٍؽ دس تصفیِ 

ٍ ػپغ تضسیك تِ  %(31) ، تخلیِ تِ ػیؼتن فاضالب%(41) ػغحی ّای آبهختلف تخلیِ ؿَسآب ٍاحذ ّا دس آهشیىا، تخلیِ تِ  ّای سٍؽدس هیاى        

دسیا تشای تخلیِ ؿَسآب ٍاحذ  آبهیضاى گشدؽ  وِدس هَاسدی ( 21). اًذ دادُتفادُ سا تِ خَد اختصاف تِ تشتیة تیـتشیي ػْن اػ %(17) چاُ ػویك

دسیا تِ هٌظَس واّؾ غلظت هخلَط وشد ٍ ػپغ ؿَسآب  آبؿَسآب سا تا  تَاى هیهٌاػة ًیؼت ٍ اهىاى تزوغ ٍ اًثاؿتِ ؿذى ًوه ٍرَد داسد، 

 .(22)دس ایالت فلَسیذا اػتفادُ ؿذُ اػت Tampa Bay صدایی ًوهسلیك ؿذُ سا تخلیِ ًوَد وِ ایي سٍؽ دس ٍاحذ 

َتی وـَس ؿیلیدیگش اص ػَی هؼادى غٌی اص هغ سا داسا  تِ ػٌَاى یىی اص وـَسّای هْن ٍ پیـشٍ دس ػشصِ التصادی دس هٌغمِ آهشیىای رٌ

 ّای ؿشوتٍ َّایی تاػج ؿذُ تا  آبارشای تشًاهِ ّای صیؼت هحیغی ٍ هماتلِ تا تغییشات . سٍد هیٍ تضسگتشیي صادس وٌٌذُ آى دس دًیا تِ ؿواس  تاؿذ هی

هَسد  آب تأهیيتْتشیي اًتخاب تشای  ؿه تی .ًیاصّای خَد تشًٍذ تأهیيالیاًَع تشای  ؿَس آبهؼذًی فؼال دس ایي هٌغمِ سٍص تِ سٍص تِ ػوت اػتفادُ اص 

تا هیضاى ًوه تؼیاس ون )ووتش اص  آبٍ اهىاى دػتیاتی تِ  تا اهالح تؼیاس ون آب. تا تَرِ تِ ًیاص هؼادى تِ تاؿذ هیالیاًَع آسام  آب صدایی ًوهًیاص 

5ppm)  ایي وـَس اص سٍؽ  ٍاحذّای، دس گشهایی  ّای سٍؽتا( تشاون تخاسVC ُاػتفاد )تا 300هشتَعِ ظشفیتی تیي  ٍاحذّای. ؿَد هیm3/day  

 (.23)  تاؿذ هی 2000

 
 (20) سدایی ًوک ٍاحذّای اس آهزیکا ّای ایالت سْن 5 شکل(  20(هختلف غشایی  استفادُ شذُ در آهزیکا ّای رٍش - 4 شکل
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وِ اػتفادُ اص آى دس  آیذ هیتِ حؼاب  یافتِ تَػؼِسٍؿی پایذاس ٍ  صدایی ًوهؿیشیي دس رْاى،   آبهَرَد تشای غلثِ تش تحشاى  ّای حل ساُدس تیي 

تٌظین  لاتلیت ،خشٍری آبٍرَد هٌثغ خَسان ػظین، ویفیت هٌاػة ایي سًٍذ افضایـی ًاؿی اص  تؼیاسی اص ًماط رْاى سؿذ چـوگیشی داؿتِ اػت.

الثتِ ایي سؿذ چـوگیش تا تشای اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی ّذس سفتِ اػت.  ٍ اهىاى تشویة تا دیگش ٍاحذّای صٌؼتی هخل ًیشٍگاُ تشق تصفیِ ؿذُ آبویفیت 

تیـتشیي ّضیٌِ ػولیاتی  ىِتا تَرِ تِ ایٌ تشای اداهِ سًٍذ سٍ تِ سؿذ اػت. اًذیـی چاسُهَارِ اػت وِ ًیاصهٌذ  هصشف اًشطی ٍ ّضیٌِ تاال ّای چالؾ

، ّوشاُ اػت ای گلخاًِگاصّای  افضایؾ تاگشهایی  ّای سٍؽًاؿی اص اًشطی هصشفی هی تاؿذ ٍ هصشف ػَخت ّای فؼیلی دس  صدایی ًوه ٍاحذّای

 یایشاى  تِ ػٌَاى وـَسؿیشیي دس  آبتِ ووثَد تا تَرِ . دس حال تَػؼِ هی تاؿذغـایی ٍ تشویثی  ّای سٍؽتا  ّا سٍؽایي  ّش چِ تیـتش رایگضیٌی

شطی الصم ؿَس آبتِ هٌاتغ هٌاػة خـه ٍ ون تاسؽ تا دػتشػی  تظاس ، ّضیٌِ ونٍ  ٍ ًا ػیاػتگزاساى تیؾ اص پیؾ دس واًَى تَرِ   صدایی ًوه سٍد هیًا

شطی ٍ هذیشیت اػتشاتظیه ّای ػشصِدس  آبحَضِ   گیشد.لشاس  التصادی، ًا
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