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بهرهبرداری از آبهای نامتعارف مناطق بیابانی
هاشم صیامی کنده

آب آشــامیدنی پــاک برای بشــر و همــه جانوران

و باعثشــده کــه دسترســی بــه آب بــرای

حیاتــی میباشــد .آب شــیرین وخالــص

نســلهای امــروز و آینــده از نگرانــی اصلــی

همچنیــن بــرای کشــاورزی و مصــارف صنعتــی

محققیــن آب باشــد .پوشــش دادن ایــن نیازهــا

نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .زمیــن

بــه معنــی نیــاز بیشــتر بــه آب و منابــع جدیــد

دارای حــدود  1/4میلیــارد کیلومترمکعــب آب

آب مــی باشــد .باتوجــه بــه کمبــود منابــعآب

اســت کــه حــدود  70درصــد ســطح زمیــن را

بــرای ایــن نیــاز جهانــی ،امــروزه توجــه بشــر

میپوشــاند کــه  97/5درصــد آن شــور اســت.

بــه اســتفاده از منابــع نامتعــارف آب ماننــد

از مابقــی آب شــیرین ،تنهــا  0/5درصــد در

آبهــای شــور و فاضالبهــا معطــوف گشــته

دســترس هســتند و بــرای پشــتیبانی از حیــات

اســت (واگــرا .)2011 ،اســتفاده از آبهــای

روی زمیــن قابــل دسترســی هســتند (دســوکی

شــور بــرای مصــارف مختلــف نظیــر آبیــاری

و اتونــی.)2002 ،

زراعــات و باغــات ،طرحهــای بیابانزدایــی و

افزایــش رونــد صنعتیشــدن ،تقاضــا بــرای آب

فضایســبز باعــث وقــوع شــوری ثانویــه خــاک

تمیــز و خالــص درنتیجــه افزایــش جمعیــت

(زو )2013 ،و درنتیجــه کاهــش تولیــد و ضربــه

از یــک طــرف و جنگلزدایــی و تخریــب

بــه کشــاورزی پایــدار خواهدبــود (هیلــل،

پوشــشگیاهی ازطــرف دیگــر نیــز منجــر بــه

 .)2000بنابرایــن روی آوردن بــه روشهــای

کاهــش بارندگــی میشــود.

کاهــش شــوری آب بــرای اســتفاده در تامیــن

ایــن مســئله ســبب بــه هــم خــوردن تعــادل

آب ایــن مصــارف (کشــاورزی و بیابانزدایــی) و

بیــن عرضــه و تقاضــای آب خالــص میگــردد

ســایر نیازهــا ،بهعنــوان یــک ضــرورت خــود

نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی تاغ
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نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی تاغ

سیســتم تقطیــر خورشــیدی بهتریــن گزینــه

صــورت محلــی ســاخته شــود و بــه آســانی

بــرای بــرآورده ســاختن نیــاز در حــال افزایــش

بــا اســتفاده از مــواد ســاخته شــده بــه صــورت

ب��ه آب آش��امیدنی اس��ت ،چ��ون از منبــع انرژی

طبیعــی تعمیــر شــود .در نهایــت ،این سیســتم

تجدیدپذیــر ،نامحــدود ،عــاری از آلودگــی و

نیازمنــد حداقــل ســرمایهگذاری اســت و در

را نمایــان میســازد .از ســویدیگر اســتفاده

شــیمیایی اســت .اولیــن تکنیــک شــوریزدایی

رایــگان خورشــیدی بهــره میبــرد .بنابرایــن

شــوریزدایی آب شــور بســیار کارآمــد اســت

از روشهــای رایــج شــوریزدایی ماننــد اســمز

کـ�ه توسـ�عه پیداکـ�رد روش گرمایـ�ی( (�Ther

تعــداد زیــادی از محققیــن تالشهــای

(ولمــورگان و اســریدار.)2011 ،

معکــوس ،مســتلزم مصــرف انــرژی بــاال بــوده

 )malبــود کــه در آن ابتــدا آب شــور بــه

گســتردهای را در ایــن حــوزه پژوهشــی بــرای

شــوریزدایی خورشــیدی ،فرآینــدی بــرای

و اقتصــادی نمیباشــد .لــذا بهکارگیــری

بخــار تبدیــل میشــود و در ادامــه بخــار در

نوآوریهــای پیوســته و تکامــل راندمــان و

تبخیــر و متراکمســازی آب اســت کــه بــه

فناوریهــای ارزان و دوســتدار محیطزیســت

اثــر فرآینــد میعــان بــه آب خالــص تبدیــل

کارایــی انجــام دادهانــد کــه سیســتم تقطیــر

چرخــه هیدرولوژیــک طبیعــی شــباهت دارد.

ماننــد سیســتمهای تقطیــر خورشــیدی بــرای

میشــود .ایــن تکنیــک دارای چندیــن روش

خورشــیدی هرمــی یکــی از آنهاســت (نایــی و

یــک سیســتم تقطیــر خورشــیدی از فرآینــد

کاهــش شــوری آب ،میتوانــد نویدبخــش

ماننــد فلــش چنــد مرحل ـهای ( ،)MSFتأثیــر

مــودی.)2018 ،

انــرژی پــاک اســتفاده میکنــد بــه ایــن صورت

تحولــی عظیــم در ایــن زمینــه باشــد (شــلف

تبخیــر تکمرحلــهای ( ،)SEEتأثیــر تبخیــر

یــک سیســتم تقطیــر خورشــیدی از انــرژی

کــه از تابــش طبیعــی بــرای خالصســازی آب

و همــکاران.)2012 ،

چندمرحل ـهای ( ،)MEEتراکــم بخــار (،)VC

رایــگان و پــاک اســتفاده میکنــد و دوســتدار

آلــوده بــا اســتفاده از فرآینــد انتقــال انــرژی

شــوریزدایی یکــی از فرآیندهــای مهــم

انجمــاد ( )Freezingو تقطیــر خورشــیدی

محیطزیســت اســت کــه نیازمنــد نیــروی

اســتفاده میکنــد (ژیــو و همــکاران.)2013 ،

بــرای تبدیــل آب شــور و یــا غیرخالــص بــه

( )Solar stillsمیباشــد کــه در ادامــه بــه

آب آشــامیدنی اســت .دســتهبندی جامــع

طــور مختصــر توضیــح داده شدهاســت.

فرآینــد شــوریزدایی در نمــوداری نشــان داده

تکنیــک دوم شــوریزدایی ،روش غشــا

شدهاســت .اکثــر فناوریهــای شــوریزدایی

( )Membraneاســت کــه در ایــن روش،

براســاس ســوخت ،ســنتی هســتند کــه اثــرات

اســتفاده از ممبرانهــا ســبب میشــود تــا

نامطلوبــی روی محیطزیســت ،طبیعــت و

آب و امــاح از هــم جــدا شــوند .ایــن تکنیــک

ســامتی دارنــد (فــاد.)1998 ،

نیــز شــامل دو روش اســمزمعکوس ( )ROو

ســه روش عمــده شــوریزدایی در ســطح

الکترودیالیــز ( )EDمیباشــد (میلــر.)2003 ،

دنیــا شــامل روشهــای گرمایــی ،غشــایی و

در دنیــای رقابتــی امــروز و بــا بحــران انــرژی

طبقهبندی جامع فرآیند شوریزدایی (نایی و مودی)2018 ،

نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی تاغ

موجــود ،تحقیقــات نشــان دادهشــده کــه

انســانی ماهــر نمیباشــد و میتوانــد بــه
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