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چكيده
ايران به جهت قرارگيری در پهنه خشکک

و نيمهخشکک

زمين از منظر دسککترسککي به منابع آب همواره با

محدوديتهايي مواجه بوده اسکت .پيشبيني مي شکود که روند جهاني گرمايش زمين ،وضعيت خشكسالي در کشور را
طي  00سکا آينده تا حدی بحراني نمايد که بسياری از مناطق مرکزی کشور کامال خش

و خالي از امكان توسعه و

حيات گردند .در حا حاضککر پهنههای آبي شککما و جنوب کشککور به عنوان منابعي بيانتها ،برای تامين کمبود آب
شيرين مورد نياز کشور مورد توجه خاص قرار گرفته اند .طرحهای بلند پروازانه نم

زدايي و انتقا آب دريای خزر

به استان سمنان و انتقا آب خليج فارس و دريای عمان به شيراز تا مشهد نمونههای از آن است .در اين مقاله با ارائه
مسککتنداتي توانايي محدود اين پيكرههای آبي جهت برداشککت آب از آنها و مالحظات زيسککت محيطي به عنوان
اصککليترين محدوديت در توسککعه آبشککيرينکنهای سککاحلي مورد بحث و بررسککي قرار گرفته و پيشککنهاداتي ارائه
ميگردد.

کليد واژهها :خليج فارس ،آبشيرينکن ،خشكسالي ،گرمايش زمين.

 -1مقدمه
صنعتي شنن و توسنت شنری ،رشنن جمتيت و کشنووری ،در کعور خشنساوی فزایعنه و کوهش نزوالت جو ،در بايور ،ای
حویههو ،آبییز کشور بریهبیدار ،بيش ای ظیفيت ای معوبع محنود آب شيیین موجود در کشور را ب دنبول داشي است .احناث
سنهو ،بيشمور عمال بوعث خشکشن بايی رودخون هو شنه و رونن درایمنت خشس دریوچ هو و بوتالقهو ،پویين دست این
رودخون هو را ب دنبول داشني است .در سویرو ،اخيی تویين و اسيحصول آب ای سویی معوبع موجود اعم ای تصفي فوضالبرو ،شری،
و صنعتي

اسنيفوده ای آبرو ،ژرف و نمکیدای آبهو ،شور ب طور خوص مورد توج قیار گیفي است .در حول حوضی ب نظی

م رسننن اسننيفوده ای آبشننيیینکنهو ،دریوی ب ععوا راه حل پوینار بیا ،رفع نيویهو ،روب رشننن کشننور باننيور مورد توج
مانووال امی م بوشنن .آبشنيیینکنهو در ایا ،مصیف بوال ،انیژ ،تویين سی و صنا ییود و انواع گویهو ،آالیعنه ب ععوا
محصنول اصنل

آبشنيیین و ب ععوا محصنول ثونوی مقودیی ميعوبر ای پانوبهو ،گیم و شور تویين م کععن ک در انيرو،

فیایعن ب دریو بویگیدانينه م شنود .خليج فورس در جعوب کشنور ای سنویيو دور جرت نمک یدای آب دریو و اسنيحصول آب
شنيیین بیا ،تومين نيوی جزایی آ ب آب شیب مورد توج بوده است .توست شری ،سواحل اییا و نيز سواحل سویی کشورهو،
حوشني خليجفورس در سننویرو ،اخيی عمال پيیامو این دریو را ب یس ای بزرگيیین میاکز شننيیینسننوی ،آب دریو در دنيو تبنیل
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کیده اسنت .دریو ،عمو نيز در سنویرو ،گذشني ای این رونن شيوبیا ،توست آب شيیینکعرو ،سوحل در امو نبوده؛ چعونچ
هم در سنواحل اییان این دریو و هم در سننواحل کشننور عمو در سنویرو ،اخيی توسنياننوت بزرگ نمکیدای آب دریو احناث
گیدینه است .دریو ،مویننرا در شمول کشور نيز ط سویيو اخيی ب طور خوص ب ععوا یک معبع ب انيرو ،آب شيیین مورد
توج قیار گیفي و بورهو س ن ن ای شننيیینسننوی ،و انيقول آب آ ب کویی میکز ،رفي اسننت .در این نوشننيور گییز ،انيقود ،ب
روننهو ،موجود یده و پيوناليرو ،دردسيیس مورد بیرس و کعسوش قیار م گيید.
 -2پتانسيل استحصا آب از دريا
دریو عمو ب ععوا یک دریو ،آیاد حوشي ا ،ب جرت اتصول ب اقيونوس هعن و تبودالت هينرویيس بوال عمال محنودیي ای
نظی دسيیس ب آب نناشي و ب صورت پوینار و در درای منت ب ععوا یک معبع ب انيرو م توانن مورد اسيفوده قیار گيید.
در آب شيیینکعرو ،سوحل باي ب فیایعن نمکیدای

پاوب تویين ،عالوه بی دمو و شور ،بوال ممسن است حوو ،طيف

وسيت ای مواد افزوده شنه انواع فلزات سعگين هينروکیبعرو و اسينهو و بویهو کلیین و غيیه نيز بوشن .افزایش شور،
حیارت و کنورت ب ععوا اصل تیین آالیعنه هو ،پاوب خیوج

بو ورود ب آبهو ،سوحل بی اثی ت لي این پاوبرو ب

دریو م توانعن بیا ،آبزیو سوکن بايور خطینوک و آسيبرسو بوشعن؛ ب طور،ک ب واسطۀ حناقل ت ط ای ميزا تحمل
موجودات پذییننه عمال شیایط ییات بیا ،آبزیو سوکن غيیقوبل تحمل شنه و فیایعنهو ،طبيت محيط م يل م گیدد.
این موضوع خود اخيالالت پيوسي ا ،در شبس غذای معطق ایجود و ت ییب درای منت اکوسيايم آ را ب دنبول خواهن
داشت .ای ایعیو رونن توست جور ،در تسعویوژیرو ،تصفي و نمک یدای آب دریو ک هزیع شيیینسوی ،آب دریو را نابت
ب قبل بايور پویينتی آورده در آیعنه ا ،ن چعنا دور ب نظی م رسن تعرو یک محنودیت پيش رو داشي بوشن و آ اثیات
م یب ییاتمحيط این فتویيت بوشن .این موضوع در خليج فورس ب جرت نيم محصور بود آ بايور گايیده تی بوده و
پيش بيع م شود افزایش شور ،یميع ا ،این دریو را در درای منت ب دنبول داشي بوشن .در این یميع این سوال اسوس وجود
دارد ک در پيسیههو ،آب محصور و نيم محصور ،چو دریو ،مویننار و خليج فورس آیو بو بیداشت آب شيیین و ت لي
پاوبرو ،شور شورتی خواهعن شن؟
خليج فورس بو وستت تقییب  000222کيلوميی میبع و حجم  0022کيلوميی مستب پرع ا ،نيم محصور بوده ک تعرو ای طییق
تعگ هیمز بو آبرو ،آیاد در ارتبوط بوده و ای این طییق سوالن چيز ،در حنود  0002کيلوميی مستب آب دریوفت درحویيس
 0002کيلوميی مستب آب هم ب دریو عمو ت لي م کعن .ميزا نزوالت جو ،بی رو ،این دریو  22000ميی در سول و تب يی
ای رو ،آ چيز ،در حنود  0211ميی در سول بیآورد شنه است .این در حویيات ک جییو ورود ،ای رودخون هو ب این دریو
در حنود  2210ميی در سول ت مين یده شنه است ک ط سویرو ،اخيی همواره رونن ،رو ب کوهش هم داشي است .بو توج
بو اسيحصول هی چ بيشيی معوبع آب شيیین ورود ،ب این دریو و کميی شن دب رودخون هو و نيز بیآوردهوی ک ای جرت
افزایش درج حیارت و ميزا تب يی نوش ای گیمویش جرون یمين در محنوده این دریو یده شنه است یو و همسورا
( ) 0200اقنام ب منیاوی ،درای منت تغييیات شور ،در خليج فورس در یک افق  02سوی نمودهانن .ایشو بو اسيفوده ای منل
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عموم چیخش آب دریو موسوم ب  MITgcm0توست داده شنه توسط دانشگوه MITبو درنظی گیفين ابتود بايور عظيم
آبشيیینکعرو ،سوح ل موجود و بینوم هو ،آت اسيحصول بوالخص در سواحل جعوب خليج اقنام ب منیاوی ،شور،
آب دریو ط  02سول آیعنه نمودهانن .همونطور ک در شسل ییی مشوهنه م گیدد پيش بيع م شود تو سول  0200ميزا شور،
یميع ا ،خليج فورس تو حن ،خطینوک بیا ،اکوسيايمرو ،این دریو افزایش یوبن .این افزایش در سول  0202تو ميزان بحیان
فیاتی ای توا بايور ،ای ییاتمعنا حاوس این پيسیه آب اعم ای آب سعگرو ،میجون افزایش خواهن یوفت .این خود ب
خوب بيونگی محنودیيرو ،موجود در اسيحصول آب شيیین و بریه بیدار ،ای آب خليج فورس ب ععوا یک دریو داخل م
بوشن.

شكل  -1پيش بيع شور ،آب خليج فورس ط  02سول آیعنه

شكل  -2نقش عمق سعج دریو ،مویننرا و خليح فورس ()Yan et al. 2017
MIT General Circulation Model
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 -1غلظت و درصن امالح در آبرو ،دریو ،مویننرا و خليج فورس
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منیاوی ،مشوب بیا ،دریو ،مویننار توسط نگورننه یوفت نشنه است .دریوچ کوسپين یو دریو ،مویننار بو ماوحي در حنود
 000222کيلوميیمیبع حنودا  020بیابی خليح فورس وستت داشي و بو حجم  08122کيلوميی مستب ب جرت عمق بايور بيشيی
خود بوالخص در پرع هو ،جعوب تو حنود  0بیابی بيشيی ای خليج فورس حجم دارد .ميزا بورش بیرو ،دریو ،مویننرا چيز،
در حنود  002کيلوميی مستب درسول و ميزا نفوذ ب آبرو ،یییميع در حنود  0کيلوميیمستب در سول بیآورد شنه است.
ميزا جییو خیوج ای این دریوچ ب خليج قیهبغوی ک اسوسو یک اسي ی تب يی ،بزرگ در پرع بيوبون تیکمعايو است
در حنود  00کيلوميیمستب در سول بیآورد شنه است .تب يی طبيت ای این دریو نيز بين  002تو  000کيلوميیمستب در سول
( )80 cm/yrبیآورد شنه است .مجموع داده هو ،بوال بو یک ت مين کل نشو م دهن ک بیداشت چيز ،در حنود 02
ميیمستب بیثوني ( )2200 km3/yrو یو حي

تو  022ميیمستب بیثوني ( )020 km3/yrدر مقویا بو تب يی طبيت ای سطح این

دریو عمال بايور نوچيز بوده و نم توانن توثيیات م یب کوتوه و ميو منت بی رو ،دریو داشي بوشن اگیچ ک ب جرت باي
بود این پيسیه آب ميزا حجم آب قوبل بیداشت ای آ محنودیيروی دارد .نسي خوص میتبط بو دریو ،مویننرا شور،
بايور کميی آ (حنود  )01-00 pptدر مقویا بو آبرو ،آیاد و هزیع پویينتی نمکیدای ای آ م بوشن .جویب آنس مطوبق
جنول  0نوع امالح این دریو نيز ميفووت ای آبرو ،آیاد بوده و ميزا بايور بيشيی ،سویفوت معيزیم و پيوسيم دارد ک تیکيبوت
بايور اریشمعن گیا قيمت و بو کوربید بوال در صعویع محاوب م گیدنن .هم ایعرو را بوین در کعور این حقيقت در نظی داشت
ک محيط ییات دریو ،مویننار ب جرت مجزا بود ای آبرو ،آیاد ای نظی اکویوژیس مش صوت خوص خود را داشي و
بايور حاوس است .ای ایعیو هیگون تصميمگيی ،فع در ارتبوط بو بریه بیدار ،ای معوبع آب آنیا چویش یا بوده و این ضیورت
منیاوییرو ،درای منت مشوب آنچ بیا ،خليح فورس انجوم گیفي را پيش ای هی تصميم آشسور م سوید.
 -3ضرورت توسعۀ آبشيرينکنها
در بايور ،ای معوطق خوورميون معوبع طبيت آبشيیین اعم ای آبهو ،ییییميع

چشم هو و رودخون هو و دریوچ هو دیگی

جوابگو ،نيویهو ،فزایعنۀ شریهو و میدم ب آب شیب نيات .درگذر توریخ این موضوع بوعث تحميل محنودیتهو ،ییود،
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بی توستۀ اقيصود ،اجيموع و شری ،در معوطق سوحل خشک و نيم خشک این معطق ای جرو شنهاست .رشن فعوور،هو،
نمکیدای آب دریو ای سولهو ،ابينای ده  0802اسيحصول اقيصود ،آبشيیین ای دریو در احجوم بزرگ را ممسن سوخي
است .این فعوور ،راهسور ،موثی بیا ،دستیوب ب یک معبع ب انيرو بیا ،تومين آب شيیین بوده و عمال رشن و توستۀ شری،
در کشورهو ،سوحل خليج فورس را ط سویرو ،اخيی ممسن سوخي است .عليیغم آنس هزیعۀ تویين آب ب این روش بايور
بيشيی ای سویی معوبع است در بايور ،ای معوطق خشک سوحل دنيو عمال این روش تعرو روش ممسن بیا ،تویين و اسيحصول
آب شيیین محاوب م گیدد .انجمن بينایملل آبشيیینکنهو ( )IDA0در سول  0220گزارش نمودهاست ک  00درصن
ای توسياوت نمکیدای آب دریو در معوطق بايور خشک و کمآب حوشيۀ خليج فورس دریو ،سیخ و منیيیان تمیکز داشي
است و پيش بيع کیده رونن توست فتویيتهو ،نمکیدای ط سولهو ،آیعنه ب سمت سواحل اسيیایيو جعوب آسيو و
کویيفینيو در ایوالت ميحنۀ امییسو ميمویل گیدد (.)IDA 2005
فعوور،هو ،ميناول نمکیدای آب دریو ک در مقيوس هو ،بزرگ مورد اسيفوده قیار م گيینن روش تقطيی چعنگون
( )MED0روش تقطيی چعن میحل ا )MSF1( ،و روش اسمز متسوس ( )ROم بوشعن .روش  MEDو  MSFمبيع بی
حیارتده و تب يی آب شور دریو در شیایط خوص و ميیاکم سوی ،ب ورات ب صورت مویع و روش اسمز متسوس مبيع بی
عبور آب شور دریو ای غشو ،نيم تیاوا بی خالف جییو طبيت آ و تویين آب شيیین م بوشن .هی یک ای این روشهو ای
معظی فع

مصیف انیژ ،و پيومنهو ،ییاتمحيط و سویی موارد نابت ب هم مزیيرو و متویب دارنن .در این ميو امو روش

اسمز متسوس ک تعرو در سولهو ،اخيی ب واسطۀ اسيفوده ای فعوور،هو ،نوین ب صورت اقيصود ،و در ابتود صعتي ممسن
شنه است ب دیيل مصیف پویين انیژ ،و فضو و سیموی گذار ،کميی مورد نيوی نابت ب سویی روشهو ارجحيت پينا کیدهاست
و پيشبيع م شود در سویيو آت عمنه ظیفيت توسياوت در حول سوخت را ب خود اخيصوص دهن.
بو توج ب رونن جرون گیمویش یمين و خشساوی مزمع ک پيش بيع م شود اییا و کشورهو ،مشوب را دربیگيید ماووال
سویمو محيط ییات هم صنا بو دانشمعنا داخل و خورج

احيمول خشس کومل بايور ،ای اسيونرو ،میکز ،کشور ط

 02سول آیعنه را مطیح کیدهانن .ب نظی م رسن ای نظی اهناف اسيیاتژیک و امعيت مل

در بايور ،ای معوطق جعوب و جزایی

کشور اسيفوده ای معوبع آب شور دریو جرت تومين نيویهو ،فزایعن کشور ب آب شیب گییز نوپذیی بوشن .نظی ب آنس دانش
منیییت معوبع آب و اکویوژ ،انيقول آب بين حویها ،در ابتود بزرگ را نومطلوب م شمورد تفسی خوم انيقول آب ای دریو،
خزر ب سمعو را ب طور قطع م توا کورشعوس نشنه و خيوی دانات .در این شیایط پيش بيع مروجیترو ،اقليم ب معوطق
شموی و جعوب کشور کمو ایعس در مروجیت یابل هو ب اسيو گلايو پيشيی مشوهنه شنه است محيمل م بوشن .تحت این
شیایط اسيفوده ای آب دریو ،مویننرا ب ععوا معبع آب شیب بیا ،رفع نيویهو ،اسيیاتژیک کشور بوالخص در نواح شمول
شیق کشور و اسيونرو ،گلايو و خیاسو شموی

ک ب طور پيونايل م توانعن ميزبو جمتيت ییود ،ای این مروجیین بوشن

گییزنوپذیی بوده و در حن تحمل هينرویوژیک و اکویوژیک این دریو ای نظی ییات محيط هم خاورات یا ن واهن بود.
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اراض سوحل ب ععوا معوطق حاوس دریوی

نواح ا ،بايور بو اریش ای نظی صيود ،تفییح

گیدشگی ،و توستۀ شری،

محاوب م گیدنن .آبشيیینکن هو ،سوحل ک عمنتو در این معوطق و در نزدیس میاکز جمتيي و صعویع بزرگ احناث
م گیدنن بووجود اثیات بايور مثبت در توستۀ اقيصود-،اجيموع معطق مجموع ا ،ای آثور نومطلوب ییاتمحيط بیا،
محيطییات مجوور خود ب همیاه خواهعن داشت .مصیف بايور بوال ،انیژ( ،حناقل 0 kWh/m3در انواع ای سيايمهو،
اسمز متسوس تو  0020 kWh/m3بیا ،سيايمهو )MSF،آیودگ صوت در حنود ) 82dB(Aبیاثی کورکید پمپهو،
فشورقو ،سيايمهو ،بوییوب انیژ ،و توربينهو آیودگ هوا و تویين آالیعنههو CO2, CO, NOx,... ،ب دیيل مصیف
سوختهو ،فايل ( 22020 kgCO2/KWhب ایا ،مصیف گوی و  22000 kgCO2/KWhبیا ،سوخت دیزل) تغييی
3
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سيايمهو ،اسمز متسوس) ای بين رفين ارگونيامهو ،کوچک در مجور ،ورود ،حين آبگيی ،و نيز تویين و ت ليۀ پاوبهوی
شور و گیم حوو ،انواع مواد افزوده شنه و آالیعنههو ،محيط ای مرمتیین آثور نومطلوب ییاتمحيط احناث و بریهبیدار،
ای آبشيیینکنهو ،سوحل محاوب م گیدد .نظی ب تویين حجم بايور بوال ای پاوبهو ،تویين ،در آب شيیینکنهو،
سوحل و نوع آالیعنههو ،موجود در آ عمال چورها ،جز ت ليۀ مايقيم پاوبهو ،تویين ،در محيط دریو وجود ننارد.
بو توج ب مجموع موارد یود شنه ضیورت بیرس و تحقيق بی رو ،توا معوبع آب جویگزین کشور و ب طور خوص دریو،
مویننار و خليج فورس در تومين نيویهو ،آت کشور ب آب شيیین در بنتیین سعوریوهو ،پيشبيع شنه مورد توکين قیار
م گيید .این کور م توانن بو تنوین طیحرو ،آمویش و ای طییق ایجود نظومهو ،اسيوننارد بیا ،ارییوب ییاتمحيط آب
شيیینکعرو ،سوحل و انجوم اقناموت کوهش دهعنه خاورترو ،ییات محيط انجوم گيید.
 -4مراجع
Lattemann, S., Hoepner T., (2008) "Environmental impact and impact assessment of seawater
desalination", Desalination, 220, 1-15.
Bleninger, T., Jirka, G.H, (2008), "Modelling and environmentally sound management of brine
discharges from desalination plants", Desalination 221, 585–597.
The International Desalination Association (IDA), http://idadesal.org/

1.
2.
3.

