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ABSTRACT
The reduction of renewable and fresh water resources has resulted in a drinking water supply deficit in many
parts of Iran, including Fars province. Considering that most of the water resources in Fars province and the
suburbs of Shiraz city have become saline, one of the efficient solutions to supply drinking water to people
living in villages with limited population is desalination. In this research, a photovoltaic reverse osmosis
desalination system (PV-RO) was designed and built. Three saline water samples from; Zarghan Agricultural
Research Center, Sultanabad village, and Kamalabad village were collected for evaluation of the desalination
system in 2021. The results showed that it is possible to supply daily drinking water of 10 liters per capita for
146 people in the first study area, 122 people in the second area, and 50 people in the third area. The maximum
flow rate of permeate water production is 61 L/h with a 41% recovery factor. Moreover, the required energy
for desalination is 1.98 kWh/m3, and the permeate water production cost per cubic meter of fresh water is
determined as 180,000 Rials. Therefore, it is possible to use this system in the study area to supply drinking
water under drought conditions with reasonable efficiency.
Keywords: Drinking Water, Reverse Osmosis Desalination Efficiency, Solar Energy.
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ارزيابی سامانه نمکزدايی غشايی خورشيدی ( ،)PV-ROمطالعه موردی :روستاهای حومه استان فارس،
شهرستان شيراز
*2

شهداد کامفيروزی ،1رضوان طالب نژاد

ایران.

 .1گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،
 .2بخش مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/10/3 :تاریخ بازنگری -1400/11/2 :تاریخ تصویب)1400/12/8 :

چکيده
کاهش منابع آب تجدیدپذیر و خشکسالی ،بسیاری از نقاط ایران از جمله استان فارس را با بحران جدی تأمین آب شرب
روبهرو کرده است .باتوجهبه اینکه بسیاری از منابع آبی موجود در سطح استان فارس و حومه شهرستان شیراز از نظر کیفیت
به حالت لبشور درآمده است ،یکی از راهحلهای کارآمد بهمنظور تأمین آب شرب افراد ساکن روستاها با جمعیت محدود
در این مناطق ،نمکزدایی است .در این تحقیق ،یک سامانه نمکزدایی غشایی خورشیدی ( )PV-ROدر سال ،1399
طراحی و ساخته شد و به منظور ارزیابی آن از سه منطقه؛ مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان ،روستای سلطانآباد و روستای
کمال آباد نمونه آب جمعآوری گردید .نتایج نشان داد ،امکان تأمین آب شرب روزانه  146نفر در منطقه اول موردمطالعه،
 122نفر در منطقه دوم و  50نفر نیز در منطقه سوم با احتساب نیاز  10 L/dayبرای هر فرد وجود دارد .بیشینه دبی تولید
آب شیرین  61 L/hبا درصد بازیافت  %41و انرژی موردنیاز بهازای یک مترمکعب آب شیرین  1/98 kWh/m3است و در
نهایت هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرین برابر  180،000ریال تعیین شد؛ بنابراین امکان کاربرد این سامانه در منطقه
موردمطالعه جهت تأمین آب شرب در شرایط خشکسالی با راندمان مطلوب وجود دارد.
واژه های کليدی :آب شرب ،راندمان نمکزدایی غشایی ،انرژی خورشیدی

مقدمه
در حال حاضر ،تخمین زده میشود  3/6میلیارد نفر (حدود نیمی
از جمعیت جهانی) حداقل در مدت یک ماه در سال در مناطقی
که دچار کمبود آب هستند زندگی میکنند و پیشبینی میشود
این تعداد تا سال  2050به  5/7-4/8میلیارد افزایش یابد
) .(Water, 2018بخش عمدهای از مناطق کشور ایران دارای
شرایط آب و هوایی خشک و نیمهخشک هستند .با کاهش بارش
و استفاده نامناسب از منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی،
دسترسی به آب شیرین در شرایط خشکسالی را به یک بحران
جدی اجتماعی تبدیل کرده است .از این جهت استفاده از منابع
آبشور و نامتعارف و فرآیندهای نمکزدایی بهعنوان یکی از
راهکارهای مهم برای مقابله با بحران آب مورد توجه محققین و
برنامهریزان قرار گرفته است ( ;(Abdelkareem et al., 2018
.)Shatat & Riffat, 2014; Shawky et al., 2015
کمبود منابع آبی از یک سو و افزایش تقاضا از سویی دیگر
دسترسی به منابع آب و استفاده از آن را به نوعی رقابت بین افراد
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تبدیل کرده است ).(Bijani & Hayati, 2015; Madani, 2014
نمکزدایی به طور گسترده در خاورمیانه ،کشورهای عربی،
آمریکای شمالی ،آسیا ،اروپا ،آفریقا ،آمریکای مرکزی ،آمریکای
جنوبی و استرالیا برای تأمین آب شیرین به کار میرود .هزینه
انرژی مصرفی در سامانه نمکزدایی برای تولید 1000 m3/day
آب شیرین معادل هزینه  10،000بشکه نفت در سال گزارش شده
است ) .(Kalogirou, 2005در سامانههای نمکزدایی استفاده از
صورتهای مختلف انرژی امری اجتنابناپذیر خواهد بود .استفاده
از سوختهای فسیلی بهعنوان یک منبع تأمین توان ،موجب
افزایش گازهای گلخانهای شده و اثرات سوء زیستمحیطی را به
همراه خواهد داشت ،همچنین در مناطق دور از دسترس
روستایی ،امکان تأمین و بهرهبرداری از این منابع انرژی با
مشکالت بسیاری همراه خواهد بود .در حالیکه ،کشور ایران به
خصوص استان فارس ،پتانسیل باالیی نیز در دریافت انرژی
خورشیدی دارد و اجرای طرحهای خورشیدی را امکانپذیر می
کند ) (Almutairi et al., 2021; Assadi et al., 2022لذا،
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نمکزدایی با استفاده از انرژی خورشید راه حلی مناسب برای
بهرهبرداری از آبهای شور جهت تأمین بخشی از کمبود منابع
آب و همچنین کاهش اثرات نامطلوب زیستمحیطی ناشی از
کاربرد سوختهای فسیلی است .از میان فناوریهای نمکزدایی،
نمکزدایی غشایی یا اسمز معکوس  )RO(1کارآمدترین و قابل
اعتمادترین روش است ) (Qasim et al., 2019و بیش از %65
سامانههای نمکزدایی در سراسر دنیا از روش  ROبهمنظور
نمکزدایی استفاده میکنند ) .(Burn et al., 2015بهطورکلی
انرژی موردنیاز در استفاده از روش  ROدر حدود  4 kWhبهازای
هر مترمکعب آب گزارش شده است ).(Tzen & Morris, 2003
بیشتر کارخانههای نمکزدایی  ROبرای تأمین توان موردنیاز از
ماژولهای فتوولتاییک ) (PV2استفاده میکنند .کاربرد انرژی
خورشیدی در مقایسه با انرژی حرارتی ،هزینه تولید بهازای هر
مترمکعب آب شیرین را کاهش میدهد ).(Childs et al., 1999
در تحقیقی ،هزینه نمکزدایی بهازای هر مترمکعب آب در 21
کارخانه واقع در شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد هزینه تولید بهازای هر مترمکعب آب شیرین تابعی از ظرفیت
تولید کارخانه است و با افزایش ظرفیت تولید کارخانه میزان انرژی
موردنیاز تأمین شده توسط ماژولهای  PVکاهش مییابد و در
نهایت منجر به کاهش هزینه تولید بهازای هر مترمکعب آب
شیرین میشود ) .(Lamei et al., 2008در تحقیقی با هدف
نمکزدایی از آب دریا با ظرفیت تولید سه  m3/dayاز ماژولهای
فتوولتاییک با توان  4/8 kWاستفاده شد .متغیرهای عملکردی
این کارخانه نمکزدایی در محدوده فشار خوراک  45 barتا 63
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد با فشار ورودی ،45 bar
نیاز است این کارخانه  6/5 h/dayکار کند تا  0/8 m3/dayآب
شیرین باکیفیت  450 mg/Lو با مصرف انرژی 16/3 kW h/m3
تولید شود ) .(Herold & Neskakis, 2001در تحقیقی ،با استفاده
از ماژولهای  PVبا ظرفیت دو  kWیک کارخانه نمکزدایی
مبتنی بر روش  ROتأمین توان شد .با استفاده از نرمافزار ROSA
یک واحد نمکزدایی  ROطراحی و سطح شوری آب ورودی
 2000 mg/Lو کیفیت مطلوب آب شیرین تولیدی نیز کمتر از
 50 mg/Lدر نظر گرفته شد .نتایج آزمونهای تجربی نشان داد،
انرژی موردنیاز برای تولید  ،5/1 m3/dayآب شیرین برابر kW
 1/1 h/m3خواهد بود ).(Alghoul et al., 2016
کشور ایران و بهویژه استان فارس دچار بحران کمبود منابع
آب شیرین است بهمنظور کاهش تخلیه روستاها ،افزایش
شهرنشینی و حاشیهنشینی در کالنشهرها نیاز است که آب شرب
1 Reverse osmosis
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که از حقوق اولیه اجتماعی است در دسترس افراد باشد .تأمین
انرژی در مناطق با جمعیت محدود نیز خود با چالشهای بسیار
همراه است .نتایج تحقیقهای انجام شده در گذشته با هدف
نمکزدایی خورشیدی باتوجه به کیفیت آب و پتانسیل دریافت
انرژی خورشیدی در منطقهای خاص ارائه شده است ،بنابراین
بهمنظور سرمایهگذاری و برنامهریزی در راستای حل بحران کمبود
منابع آب شیرین نیاز است بهصورت موردی ،مناطق خاصی از نظر
انرژی تابشی دریافتی و عملکرد سامانه نمکزدایی خورشیدی
ارزیابی گردد؛ لذا ،در این تحقیق با بهرهگیری از انرژی خورشیدی
و ماژولهای  PVو نمکزدایی  ROتالش شده است که آب شرب
با کمیت و کیفیت موردنیاز برای مناطق با ویژگیهای مذکور تهیه
شود .برای رسیدن به این مهم یک سامانه نمکزدایی  ROمبتنی
بر انرژی خورشیدی طراحی و ساخته شد و بهمنظور ارزیابی
سامانه از سهنقطه استان فارس و حومه شهرستان شیراز نمونه
آب شور از منابع آب زیرزمینی در هر منطقه تهیه و پتانسیل
سامانه ساخته شده برای تأمین آب شیرین مورد ارزیابی قرار
گرفت.

مواد و روشها
تعيين سامانه نمکزدايی غشايی

باتوجهبه ارزیابیهای میدانی انجام شده و نمونهبرداری از آبهای
اطراف شهرستان شیراز ،اطالعات کلی از کیفیت آب و سطح
شوری منابع آب چاهها جمعآوری شد .بهطورکلی سطح شوری
آب در اغلب نقاط به طور متوسط در محدوده  2500 mg/Lو به
حالت لبشور درآمده است .محدوده شوری آب در دسترس،
اجزای سامانه نمکزدایی  ROبا درنظرگرفتن میزان آب شیرین
موردنیاز جهت تأمین آب شرب  120نفر ( )10 L/personانتخاب
گردید .باتوجهبه موارد مذکور و نمونههای فیلتر غشایی موجود در
بازار ،فیلتر  AP-2012-100با ظرفیت  100 gallon/dayانتخاب و
باتوجهبه دبی حجمی آب شیرین موردنیاز و کیفیت استاندارد آن
از چهار فیلتر غشایی با آرایش دوبهدو سری انتخاب گردید .سپس
باتوجهبه مشخصات فیلترهای  ROو فشار کاری توصیه شده
توسط شرکت سازنده ،از دو پمپ دیافراگمی فشار باال با بیشینه
فشار  140 psiاستفاده شد بهطوریکه هر پمپ فشار یکی از
خطوط فیلترهای غشایی سری شده را تأمین کرد .در جدول 1
مشخصات اجزای بهکاررفته در سامانه نمکزدایی غشایی ذکر
شده است.
تعيين اندازه ماژولهای PV
2 Photovoltaic
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بهمنظور تأمین توان سامانه نمکزدایی  ROابتدا نیاز به تعیین
اجزای مصرفکننده ،نوع برق مصرفی ( ،)AC/DCساعات کارکرد
و همچنین توان مصرفی هر کدام از اجزای مصرفکنندهها است.
باتوجهبه اینکه سامانه نمکزدایی ساخته شده با هدف بهرهبرداری
در مناطق و روستاهای دور از دسترس طراحی شده است لذا،
بهصورت یک سامانه تأمین خورشیدی منفصل از شبکه 1طراحی
و ساخته شد .با درنظرگرفتن رابطه  1توان موردنیاز ماژول PV
( )PPVتعیین شد ):(Khatib et al., 2016
𝐿𝐸
𝑆
𝑓 𝐻𝑆𝑃 𝑠𝑦𝑠𝜂

(رابطه )1

= 𝑉𝑃𝑃

دراینرابطه  Sf ،𝜂𝑠𝑦𝑠 ،ELو  PSHبه ترتیب انرژی موردنیاز
روزانه ،بازدهی اجرای سامانه ( ،)0/77ضریب اطمینان ( )1/4و
میانگین تابش روزانه قله برای موقعیت جغرافیایی منطقه
موردمطالعه در شهرستان شیراز برابر ( )4/5 kWh/m2 dayاست.
باتوجهبه توان مصرفی اجزای سامانه نمکزدایی  ROاز
جمله پمپهای فشا ر باال که بیشینه توان مصرفی را به خود
اختصاص میدهند انرژی موردنیاز ( )ELبرابر  180 Whدر نظر
گرفته شد .با فرض شش ساعت کارکرد دستگاه در روز ،توان
موردنیاز تولید شده توسط ماژولهای  PVبرابر  436 Wاست .در
نهایت نیز با انتخاب ماژول  PVبا بیشینه توان  270 Wبه دو عدد
ماژول  PVبا بیشینه توان ذکر شده نیاز است .در این سامانه
ظرفیت موردنیاز باتریها ) (CWhبهمنظور پشتیبانی از سامانه RO

طبق رابطه  2محاسبه شد ).(Khatib et al., 2016
𝑠𝑢𝑜𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡𝑢𝐴𝐷 𝐿𝐸
(رابطه)2
= 𝐶𝑊ℎ
𝐷𝑂𝐷 𝐵𝜂 𝐵𝑉
دراینرابطه  𝜂𝐵 ،VB ،DAutonomousو  DOD2به ترتیب تعداد
روزهای ابری (در این تحقیق  0/5در نظر گرفته شده است) ،ولتاژ
باتری ( ،)12 Vبازدهی باتری ( )0/85و نرخ عمق تخلیه شارژ
باتری ( )0/6است .با جایگذاری در رابطه  2و در نظر گفتن ضریب
اطمینان  1/2ظرفیت برابر  100 Ahانتخاب گردید.
مشخصات سامانه PV-RO

در این تحقیق یک سامانه نمکزدایی غشایی مجهز به ماژولهای
 PVبا هدف تأمین آب شرب یک روستای کمجمعیت با فرض 30
خانوار (هر خانوار چهار نفر) در مرکز مطالعات خشکسالی
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز طراحی و ساخته شد .مرکز
مطالعات خشکسالی در منطقه باجگاه واقع در  16کیلومتری
شمال شیراز با طول جغرافیایی  5232Eو عرض جغرافیایی
 2936Nو در ارتفاع  1810متری از سطح دریای آزاد واقع شده
است .این سامانه نمکزدایی از فیلترهای پیش تصفیه و غشایی،
پمپهای فشار باال ،شیرهای برقی ،فشارسنج ،روتامتر ،یک واحد
کنترل الکترونیک و سیمکشیهای موردنیاز برای برق قدرت و
فرمان آن تشکیل شده که در شکل  1نمایی از سامانه PV-RO
نمایشدادهشده است.

روتامتر

واحد کنترل

فشار سنجها

ماژولهای PV

ممبرانها
پمپ فشار باال
مخزن آب
شيرين

پيش تصفيه
باتریها

مخزن آب شور

شکل  -1نمايی از سامانه  PV-ROساخته شده و اجزای آن

خوراکدهی به سامانه از طریق یک پمپ اولیه انجام شده
است تا فشار اولیه موردنیاز برای عبور جریان از فیلترهای پیش

تصفیه و دهانه مکش پمپهای فشار باال در سامانه تأمین شود.
قسمت پیش تصفیه شامل سه مرحله بوده که در مراحل اول و

1 Stand-Alone System

2 Depth of Discharge
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سوم از فیلتر الیافی و در مرحله دوم از یک فیلتر کربن فعال
استفاده شده است .برای تأمین فشار فیلترهای غشایی از دو پمپ
فشار باال استفاده شده است که مشخصات آنها در جدول  1ارائه
شده است .فیلترهای غشایی شامل چهار عدد فیلتر با ظرفیت
 100گالن در روز است که دوبهدو با یکدیگر موازی بوده و توسط
پمپهای فشار باال تغذیه میشوند .در مسیر آب شیرین خروجی
از فیلترهای غشایی به سمت مخزن ذخیره آب شیرین ،یک
روتامتر بهمنظور پایش دبی حجمی آب شیرین تعبیه شده است.
سامانه خورشیدی از دو ماژول  PVبدون ردیاب که تحت
زاویه  30درجه در راستای شرقی-غربی و به سمت جنوب قرار
گرفتهاند ،باتری و کنترل شارژ تشکیل شده است .ماژولها
بهصورت موازی و باتریها نیز بهصورت سری به یکدیگر متصل
شده و برق موردنیاز سامانه  PV-ROکه برق مستقیم  )DC(1است
را تأمین میکنند.
ارزيابی سامانه PV-RO

بهمنظور ارزیابی سامانه  ،PV-ROبهصورت میدانی از سه منطقه
روستایی اطراف شهرستان شیراز که با مشکل شوری آب
زیرزمینی و کمبود منابع آب شیرین روبهرو هستند 100 ،لیتر

نمونه آب از چاه جمعآوری شد .موقعیت جغرافیایی چاههای
مذکور در شکل  2ارائه شده است .تجزیه شیمیایی نمونه آبهای
موردنظر به تفکیک در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -1معرفی قطعات بهکاررفته در سامانه .PV-RO
عنوان

توضیحات

مخزن آبشور
مخزن آب شیرین

حجم 100 L
حجم 100 L
جریان  ،DCدبی حجمی  4 L/minو فشار بیشینه
100 psi
جریان  ،DCدبی حجمی  4 L/minو فشار بیشینه
150 psi

پمپ اولیه تأمین فشار
پمپ فشار باال
فیلترهایی غشایی
(ممبران)
روتامتر
فشارسنج
فیلترهای پیش تصفیه
باتری خورشیدی
واحد کنترل الکترونیک
ماژول PV

شکل  -2موقعيت جغرافيايی محلهای نمونهبرداری

1 Direct current

281

ظرفیت 100 gallon/day
دبی حجمی از  40 L/hتا 400
فشار کاری صفر تا 140 psi
دو فیلتر الیافی و یک فیلتر کربن به قطر 20 in
42 Ah ،12 V
تشکیل شده از کنترل شارژ خورشیدی و مدارهای
قدرت و فرمان
ماژول پلی کریستالین با بیشینه توان 270 W
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جدول  -2تجزيه شيميايی آب از مناطق موردمطالعه
محل هدایت الکتریکی T.D.S
mg/L
نمونه
µS/cm
1
2
3

3290
4757
14714

pH

8/2 2409
8/1 3174
7/8 9313

بی کربنات
mg/L
445/3
347/7
268/4

کلرید
mg/L
266/25
532/5
3106/25

سولفات
mg/L
864
1224
2208

محل نمونه شماره یک واقع در مرکز تحقیقات زرقان ،در
محدوده کیلومتر  15اتوبان شیراز-اصفهان قرار گرفته است.
برداشت از چاه مذکور بهمنظور زراعت با هدف تحقیقات کشاورزی
انجام میگیرد که بهطورکلی باتوجهبه کاهش کیفیت آب از کمیت
و کیفیت محصوالت نیز کاسته شده است .محل نمونه شماره دو
واقع در روستای سلطانآباد ،در محدوده کمربندی شیراز
(بزرگراه امام خمینی) قرار گرفته است .منطقه مذکور دارای
چاههای متعدد است که عمدتاً داری آب لبشور هستند و مناسب
برای آشامیدن نیست و باتوجهبه سطح معیشت و کیفیت زندگی
افراد ساکن دسترسی آسان به آب شرب وجود ندارد .محل نمونه
شماره سه واقع در روستای کمال آباد ،در محدوده کیلومتر 94
اتوبان شیراز  -بندرعباس قرار گرفته است .منطقه موردنظر دارای
چاه با سطح شوری باال است که امکان استفاده بهعنوان آب شرب
و همچنین مصارف صنعتی و کشاورزی وجود ندارد .با توجه به
کیفیت آب چاههای منطقه ،عمده کشت و زارعت به سمت
درختکاری از انواع مقاوم به شوری مانند درخت پسته تغییر پیدا
کرده است .مناطق مذکور در اطراف شهرستان شیراز بهعنوان
محل نمونهبرداری براساس مشکالت این مناطق در دسترسی به
آب شرب مطلوب شناسایی و انتخاب گردید.
باتوجهبه تهیه نمونه آب از چاههای مناطق موردنظر،
آزمایشها با سه تکرار در مرکز مطالعات خشکسالی دانشکده
کشاورزی دانشگاه شیراز در اسفندماه سال  1399انجام شد و
مدتزمان هر آزمایش برای سطح شوری مشخص  30دقیقه در
نظر گرفته شد .آزمایشها در محدوده ساعت  12:00تا 15:00
انجام گرفت .در این پژوهش از فیلترهایی که  6ماه از کاربرد آنها
در سطح شوری مجاز بهرهبرداری ،گذشته بود استفاده گردید .پس
از شروع کار سامانه و عبور آبشور ،مدتزمانی جهت پایداری
وضعیت سامانه در نظر گرفته شد و سپس نمونه آب شیرین و
شورابه جهت تعیین شوری برداشت و بهوسیله شوری سنج مدل
 Lutron WA-2017SDاندازهگیری و کل نمکهای محلول در آب
 )TDS(1بر حسب  mg/Lگزارش گردید .در این تحقیق دبی آب
تغلیظ یافته به روش حجمی در سه تکرار و دبی آب شیرین با
1 Total dissolved solids
2 Recovery factor

کلسیم
mg/L
200
300
750

منیزیم
mg/L
300
360
810

سدیم
mg/L
328/21
403/88
2127/5

پتاسیم
mg/L
5/46
6/24
42/9

S.A.R

T.H
mg/L

T.A
mg/L

3/41
3/7
12/77

1750
2250
5250

365
285
220

روتامتر اندازهگیری و همچنین بهمنظور صحت سنجی به روش
حجمی نیز تعیین گردید .سپس شاخصهای ارزیابی سامانه شامل
درصد بازیافت 2و فاکتور تغلیظ 3از رابطه  3و  4تعیین شد.
(رابطه)3

𝑃𝑄
× 100
𝐹𝑄

=𝑅

که دراینرابطه  QP ،Rو  QFبه ترتیب درصد بازیافت ،دبی
آب شیرین و دبی خوراک (آبشور ورودی) است.
(رابطه)4

1
𝑅1−

= 𝑃𝐶

که دراینرابطه  Cpفاکتور تغلیظ است و بر اساس درصد
بازیافت تعیین گردید.
در نهایت نیز قیمت آب شیرین تولید شده در هر سه منطقه
بهازای هر مترمکعب آب شیرین تولیدی باتوجهبه هزینههای
سرمایهگذاری اولیه و هزینههای ساالنه بهرهبرداری از سیستم
(جدول  )6محاسبه و مقایسه گردید.

نتايج و بحث
طبق نتایج ارائه شده ،کیفیت آب شیرین تولید شده و شورابه
توسط سامانه  PV-ROباتوجهبه مجموع نمکهای حل شده در
آب بر حسب  mg/Lدر جدول  3ارائه شده است .سطح شوری آب
شیرین تولیدی از مناطق موردمطالعه از کیفیت مناسبی برای
شرب ،طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی ) (WHOبرخوردار
بوده است و سامانه نمکزدایی  PV-ROتوانسته است آب شیرین
با دبی حجمی قابلقبول را تأمین کند .با افزایش سطوح شوری از
 2409 mg/Lبه  ،3174دبی آب شیرین و شورابه به ترتیب  14و
 %5کاهش یافت .درحالیکه کیفیت آب شیرین تولیدی به طور
تقریبی در یک سطح بوده است .افزایش  765 mg/Lسطح شوری
در نمونه دوم کیفیت شورابه حاصل از آن را  %20نسبت به نمونه
اول کاهش داده است .نمونه آب در منطقه سوم موردمطالعه
(روستای کمال آباد) باتوجهبه قرارگیری در پاییندست دریاچه
مهارلو شهرستان شیراز دارای سطح شوری باالیی است .در این
حالت دبی آب شیرین تولید شده با کاهش  %62نسبت به منطقه
یک ،به  21 L/hرسیده است .دبی شورابه حاصل نیز نسبت به
3 Concentration factor
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منطقه یک موردمطالعه (سلطانآباد) افزایش  %10داشته است.
جدول  -3غلظت امالح و دبی آب شيرين و آب تغليظ يافته در سطوح مختلف شوری خوراک
غلظت امالح )(mg/L

دبی )(L/h

آب تغلیظ یافته

آب شیرین

آب تغلیظ یافته

آب شیرین

79
75
87

55
47
21

3528
4430
14750

75
110
690

ازآنجاکه حذف کامل امالح در آب آشامیدنی از سوی
متخصصین توصیه نمیشود و تولید شورابه از سامانههای
نمکزدایی از مشکالت اصلی این فرآیند باتوجهبه اثرات
زیستمحیطی نامطلوب آن است ،در این پژوهش اختالط بخشی
از آب تغلیظ یافته با آب شیرین خروجی از سامانه بهنحویکه
کیفیت آب شیرین خروجی در حد استاندارد قابلقبول از نظر
غلظت امالح باشد صورت گرفت .در منابع مختلف سطوح کیفیتی
متفاوتی را برای حد آستانه کیفیت آب شرب از نظر مجموع
نمکهای حل شده در آن ارائه میدهند ،در این پژوهش سطح
کیفیت آب  900 mg/Lکه طبق استاندارد سازمان بهداشت
جهانی در حد قابل قبول قرار دارد در نظر گرفته شد .دبی آب
شیرین تولید شده با اختالط آب تغلیظ یافته با آب شیرین در
جدول  4ارائه شده است؛ بنابراین ،دبی آب شیرین در سطوح
شوری منطقه یک و دو به ترتیب  11و  %8افزایش یافت .از سوی
دیگر در منطقه سوم موردمطالعه باوجوداینکه کیفیت آب شیرین
تولیدی قابلقبول بوده است باتوجهبه شوری باالی شورابه حاصل،
امکان اضافهکردن آن به آب شیرین تولید شده و افزایش دبی
حجمی وجود ندارد؛ لذا ،با درنظرگرفتن میانگین مصرف سرانه آب
شرب برای هر نفر برابر  ،10 L/dayامکان تأمین آب شرب روزانه
 146نفر در منطقه یک موردمطالعه 122 ،نفر در منطقه دوم و
 50نفر نیز در منطقه سوم با سامانه نمکزدایی  PV-ROوجود
دارد.
جدول  :4دبی آب شيرين و آب تغليظ يافته در سطوح مختلف شوری خوراک
با اختالط آب تغليظ يافته با آب شيرين
دبی )(L/h

شوری خوراک
)(mg/L

آب شیرین

آب تغلیظ یافته

2409
3174
9313

61
51
21

73
71
87

نتایج ارزیابی سامانه نمکزدایی  PV-ROدر جدول  5ارائه
شده است .حداکثر درصد بازیافت و فاکتور تغلیظ سامانه
نمکزدایی  PV-ROبه ترتیب برابر  41و  %1/7در سطح شوری
 2409 mg/Lمشاهده شد .افزایش سطوح شوری آب در منطقه
1 Specific energy consumption

شوری آب خوراک)(mg/L

2409
3174
9313

دوم نسبت به منطقه یک ،باعث کاهش  %4فاکتور تغلیظ شده
است و تأثیر معناداری بر روی درصد بازیافت سامانه نمکزدایی
 PV-ROنداشته است .از سوی دیگر درصد بازیافت و فاکتور
تغلیظ در منطقه سوم نسبت به منطقه یک به ترتیب  54و %27
کاهشیافته است .سامانه  PV-ROساخته شده باتوجهبه اهمیت
تأمین انرژی الکتریکی از ماژولهای  ،PVاز نظر مصرف انرژی
الکتریکی بهازای هر مترمکعب آب شیرین مورد ارزیابی قرار
گرفت .کمینه مصرف انرژی  )SEC(1بهازای تولید هر مترمکعب
آب شیرین در سطح شوری  1/98 kWh/m3 ،2409 mg/Lاست
که این میزان با افزایش سطح شوری آب ورودی باتوجهبه اینکه
به فشار باالتر در فرآیند  ROنیاز است ،افزایش خواهد یافت.
بیشینه مصرف انرژی در منطقه سوم موردمطالعه بهازای یک
مترمکعب آب شیرین  5/59 kWh/m3تعیین شد که افزایش
 %102نسبت به نمونه اول داشته است.
جدول  -5درصد بازيافت ،فاکتور تغليظ و انرژی مصرفی ) (SECدر سطوح
مختلف شوری خوراک
شوری خوراک )(mg/L

درصد بازیافت

فاکتور تغلیظ

SEC
)(kWh/m3

2409
3174
9313

41
39
19

1/70
1/63
1/24

1/98
2/29
5/95

تحليل اقتصادی

در این پژوهش عالوه بر متغیرهای کمی و کیفی مربوط به تولید
آب شیرین و تأمین انرژی موردنیاز ،سامانه موردنظر از دیدگاه
اقتصادی نیز بررسی شد .ارزیابی اقتصادی بخش مهمی از
سامانههای مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر است ،که دیدی کلی
از هزینههای مرتبط با سامانه و زمان بازپرداخت آن را به برنامه
ریزان و کاربران میدهد .هزینه مربوط به واحد PV-RO
خورشیدی توسعه یافته در جدول  6نشان داده شده است و
متغیرهای اصلی مورد استفاده در تحلیل اقتصادی و قیمت کل
واحد سامانه حاضر ،بیان شده است .طول عمر واحد ،نرخ بهره و
بازده ساالنه واحد جدا از هزینه سرمایه ،تأثیر زیادی بر هزینه آب
تصفیه شده دارد ).(Sharon & Reddy, 2015

 284تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،2ارديبهشت ( 1401علمی  -پژوهشی)

جدول  -6هزينه ساخت و بهرهبرداری سامانه نمکزدايی  PV-ROدر پژوهش حاضر
متغیر

مقدار (ریال)

هزینه اولیه احداث نیروگاه  0/54 kWخورشیدی (ریال)
هزینه اولیه ساخت سامانه نمکزدایی ( ROنیمه صنعتی)( ،ریال)
هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه خورشیدی ( %10هزینه اولیه)( ،ریال)
هزینه تعمیر و نگهداری سامانه نمکزدایی  %30( ROهزینه اولیه)( ،ریال)
نرخ سود بانکی ()%
دوره بازگشت سرمایه اولیه (سال)
مجموع هزینههای اولیه (ریال)
مجموع هزینههای ثابت سالیانه (ریال)

150،000،000
90،000،000
15،000،000
27،000،000
18
10
240،000،000
42،000،000

در یک تحقیق تجربی با هدف بیشینه تولید در یک واحد
نمکزدایی با کمینه انرژی موردنیاز تأمین شده توسط ماژولهای
 ،PVدو روش رطوبتزنی و رطوبتزدایی  )HDH(2و  ROرا با هم
ترکیب نمودند .نتایج آزمایشهای تجربی نشان داد ترکیب HDH-
 ROمیتواند انتخابی کارا برای تولید آب شیرین با کمینه انرژی
موردنیاز باشد .بیشینه تولید آب شیرین در این تحقیق بین L/h
 192تا  200گزارش شد .محدوده درصد بازیافت بین  48تا
 %49/8و همچنین انرژی موردنیاز برای بهازای یک متر مکعب آب
شیرین بین  1/22 kWhتا  1/24است (Abdelgaied et al.,
) 2021این مقدار کمتر از مقادیر ارایه شده در تحقیق حاضر است.
این اختالف میتواند ناشی از تفاوت کیفیت آب خوراک و دبی آب
شیرین تولیدی باشد .همچنین بهمنظور مقایسه نتایج پژوهش
حاضر با موارد مشابه در محدوده سطح شوری آبهای لبشور
جدول  8تهیه شده است .طبق جدول  ،8درصد بازیافت گزارش
شده نسبت به پژوهش حاضر کمتر است که میتواند ناشی از نوع
فیلترهای کاربردی و کیفیت آب ورودی باشد.

برای محاسبه هزینه تولید یک مترمکعب آب شیرین ابتدا
عامل بازیابی هزینه سرمایه  )CRF(1طبق رابطه  5محاسبه شد.
(رابطه )5
] 𝑚)𝑖 𝐶𝑅𝐹 = [(1 + 𝑖)𝑚 − 1]/[𝑖 ∗ (1 +
دراینرابطه  mو  iبه ترتیب بیانگر دوره بازپرداخت

که
سرمایه اولیه و نرخ سود بانکی است.
با محاسبه مقدار عامل بازیابی هزینه سرمایه و با
درنظرگرفتن ظرفیت تولید آب شیرین بر حسب متر مکعب بر روز
بهازای  365روز سال هزینه تولید آب شیرین بهازای هر متر مکعب
حاصل خواهد شد .جدول  7به تفکیک هزینه تولید آب شیرین
بهازای هر متر مکعب در سه منطقه موردمطالعه باتوجهبه سطح
شوری آب را نشان میدهد .الزم به توضیح است که اثر متغیر
سطح شوری آب خوراک بر روی هزینه تعویض فیلترها به دلیل
متغیر بودن سطوح و پیچیدگی در محاسبات صرف نظر شده است
و هزینه تعمیر و نگهداری سامانه نمکزدایی  %30( ROهزینه
اولیه) برای کلیه سطوح شوری آب خوراک ثابت فرض شده است.
باتوجهبه کمبود منابع آب شیرین و لزوم تأمین آب شرب،
هزینههای ارائه شده میتواند جهت ارائه برنامههای اجرایی برای
تصمیمگیران جهت تأمین آب شرب روستایی مورد استفاده قرار
گیرد .در پژوهش های سایر محققین نیز سامانه نمکزدایی
خورشیدی از نظر انرژی موردنیاز بررسی شده است .بهعنوان مثال،

جدول  -7هزينه تمام شده باتوجهبه سطح شوری خوراک و بهازای يک متر
مکعب آب شيرين
شوری آب خوراک

Total cost
)(Rials. /m3

Capital Cost
)(Rials.

Annual Cost
)(Rials.

)(mg/L

179،680
212،380
510،310

100،580
118،880
285،560

79،100
93،500
224،600

2409
3174
9313

جدول  -8مقايسه متغيرهای اصلی بين برخی از سامانههای  PV-ROو مطالعه حاضر
منبع
تحقیق حاضر
)(Alghoul et al., 2016
)(Karimi et al., 2015
)(Garg & Joshi, 2014
)(Chafidz et al., 2014
)(Qiblawey et al., 2009
)(Helal et al., 2008

کشور

سطح شوری آب خوراک ()mg/L

درصد بازیافت

)SEC (kWh/m3

ایران
مالزی
آمریکا
هند
عربستان
جردن
امارات متحده عربی

2400
2000
3850
1500
1480
1700
-

41
28
20
16
22
26

1/98
1/1
1/3
17/6
1/9
7/33

1 Capital Cost Recovery Factor
2 Humidification dehumidification
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 نفر در122 ، نفر در منطقه یک موردمطالعه146 شرب روزانه
 بیشینه درصد. نفر نیز در منطقه سوم وجود دارد50 منطقه دوم و
 در سطح شوری%41  برابرPV-RO بازیافت سامانه نمکزدایی
 (مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان) است که انرژی2409 mg/L
kWh/m3 مصرفی برای تولید یک متر مکعب آب شیرین برابر
 ریال محاسبه179،680  و همچنین هزینه تولید آن نیز برابر1/98
.شد

سپاسگزاری
این پژوهش با پشتیبانی و حمایت مالی شرکت آب و فاضالب
.شیراز انجام شده است
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجودندارد

) پژوهشی- (علمی

نتيجهگيری
بخش عمده ای از مناطق کشور ایران دارای شرایط آب و هوایی
خشک و نیمهخشک هستند و استان فارس نیز از این امر جدا
 با کاهش بارش و استفاده نامناسب از آبهای شیرین.نیست
 دسترسی به آب شیرین در شرایط،سطحی و زیرسطحی
خشکسالی بهویژه در مناطق دور از دسترس روستایی تبدیل به
PV-RO  در این پژوهش یک سامانه.یک بحران جدی شده است
30 با هدف تأمین آب شرب یک روستای کم جمعیت با فرض
خانوار (هر خانوار چهار نفر) در مرکز مطالعات خشکسالی
 نتایج.دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز طراحی و ساخته شد
 با درنظرگرفتن میانگین مصرف،تجربی این پژوهش نشان داد
 امکان تأمین آب،10 L/day سرانه آب شرب برای هر نفر برابر
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