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بهره  برداری از آب  های نامتعارف مناطق بیابانی

هاشم صیامی کنده

دانش  آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

آب آشــامیدنی پــاک برای بشــر و همــه جانوران 

وخالــص  شــیرین  آب  می باشــد.  حیاتــی 

همچنیــن بــرای کشــاورزی و مصــارف صنعتــی 

نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. زمیــن 

دارای حــدود 1/4 میلیــارد کیلومترمکعــب آب 

اســت کــه حــدود 70 درصــد ســطح زمیــن را 

می پوشــاند کــه 97/5 درصــد آن شــور اســت. 

از مابقــی آب شــیرین، تنهــا 0/5 درصــد در 

دســترس هســتند و بــرای پشــتیبانی از حیــات 

روی زمیــن قابــل دسترســی هســتند )دســوکی 

ــی، 2002(. و اتون

افزایــش رونــد صنعتی  شــدن، تقاضــا بــرای آب 

ــت  ــش جمعی ــه افزای ــص درنتیج ــز و خال تمی

تخریــب  و  جنگل  زدایــی  و  طــرف  یــک  از 

ــه  ــز منجــر ب پوشــش  گیاهی ازطــرف دیگــر نی

ــود.  ــی می  ش ــش بارندگ کاه

ــادل  ــه هــم خــوردن تع ــن مســئله ســبب ب ای

ــص می  گــردد  بیــن عرضــه و تقاضــای آب خال

و باعث  شــده کــه دسترســی بــه آب بــرای 

ــی  ــی اصل ــده از نگران ــروز و آین ــل  های ام نس

محققیــن آب باشــد. پوشــش دادن ایــن نیازهــا 

بــه معنــی نیــاز بیشــتر بــه آب و منابــع جدیــد 

ــع  آب  ــه کمبــود مناب آب مــی باشــد. باتوجــه ب

ــی، امــروزه توجــه بشــر  ــرای ایــن نیــاز جهان ب

ــد  ــارف آب مانن ــع نامتع ــتفاده از مناب ــه اس ب

ــته  ــوف گش ــا معط ــور و فاضالب  ه ــای ش آب  ه

اســت )واگــرا، 2011(. اســتفاده از آب  هــای 

ــاری  ــر آبی ــف نظی ــارف مختل ــرای مص ــور ب ش

زراعــات و باغــات، طرح  هــای بیابانزدایــی و 

فضای  ســبز باعــث وقــوع شــوری ثانویــه خــاک 

)زو، 2013( و درنتیجــه کاهــش تولیــد و ضربــه 

بــه کشــاورزی پایــدار خواهدبــود )هیلــل، 

2000(. بنابرایــن روی آوردن بــه روش  هــای 

ــرای اســتفاده در تامیــن  کاهــش شــوری آب ب

آب ایــن مصــارف )کشــاورزی و بیابانزدایــی( و 

ــود  ــرورت خ ــک ض ــوان ی ــا، به  عن ــایر نیازه س
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ــتفاده  ــوی  دیگر اس ــازد. از س ــان می  س را نمای

از روش  هــای رایــج شــوری زدایی ماننــد اســمز 

ــوده  ــاال ب ــرژی ب معکــوس، مســتلزم مصــرف ان

به  کارگیــری  لــذا  نمی باشــد.  اقتصــادی  و 

ــت  ــت  دار محیط  زیس ــای ارزان و دوس فناوری  ه

ماننــد سیســتم های تقطیــر خورشــیدی بــرای 

نویدبخــش  می  توانــد  آب،  شــوری  کاهــش 

ــه باشــد )شــلف  ــن زمین ــم در ای ــی عظی تحول

و همــکاران، 2012(.

مهــم  فرآیندهــای  از  یکــی  شــوری  زدایی 

ــه  ــص ب ــا غیرخال ــور و ی ــل آب ش ــرای تبدی ب

جامــع  اســت. دســته  بندی  آشــامیدنی  آب 

فرآینــد شــوری  زدایی در نمــوداری نشــان داده 

شده  اســت. اکثــر فناوری  هــای شــوری  زدایی 

براســاس ســوخت، ســنتی هســتند کــه اثــرات 

و  طبیعــت  محیط  زیســت،  روی  نامطلوبــی 

ــاد، 1998(. ــد )ف ــالمتی دارن س

در ســطح  ســه روش عمــده شــوری  زدایی 

ــایی و  ــی، غش ــای گرمای ــامل روش  ه ــا ش دنی

شــیمیایی اســت. اولیــن تکنیــک شــوری زدایی 

Ther� ــی  ــرد روش گرمای ــعه پیداک ــه توس )ک

mal( بــود کــه در آن ابتــدا آب شــور بــه 

ــار در  ــه بخ ــود و در ادام ــل می ش ــار تبدی بخ

ــل  ــص تبدی ــه آب خال ــان ب ــد میع ــر فرآین اث

ــن روش  ــک دارای چندی ــن تکنی ــود. ای می ش

ماننــد فلــش چنــد مرحلــه ای )MSF(، تأثیــر 

ــر  ــر تبخی ــه ای )SEE(، تأثی ــر تک  مرحل تبخی

 ،)VC( تراکــم بخــار ،)MEE( ــه ای چندمرحل

انجمــاد )Freezing( و تقطیــر خورشــیدی 

ــه  ــه ب ــه در ادام ــد ک )Solar stills( می باش

ــت.  ــح داده شده  اس ــر توضی ــور مختص ط

غشــا  روش  شــوری زدایی،  دوم  تکنیــک 

روش،  ایــن  در  کــه  اســت   )Membrane(

اســتفاده از ممبران  هــا ســبب می شــود تــا 

آب و امــالح از هــم جــدا شــوند. ایــن تکنیــک 

نیــز شــامل دو روش اســمز معکوس )RO( و 

ــر، 2003(.  ــد )میل ــز )ED( می باش الکترودیالی

ــرژی  ــا بحــران ان ــای رقابتــی امــروز و ب در دنی

داده  شــده کــه  نشــان  تحقیقــات  موجــود، 

ــه  ــن گزین ــیدی بهتری ــر خورش ــتم تقطی سیس

بــرای بــرآورده ســاختن نیــاز در حــال افزایــش 

بــه آب آشــامیدنی اســت، چــون از منبــع انرژی 

ــی و  ــاری از آلودگ ــدود، ع ــر، نامح تجدیدپذی

ــن  ــرد. بنابرای ــره می  ب ــیدی به ــگان خورش رای

تالش  هــای  محققیــن  از  زیــادی  تعــداد 

ــرای  گســترده  ای را در ایــن حــوزه پژوهشــی ب

نوآوری  هــای پیوســته و تکامــل راندمــان و 

ــر  ــتم تقطی ــه سیس ــد ک ــام داده  ان ــی انج کارای

خورشــیدی هرمــی یکــی از آنهاســت )نایــی و 

مــودی، 2018(.

ــرژی  ــیدی از ان ــر خورش ــتم تقطی ــک سیس ی

ــد و دوســتدار  ــاک اســتفاده می  کن ــگان و پ رای

محیط  زیســت اســت کــه نیازمنــد نیــروی 

بــه  می  توانــد  و  نمی  باشــد  ماهــر  انســانی 

ــانی  ــه آس ــود و ب ــاخته ش ــی س ــورت محل ص

بــا اســتفاده از مــواد ســاخته شــده بــه صــورت 

طبیعــی تعمیــر شــود. در نهایــت، این سیســتم 

ــت و در  ــرمایه  گذاری اس ــل س ــد حداق نیازمن

ــت  ــد اس ــیار کارآم ــور بس ــوری  زدایی آب ش ش

)ولمــورگان و اســریدار، 2011(.

شــوری  زدایی خورشــیدی، فرآینــدی بــرای 

تبخیــر و متراکم  ســازی آب اســت کــه بــه 

ــباهت دارد.  ــی ش ــک طبیع ــه هیدرولوژی چرخ

ــد  ــیدی از فرآین ــر خورش ــتم تقطی ــک سیس ی

انــرژی پــاک اســتفاده می  کنــد بــه ایــن صورت 

ــرای خالص  ســازی آب  کــه از تابــش طبیعــی ب

ــرژی  ــال ان ــد انتق ــتفاده از فرآین ــا اس ــوده ب آل

ــکاران، 2013(. ــو و هم ــد )ژی ــتفاده می  کن اس

طبقه بندی جامع فرآیند شوری زدایی )نایی و مودی، 2018(


