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 عنوان

 اثرات آب شیرین کن ها و پساب هایشان بروی جوامع زیستی در اکوسیستم دریایی

 

 رشته

 شیالت

 

 گرایش

 بوم شناسی آبزیان

 

 استاد

 

 دانشجو

 

 شماره دانشجویی
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 مقدمه

 شیرین آب به دسترسی است نموده محروم سالم آشامیدنی آب از را نفر میلیارد 2 جهان، در شیرین آب کمبود

 هستند مواجه خشکسالی پدیده با که خشک مناطق در مشکل این .شود می تلقی جهانی معضل یک عنوان به

 صنعت یک به دریا آب زدایی نمک اخیر سالهای در شیرین، آب منابع کمبود به توجه. با بود خواهد تر جدی

  .است شده تبدیل مهم

شترین ستم تعداد بی شورهای سواحل در کن شیرین آب های سی شترین با فارس خلیج ک  آب تولید مقدار بی

شورهای شیرین ستان و عربی متحده امارات درک ست شده واقع سعودی عرب شورهای از یکی عنوان به ایران. ا  ک

سط خاورمیانه ست شده احاطه عمان دریای و فارس خلیج خزر، دریای آبی پهنه سه تو  میلیون 15 از بیش .ا

 .دارند سکونت کشور ساحلی استانهای در ایرانی

سیاری مناطق وجود دلیل به  مورد سالم و شیرین آب به دسترسی که جنوبی ایران سواحل همچون کشور در ب

ست، پذیر امکان سهولت به آنها در نیاز سی برای گذاری سرمایه و تحقیق لزوم نی شهای برر  شیرین متفاوت رو

 رسند می نظر به مطلوب بسیار ها کن شیرین آب از استفاده نخست نگاه در .شود می احساس شور آبهای سازی

 استحصالی آب حجم که مواقعی در اما است، همانگونه باشد کم آنها از شده استحصال آب حجم مواقعی در البته

 مانند)  جانبی تاسیسات نصب و تامین سازه، احداث زمین، درتامین اجرایی، مسائل و مالی های هزینه باشد زیاد

 مخرب اثرات ها کن شیرین آب نوع این دیگر جنبه .باشد می دارا را )پساب دفع سیستم و انتقال خطوط آبگیر،

 می تاثیرات این جمله از  .باشد می کن شیرین آب فعالیت از حاصل پساب دفع محل اطراف در محیطی زیست

 موجب توانند می که دریا محیط در ساکن جانوران سایر و ماهیان برای شوری افزایش از حاصل خطرات به توان

 خصوووصوویات زدن برهم با منطقه گیاهی بافت تخریب دیگر خطر .گردد منطقه از آنها فرار یا و رفتن بین از

 مجاور مناطق در ساکن های انسان زندگی حتی که دیگر خطر. است دریا آب حرارت و شوری میزان و شیمیایی

 می دریا آب شوووری میزان افزایش دلیل به) زیرزمینی آب منابع شوودن شووور دهد، می قرار تهدید مورد را دریا
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 نیز پژوهش این انجام از هدف ساحل و دریا محیط در ها کن شیرین آب از ناشی شده یاد اثرات به توجه باباشد(. 

مناسب برای تحت کنترل قرار معیارهای  بررسی و دریایی اکوسیستم بر ها کن شیرین آب از ناشی اثرات بررسی

  (1).باشد میگرفتن این اتفاقات 

 

 کلیات

 دریا آب سازی شیرین فرایند انواع و ها کن آبشیرین

سب آب تبدیل و آب از نمک غلظت کاهش سازی شیرین صارف جهت مطلوب حد به منا سانی م ست، ان  به یا ا

 در شووده کارگیری به تکنولوژِی( 2) محلول از حالل جداسووازی جهت تراوا نیمه غشووا از اسووتفاده دیگر عبارت

سازی گروه دو به آبها سازی شیرین  قدیمی از یکی حرارتی زدایی نمک .شوند می تقسیم غشایی و حرارتی جدا

 انرژی روش این در .گیرد می صورت تقطیر فرایند اساس بر که باشد، می دریا آب سازی شیرین روشهای ترین

ستگاه های توربین از دریا آب کردن بخار برای موردنیاز حرارتی  زیادی انرژی اتالف با که شود می تأمین برق ای

شد می همراه ستفاده مورد تجاری صورت به که دریا آب حرارتی سازی شیرین فناوری مهمترین.با  می قرار ا

 7) ).متراکم بخار روشو  ای مرحله چنداثر تقطیر،  ای مرحله چند ناگهانی تقطیر :از اسوووت عبارت گیرند

 آب از نمک جداسازی برای تراوا نیمه غشای از باشند می نمک از آب جداسازی پایه بر که نیز غشایی فرایندهای

ستفاده دریا شهای ازجمله .کنند می ا سوم رو شایی فرایندهای مر سمز روش ، الکترودیالیز روش به توان می غ  ا

سمز و معکوس سیون، روش میکرو و جلو روبه ا سیون، فیلترا سیون، نانو الترافیلترا سیون فیلترا شاره یونی فیلترا  ا

سمز دریاها، آب سازی شیرین های واحد ازمیان معموال.(8)کرد صد 64 با معکوس ا  تقطیر آن دنبال به و در

صد 23 با ای مرحله اثر چند تقطیر مرحلهای، چند ناگهانی صد 8 و در شترین ترتیب به در  به تکنولوژی نوع بی

شند می جهان در کاررفته صد 4 با الکترودیالیز تکنولوژی و با ستفاده مورد های تکنولوژی دیگر و در  بحث در ا
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 فناوری شماتیک نمودار 1 شکل در .دهند می تشکیل را جهان های کن آبشیرین کل از درصد 1 سازی شیرین

  .است شده ترسیم زدایی نمک های

 

 زدایی نمک فناوری های شماتیک نمودار 1 شکل

 جهان در ها کن آبشیرین استفاده نوع میزان مقایسه و جهان در سازی شیرین مختلف روشهای از استفاده میزان

 .آمده است 2 درشکل

 

 (5میزان استفاده از روش های مختلف شیرین سازی در جهان ): 1شکل 
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 مواد و روش ها

 معکوس اسمز

سمز  ضور در آبی های محلول که بوده زدایی نمک های روش پرطرفدارترین از یکی عنوان به معکوس، ا  یک ح

 اثر در( آب عادی حرکت جهت خاصیت از آن در )اسمزی فشار( که حالی در می شود. استفاده تراوا نیمه غشای

شار سمزی ف ست، (شور آب) باالتر غلظت با محلول سمت به مقطر آب تر پایین غلظت با محلول از ) ا  اعمال با ا

شار  غشای طرف یک در نمک و شور آب نتیجه در و شده عوض حرکت این جهت شور، آب روی بر مصنوعی ف

شار .شود می تولید شده سازی شیرین آب دیگر، طرف در و مانده باقی تراوا نیمه  حدود در تولیدی مصنوعی ف

شای جنس و بوده بار 35 تا55 ستات، سلولز معموال تراوا، نیمه غ شد می سلفون پلی یا آمید پلی ا  علت به .با

 معلق، مواد هرگونه از عاری باید شود می دستگاه وارد که شوری خام آب استفاده، مورد گرفتگی غشای احتمال

  .باشد شده انجام آن روی بر تصفیه پیش فرآیند باید لذا و بوده باکتری و سختی

 در دارد، نیاز کمتری انرژی بهMSF با مقایسووه در اینکه قبیل از مواردی به توان می سوویسووتم این مزایای از

 می بین از را فلزی های یون و شوری مزه، و بو دارد، نیاز کمتری ورودی آب به دارد، اولویت کوچک واحدهای

 تولید ظرفیت است، سریع آن اندازی راه و آسان آن عملکرد دارد، نیاز نصب برای کمتری گذاری سرمایه به برد،

 این معایب از و ندارد سیستم کل خاموشی به نیاز آن سرویس و تعمیرات است، رایج و ساده آن طراحی و باال آن

ستم صفیه، پیش فرآیند به نیاز :مانند مواردی به توان می سی صفیه مرحله سه یا دو به نیاز ت سیدن برای ت  به ر

 .نمود اشاره را دارد باالیی هزینه که غشاهایی جایگزین و شیمیایی مواد به داشتن نیاز مطلوب، کیفیت
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 ای مرحله چند سریع تقطیر 

 و فشوارها در تقطیر )بیشوتر یا( مرحله ده آن در که بوده دریا شوور آب از زدایی نمک برای حرارتی روش یک 

 کاهش به تا یابد می کاهش نیز فشار بعد، مرحله به ورود در آب دمای کاهش با .پذیرد می انجام مختلف دماهای

 می اضافه رسوب ضد و ضدگرفتگی مواد ورودی، شور آب به روش این در .کند کمک سریع تبخیر و جوش نقطه

 .است نیاز MSF زدایی نمک تاسیسات در شده ایجاد رسوبات رفع جهت اسیدشویی بار یک حداقل ساالنه . شود

 .است متداول همه از بیشتر حرارتی روشهای بین در MSF روش

 دارد، تصفیه پیش به کمتری نیاز و باشد می مناسب پایین کیفیت با آب برای که است این سیستم این مزایای زا

سیدن برای ست، مطلوبتر ای مرحله تک فرآیند با خروجی آب باالی کیفیت به ر  تر طوالنی برداری بهره عمر ا

شیدن جای به ناگهانی تبخیر دارد، سته از جو  هزینه و تعمیرات به و میکند جلوگیری سطح خوردگی و شدن پو

  . دارد نیاز کمتری نگهداری

 

 ای مرحله چند تقطیر

ست ای مرحله چند تقطیر آب، سازی شیرین برای گرمایی های روش از یکی  تنها روش این اول مرحله در . ا

 کمتری فشار مرحله این که شود می دوم مرحله وارد آب بقیه و شده تبخیر سلول به ورودی شور آب از بخشی

سبت سیله به و دارد قبلی مرحله به ن  دمای عمل این با تا شود می داده گرما اول، مرحله در شده ایجاد بخار و

 .یابد می ادامه مرحله چندین چرخه این که شود تبدیل مایع به و یافته بخارکاهش

 آب باالی کیفیت اضافی، گرمایی انرژی از استفاده با نگهداری های هزینه کاهش به توان می روش این مزایای از

 فرآیندها، دیگر با فرآیند این ترکیب قابلیت سخت، شرایط به نسبت فرآیند این باالی مقاومت شده، زدایی نمک
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 بودن اطمینان قابل و نگهدای برای باال تجهیزات به نیاز عدم معلق، و بیولوژیکی عوامل کردن جدا در آن توانایی

 کرد. اشاره فرآیند نوع این

 

 غشایی تقطیر

ستفاده نمک آب محلول از آب تولید روشهای از یکی  فرآیندهای از نوعی غشایی تقطیر .است غشایی تقطیر از ا

 یکدیگر با فاز دو اختالط از و شود می حساب فاز دو برای دهنده تماس یک صرفا که باشد می غشایی جداسازی

شار اختالف روش این در . نماید می جلوگیری شا سمت دو در بخار ف ست دما اختالف وجود دلیل به غ  از .ا

شایی تقطیر مزایای  تا 55 بین( پایین دماهای در شدن عملیاتی قابلیت متراکم، فرآیندی ساختار به توان می غ

 ساختار است، دسترسی قابل خورشیدی گرمای حتی و مازاد گرمایی منابع توسط حتی که )سانتیگراد درجه 65

 . نمود اشاره باال فشار در کار به نیاز عدم انرژی، کم مصرف معکوس اسمز به نسبت تر متنوع و ساده بسیار غشایی

 

  متراکم بخار تقطیر

 طوری گرما انتقال سطح این که کنند می عمل گرما انتقال سطح یک روی بر بخار کردن متراکم با سیستم این

شته را سطوح دیگر وطرف شور آب به بخار گرمای انتقال توانایی که شود می ساخته شد دا  ایجاد به منجر تا با

سن از .شود می بخار  سرمایه هزینه آن، بودن اطمینان قابل و ساده تولیدی، آب باالی کیفیت روش این محا

ستم این به متعلق تجهیزات انتقال و نقل قابلیت راحتی و معقول گذاری شد می سی  می روش این معایب از.با

 آن بزرگ های مقیاس نبودن صرفه به مقرون و کار ابتدای در روش این اندازی راه و سازی آماده مشکل به توان

 . نمود اشاره روش این در گرمایی انرژی درصد 4 از کمتر بازیافت حداکثر با اقتصادی لحاظ از
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 الکترودیالیز

 الکترولیز از پس روش این در . باشد می یون عبوردهنده غشای از استفاده با دریا آب از زدایی نمک برای روشی

 آب ، ) دارند قرار غشاها پشت در که( وکاتد آند سمت به نمک دهنده تشکیل های یون حرکت و شور آب شدن

صله در شده زدایی نمک شا دو بین فا ستفاده برای .ماند می باقی غ  حفظ جهت ( حداقل شوری روش، این از ا

نایی  و باشووود لیتر بر گرم میلی 455 برابر باید ) الکتریکی انرژی منطقی میزان مصووورف و محلول رسوووا

 .نیستند حذف قابل روش این در ها میکروارگانیسم

 

 یونی تبادل

 آب های آنیون و ها کاتیون و امالح کننده حذف و گیرها سختی ترین رایج از یکی که زدایی نمک روش این در

 های گروه یا و سدیم یون با منیزیم و کلسیم مثل آب های کاتیون یونی، تبادل های رزین از استفاده با باشد می

+H و _OHسید و هیدروژن های یون .گردد می جایگزین  یکدیگر، با ترکیب از پس نیز شده جایگزین هیدروک

 است معمول بیشتر صنایع مصارفی شیرین آب استحصال در روش این از استفاده شوند می تبدیل آب لکولوم به

 .باشند می فعال شکل به سدیم یون دارای تازه های رزین .

 به یونی تبادل های رزین رزین، پلیمری پایه به متصوول تعویض عامل گروه و جانشووینی واکنش نوع اسوواس بر

 به بایستی ها رزین این شوند می تقسیم ضعیف و قوی کاتیونی و ضعیف و قوی آنیونی رزینهای مختلف گروههای

 (10(.)9).(1) گردد جلوگیری آنها در آب امالح رسوب از تا گردند احیاء متناوب طور
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 ب شیرین کن ها بر اکوسیستم های دریاییآر اث

شورهای در سیاری در و اروپایی ک شورها از ب سر در ک صی عوارض دارای جدید های پروژه جهان، سرتا شخ  بر م

 عبارت محیطی زیست ارزیابی .شوند می محیطی زیست ارزیابی روند مشمول که باشند، می زیست محیط روی

سان، شامل که زیست محیط روی بر پروژه یک غیرمستقیم و مستقیم اثرات از است  خاک، گیاهان، جانوران، ان

  .شود می غیره و منابع، هوا، آب،

 روی بر توجهی قابل اثرات که خصوصی و دولتی پروژهای است آمده اروپا اتحادیه 1985 ژوئن 27 بخشنامه در

 قانون این ضمیمه در .دهند انجام کار شروع از قبل محیطی زیست ارزیابی بایست می گذارند می زیست محیط

ست آمده ست ارزیابی شامل مگاوات 300 از بیش قدرت با حرارتی های کارخانه که ا  شوند،این می محیطی زی

 به توجه با ها کن آبشیرین شوند، می محیطی زیست ارزیابی مشمول سازی شیرین های پروژه که معناست بدین

 محیطی زیسووت آثار توانند می بلندمدت و مدت کوتاه در آنها از برداری بهره نحوه و سووازی شوویرین روش نوع

شته خود اطراف محیط بر را مختلفی شند دا شده های آلودگی انواع مهمترین از .با سط تولید  می صنایع این تو

 .نمود اشاره ایییشیم و حرارتی صوتی، های آلودگی به توان

 پساب را ها کن آبشیرین تغذیه آب درصد 70 تا 20 حدود در سازی شیرین فرایند نوع به بسته اینکه به توجه با

شکیل ست آثار مهمترین دهد، می ت شی محیطی زی ساب تخلیه به مربوط فعالیتها این از نا  می محیط به آنها پ

شد ساب .با شیرین پ ست آثار شیمیایی مواد و حرارت شوری، عامل سه وجود علت به ها کن آب  محیطی زی

 و دریا از وسیعی سطح در شور بسیار آلوده پسابهای تخلیه نمایند، می ایجاد خود پیرامون محیط بر را نامطلوبی

سفر به ای گلخانه گازهای ورود ستفاده براثر اتم سیلی سوختهای از ا ستفاده ف  منظور به ساحلی های زمین از ا

صب سات، ن سی ستم تأثیر تأ سی شت دریایی براکو شیرین از ساحل به نفتی مواد ن سات آب سی  این بر عالوه کن تأ

 زیر موارد آنها ازجمله که گذارد می جای بر ساحلی نواحی بر را مختلفی اثرات ساختمانی فاز مختلف فعالیتهای

 باشد می ذکر قابل
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 پستانداران و پرندگان پراکندگی ، فرسایش ایجاد و دریا کنار ماسه و شن گسستگی صوتی، آلودگی ، هوا آلودگی

 منطقه انداز چشم تخریب ، آنها زیستگاه در اغتشاش ایجاد و منطقه زی خشکی و آبزی های گونه سایر و دریایی

سط صنوعاتی تو شین چون م  ساختمانی های فعالیت اثرات تقلیل طورکلی به مرتفع های ساختمان و آالت ما

 عمل وارد یکدیگر با هماهنگ صووورت به راهکارها این که نحوی به باشوود، می اثرات کاهش راهکارهای نیازمند

 کاهش در تواند می سووواختمانی فاز فعالیتهای انجام برای زمانبندی برنامه یک تنظیم مثال عنوان به .گردند

 ،)دید جلوی گرفتن و انداز چشووم تخریب( طرح بصووری اثرات عمومی، رفاه و ها دسووترسووی بر وارده اختالالت

 .گردد واقع مؤثر ... و طرح از ناشی صوتی های آلودگی

 

 ها کن آبشیرین آبگیری به مربوط تأسیسات از ناشی محیطی زیست آثار

 ستاره ها، ماهی ازجمله آبزیان از مقادیری دریا، از آبگیری صورت در ها کن آبشیرین آبگیری به مربوط تأسیسات

شیرین ورودی های لوله وارد آب همراه به را ها جلبک و ها حلزون دریایی،  براثر آبزیان این که کنند می کن آب

صابت صب ورودی های مدخل در صافی عنوان به که تورهایی با ا  منظور همین به روند، می بین از شوند می ن

شیرین برای ورودی آب سرعت ها ارگانیسم به آسیب کاهش برای  آمریکا زیست محیط حفاظت سازمان  کن آب

 د.کر وضع مقدار مشخصی را ها

 

 ها کن آبشیرین احداث محل و استفاده مورد آب

ستفاده مورد ورودی عنوان به کن شیرین آب های دستگاه در که آبی کیفیت  کننده تعیین نقش گیرد، می قرار ا

 نتیجه در و دستگاه کارکرد راندمان باشد بیشتر امالح دارای ورودی آب چه هر .دارد محیطی زیست آثار بروز در

 ازنظر خروجی پساب طرفی از و بود خواهد بیشتر دستگاه قطعات خوردگی و هوا آلودگی صوتی، آلودگی میزان
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ضر فلزات به آلودگی شوری، سیار کیفیتی امالح، غلظت و م شت، خواهد نامطلوب ب شیرین احداث محل دا  کن آب

سائل نظر از ها ست م سائل گرفتن نظر در بر عالوه باید محلها این و دارد زیادی اهمیت محیطی زی  به مربوط م

سی ستر ست آثار که شود انتخاب ای گونه به انرژی و شور آب منابع به د شد حداقل محیطی زی شت .با  مواد ن

 محل ساخت قبیل از ساحلی مناطق در تغییر تأسیسات، وساز ساخت هنگام در اکوسیستم و محیط به آالینده

ستم، های خروجی و آبگیری های ستم سی  که سرویس های جاده مثل هایی سازه و لوله خط پمپاژ، های سی

 از برخی که باشند می محیط بر ها کن آبشیرین منفی آثار دیگر از است؛ نیاز مورد تأسیسات به دسترسی برای

 وجود همچنین .شوند می ساحلی زنده موجودات وزندگی رسوبات جابجایی نحوه در اختالالتی ایجاد موجب آنها

اثرات  و شد خواهند هوا و صوتی های آلودگی و فرسایش افزایش باعث سنگین آالت ماشین از استفاده و ها جاده

 محدودیت و مناظر زیبایی کاهش طریق از منطقه )اکوتوریسووم و ژئوتوریسووم( توریسووم صوونعت بر نامطلوبی

 آبشیرین محیطی زیست مسائل عنوان به توان می را فوق موارد تمامی تقریباً .خواهدگذاشت ساحل به دسترسی

 .برد نام ها کن

 

 انرژی مصرف از ناشی اثرات

 درصد40 تا 25 تقریباً که دارند، نیاز انرژی توجهی قابل میزان به شان فعالیت برای کن شیرین آب های سایت

 در آب سازی شیرین روش قابلیت به توجه .دهند می اختصاص خود به را ها کن شیرین آب به مربوط هزینه کل

صرف کاهش ست؛ الزامی روش انتخاب زمان در انرژی حفظ و م ست می همچنین ا شی ثانویه اثرات به بای  از نا

صارف جهت انرژی تولید افزایش سات م سی  میزان افزایش آنها ازجمله که نمود توجه نیز آب سازی شیرین تأ

 سوخت تأمین جهت منطقه در گاز و نفت بیشتر وانتقال نقل از ناشی اثرات و سوخت مصرف افزایش هوا، آلودگی

 بازیابی در آن قابلیت آب سووازی شوویرین روش انتخاب در دیگر توجه قابل نکته .باشووند می ذکر قابل موردنیاز

 انرژی از خود موردنیاز انرژی از بخشی تأمین جهت آب سازی شیرین تأسیسات که صورتی در .باشد می انرژی
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ستفاده برق های نیروگاه شده بازیابی ضا کاهش بر عالوه نمایند ا ست اثرات انرژی، تولید جهت تقا  محیطی زی

 .دهند می کاهش نیز را انرژی تولید با مرتبط

 

  ها کن شیرین آب تأسیسات پسابهای از ناشی محیطی زیست آثار

 موارد زیر است: شامل شود می ایجاد ها کن آبشیرین صنایع پساب طریق از که هایی آلودگی عمده بخش

ساب شدن وارد از ناشی )شوری( نمک غلظت تغیرات :شیمیایی آلودگی  از حاصل مواد شدن وارد محیط، به پ

 ضد گرفتگی، ضد افزودنی مواد ورود رسوب، ضد افزودنی مواد ورود پذیرنده، منبع به فلزی تأسیسات خوردگی

 .محیط به اسیدها شدن وارد پذیرنده منبع به خوردگی ضد و کف

ش طیحرارت مح شیافزا :حرارتی آلودگی ش هیاز تخل ینا ساب آب  س نیریپ سا سو فعال نیتر یکن از ا  تیآثار 

ش شد. ز یآب م یساز نیریسامانه  سان در ستیبا صورت ییایشنا  یکه عامل تعادل حرارت یمعتقدند که در

س ساب  یفون و فلور وارد خواهد آمد. دما تیو جمع اتیبر ح یریجبران ناپذ ریرا بر هم بزند تأث ایدر ستمیاکو پ

 یپسوواب م هیلگراد در محل تخ یدرجه سووانت 57از  شیاز موارد به ب یکن ها و در پاره ا نیریازآب شوو یخروج

آب  یدر محل خروج یگراد و نوسوووانات حرارت یسوووانت درجه 25 – 10اهایها و در انوسیرسووود. حرارت آب اق

سانت 40 - 10کن  نیریش شد، ا یگراد م یدرجه  ستق ریتأث ییاختالف دما نیبا  تویف تیبر کاهش جمع یمیم

ش یاطراف خروج یها در نواح یپالنکتون ها و ماه از آب  یآب خروج یدما زانیکن ها دارد. معموالً م نیریآب 

 .اهاستیآب در یاز دما شتریگراد ب یدرجه سانت 25 - 10 زانیکن ها، به م نیریش

ش یبرا ادیز یانرژ نیتأم یبرا یحرارت یها روگاهین : شیمیایی آلودگی سوزاندن نفت و  نیریآب  کن ها ناچار به 

را به دنبال دارد  یگلخانه ا یگازها شیو افزا نیموضوع منجر به گرم شدن زم نیهستند که ا یلیفس یسوختها

و حرارت  ییایمیبه آن ازجمله مواد ش یو مواد ورود یمتأثر از شور یها ستمیمتأثر از آثار اکوس ستمیاکوس زیآنال
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س فیدر ط س یعیو سا مرجان، جلبک  یدارا یاهایدر ایکم عمق و  یها جیقرار دارند. به عنوان مثال خل تیاز ح

صخره اسوا ،ییایدر سواحل  ضع کیهر ،یحل حرا،  سب و . رندیپذ یواحدها م نیرا از ا ریتأث یخود نوع تیبه تنا

  تیدرجه حساس نیحرا باالتر ای یجنگل مرداب یو سواحل دارا  تیحساس نیآب آزاد کمتر انیلذا سواحل با جر

 محدودکننده فاکتورهای از یکی شوری :پساب ورود از ناشی )شوری( نمک غلظت تغیرات نسبت داده شده است.

شد در مهم شیرین از وری بهره و ر شد می ها کن آب  باال غلظت گذارد، می تأثیر آب کیفیت بر شوری اثرات با

 فرایند در و کرده جلوگیری آب به نور ورود از آلودگی نوع این پس شود، می آب کدورت افزایش به منجر شوری

 خرچنگها شود، می کاسته ها پالنکتون تعداد از دریاها در نمک غلظت افزایش با .کند می ایجاد تداخل فتوسنتز

سبت ها دیاتومه و شوری افزایش به حساس دریایی مهرگان بی و شند؛ می مقاوم شوری افزایش به ن  بر عالوه با

شد تکامل در شوری یا نمک غلظت تغییرات این  در نمک میزان.رادارد مهمی نقش آبزی موجودات جمعیت و ر

 در نمک غلظت مقدار که است حالی در این شده گزارش لیتر بر گرم 37 - 30 حدود در اقیانوسها و دریاها آب

 حاصل پساب در شوری میزان دیگر عبارت به باشد، می لیتر بر گرم 80 حدود در ها کن آبشیرین خروجی دهانه

 - 35000 درحدود دریا آب نمک غلظت که نحوی به یابد می افزایش آب سووازی شوویرین روشووهای تمامی از

45000 ppm ساب درنمک  غلظت و سات از خروجی پ سی  - 40000  محدوده در دریا آب سازی شیرین تا

80000 ppm نوسانات همچنین و کن شیرین آب تاسیسات از خروجی پساب در نمک باالی غلظت .باشد می 

 غلظت تحمل توانایی که گردد ای زنده موجودات مرگ به منجر است ممکن پساب پذیرنده منابع در نمک غلظت

 موقت بطور که مواقعی در تواند می مشابه بطور مساله این .باشند نداشته را نمک غلظت نوسانات یا و نمک باالی

 باالی غلظت با که گردد ای زنده موجودات از دسته آن مرگ به منجر کنند نمی کار آب سازی شیرین تاسیسات

 ارتباط مورد این در تحقیقات براسوواس.اند کرده عادت آب در نمک سووطح تغییرات به یا و یافته سووازش نمک

ستقیمی  از زمینه این در توان می که دارد وجود دریا آب شوری افزایش و آبی های گونه جمعیت کاهش بین م

 سوازی شویرین فرایند هر در آن های آالینده مقدار و پسواب مقدار طورکلی به .نمود یاد ها پالنکتون مهاجرت

 .باشد می متفاوت
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شایی فرایندهای مثال عنوان به سبت باالتری کیفیت و سرعت سازی شیرین زمینه در غ  تبخیری فرایند به ن

 تولید پساب غلظت معکوس اسمز درروش یا .شود می مشاهده آنها پساب در باالتری نمک مقدار نتیجه ودر دارند

شد دریا آب غلظت برابر دو تا تواند می شده ست حالی در این .با ساب نمک غلظت حرارتی درروش که ا  تنها پ

 فارنهایت درصد 15تا 10 حرارتی فرایند در تولیدشده پساب دیگر سوی از .باشد می دریا آب از باالتر درصد 10

 آبشیرین پساب در چگالی .ندارد تفاوتی محیط با پساب دمای معکوس اسمز روش در ولی دریاست آب از گرمتر

شد، می بحرانی پارامترهای از یکی نیز ها کن ساب با شد می باالتری چگالی دارای دریا آب مقابل در پ  این که با

ساب در نمک غلظت افزایش دلیل به امر ست پ ساب در مثال برای .ا سمز واحدهای خروجی پ  مقدار معکوس ا

شد، می لیتر بر گرم 1044 چگالی ست حالی در این با ساب در چگالی میزان که ا  لیتر بر گرم 1028 ورودی پ

 سنگینی دلیل به شود می ریخته دریا داخل به باال چگالی با پساب که هنگامی صورت این در پس شده، گزارش

شکالت و کرده نفوذ پایینی های الیه به ست م  میزان مورد در. نماید می ایجاد دریایی گیاهان برای محیطی زی

سبت کمترین سازی، شیرین واحدهای خروجی و ورودی آب سمز واحدهای را ن شترین و معکوس ا سبت بی  را ن

 هر تولید برای معکوس اسوومز واحدهای در که صووورتی به .دهند می اختصوواص خود به حرارتی واحدهای

 فرایند ، ای مرحله چند ناگهانی تقطیر فرایند حرارتی واحدهای در و شورابه مترمکعب 2 شیرین آب مترمکعب

 کنند. می تولید شورابه مترمکعب8 ، 9 ترتیب به  ای مرحله اثر چند تقطیر

ساب همراه به آنها ورود و سنگین، فلزات سازی آزاد باعث خوردگی :فلزات خوردگی شیرین پ  می دریا به کن آب

 فلزاتی عمدتاً حرارتی کن آبشیرین سیستم پساب در .شود می محسوب جدی خطر یک لحاظ این از که .شوند

 کمترین .رادارند غلظت بیشووترین آهن و مس غلظت، ازنظر که دارد وجود کروم روی، آهن، مس، نیکل، مانند

ساب در مس غلظت شد میppm 2 پ سه در غلظت این که با  که ها اقیانوس و دریا در یون این غلظت با مقای

شد، می ppb 12تا  7 حدود در چیزی شد می ای مالحظه قابل عدد با ساب در مس غلظت پس .با شیرین پ  آب

 پیکره در توانند می آهن و مس مثل سنگین فلزات .باشد می دریاها در موجود غلظت از بیشتر برابر 200 ها کن
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 همچنین گذارند، جای بر ناپذیری جبران اثرات مدت طوالنی در و کرده، تجمع آبزیان بافت و غذایی زنجیره آبی،

 دارند وجود تخلیه محل در که جاندارانی توسط و پیداکرده تجمع تخلیه منطقه در موجود رسوبات در فلزات این

 .گیرند قرار زیست محیط چرخه در و جذب

سوب ضد های افزودنی شدن وارد صرفی ماده مهمترین از یکی :ر سوبگذاری کاهش جهت م سات در ر سی  تأ

 طوری به است؛ دما به مواد گونه این بودن حساس آنها مشکالت عمده باشند،که می فسفاتها پلی کن آبشیرین

سفاتها پلی که سفاتها پلی خروجی غلظت .شود می تبدیل فسفات ارتو به گراد سانتی درجه 90 دمای در ف  از ف

 .باشد می ppm 53 حدود در ها کن آبشیرین

سفر و نیتروژن ترکیبات دارای مغذی مواد این ساب تخلیه محل در جلبکی شکوفایی باعث که بوده ف  شده، پ

ستفاده بر این عالوه ستفاده یا صنایع در آب این از مجدد ا شیرینکن در مجدد ا  و بیولوژیکی گرفتگی باعث آب

ستفاده به منجر  و دریا آب بیشتر شدن سمی باعث مورد این که شود می گرفتگی ضد شیمایی مواد از بیشتر ا

 .باشد می آبزیان مرگ و جلبکی شکوفایی اثر در محلول اکسیژن شدید کاهش

 زنده مواد از زیادی هایه گرو که است ای مرحله چند فرایند یک گرفتگی :گرفتگی ضد افزودنی مواد شدن وارد

 بیو تشکیل با که دهد می اجازه و شده شروع جامد سطح به پلیمری مواد جذب با فرایند این دارند دخالت آن در

 سووطح این به ها میکروجلبک و قارچها و باکتریها ازاین پس .بچسووبند جامد سووطح به ها باکتری توسووط فیلم

سبیده شحات با و چ سات خرابی باعث خود سلولی تر سی صیت که مختلف مواد میان در .شوند می تأ  ضد خا

ستفاده علت به کلر دارند، گرفتگی  در مانده باقی کلر میزان دارد، قرار اهمیت و موردتوجه بیشتر ارزانی و آسان ا

ساب شد می ppm 2 حدود در پ ست محیط بر مخرب اثرات دیگر شیمیایی ماده هر مانند که با  می جای بر زی

 تولید هالوژنه ترکیبات تواند می کلر با آن ترکیب و بروماید ppm 70 داشووتن با دریا آب این بر عالوه گذارد؛

 هالوژنه کربن هیدرو تولید نفتی ترکیبات با کلر همچنین گذارد، برجای نامطلوبی محیطی زیست اثرات که کرده

 .کرد اشاره سرطانزا های هالومتان به توان می آنها از که نماید می
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 چرب اسیدهای استر و چرب اسیدهای شامل معمول طور به ها ضدکف: کردن کف ضد افزودنی مواد شدن وارد

ستند شد، می بلیت آنها تجاری نام .ه شکیل از که با  سمی غیر ترکیبات این .کنند می جلوگیری بخار در کف ت

 مصرف .گیرند می قرار مورداستفاده ppm  1 حدود در و دارند پذیری تجزیه خاصیت 90 - 80 حدود در و بوده

 عنوان به ها ضدکف همچنین .ماید مین وارد را مخربی اثرات ها پالنکتون و جلبکها روی بر ماده این ازحد بیش

 . بگذارند دریایی اکوسیستم و سلولی درون غشایی سیستم روی بر نامطلوبی اثرات تواند می شیمیایی ماده یک

سیدها شدن وارد سوب، ضد فرایندهای در:ا سیدها از شیمیایی مواد بر عالوه ر ستفاده نیز ا شود ا  آب PH تا می

شته پایین سیب از مانع و شود نگهدا سید از معموالً فرایند این در .شود تر ستفاده سولفوریک ا  PH .شود می ا

ساب پایین شی شدن حل باعث پ ضوع این که شده کربناتها از بخ ست ازلحاظ مو شکل محیطی زی  مین ایجاد م

ساب ترکیب زیرا ماید ست8 / 5 تا 6 / 5 برابر آن PH که دریا آب با پ  حل کربنات و شده PH رفتن باال باعث ا

 .شود می کربن دیاکسید مانده باقی حذف باعث همچنین و گردد می نشین ته رسوب صورت به پساب در شده

 اما یابد؛ می کاهش آب در محلول اکسیژن میزان دریا، آب شوری و حرارت درجه افزایش با:زدا اکسیژن ترکیبات

 مانند زدا اکسیژن ترکیبات افزودن اثر در حرارتی روش به آب سازی شیرین تأسیسات در اکسیژن میزان عمدتاً

 یکی عنوان به همچنین اکسیژن کاهش .یابد می کاهش تأسیسات خوردگی از اجتناب جهت سدیم بیوسولفات

شکالت از سمز روش به آب سازی شیرین م شد می مطرح نیز معکوس ا سولفات نیز روش این در که چرا با  بیو

 فاز در ،و شده افزوده آب به کلرور کننده خنثی عامل عنوان به رود می بشمار زدا اکسیژن ترکیب یک که سدیم

 زنده موجودات برای تواند می آب در محلول اکسوویژن میزان کاهش .گیرد می قرار مورداسووتفاده تصووفیه پیش

 سازی شیرین تأسیسات از خروجی پساب تخلیه از قبل پذیرنده پساب منبع هوادهی لذا باشد خطرناک دریایی

 .گردد می پیشنهاد مشکل این با مقابله جهت راهکار یک عنوان به آب

 اثر پذیرنده آب کیفیت بر ها کن آبشوویرین در کلریناسوویون فرایند از مانده باقی کلر میزان:کلر غلظت افزایش

 .دارد بستگی کلریناسیون فرایند در مورداستفاده دوزاژ میزان به آن غلظت و میگذارد
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 آب آلودگی

ست، محیط به آلودگی بروز  این تأثیر از نمونه عنوان به .سازد می مخاطره پر را وحش حیات و آبزیان حیات زی

ست مالحظات بر ها آلودگی شاره دریایی موجودات زندگی در آلودگی تأثیر به توان می محیطی، زی  این .کرد ا

 استفاده .کند می اختالل دچار را اکوسیستم دریایی، موجودات از هایی گونه جمعیت کاهش با همچنین موضوع

ستفاده و شیرین آب تهیه جهت دریا آب از مداوم سات کردن خنک منظور به آن از ا سی  مهم عوامل از بزرگ تأ

ستم در تغییر سی سوب اکو صاً گردند می مح صو  در شدت به آن در موجود ترکیبات و شده تولید آب حجم خ

ستم روی بر تأثیرگذاری میزان سی شند می مهم آبزیان و اکو سات و لوله خطوط .با سی  ایجاد بر عالوه آبگیر، تا

ستگاه آلودگی، ستی تنوع کاهش باعث و نموده تخریب شدت به را آبزیان های زی  .شوند می آبزی های گونه زی

سط شده تولید شور آب شت و ها کن شیرین آب تو صیات تغییر موجب دریا به آن بازگ صو  دریا آب فیزیکی خ

 .گردد می آن شوری خصوصاً

صووورت می گیرد.  روژهپ احداث عملیات اثر بر سوواختمانی فاز در آب آلودگی :سوواختمانی فاز در آب آلودگی

سوبات ساختمانی عملیات سوبگذاری نرخ و کدورت افزایش سبب و داده افزایش را دریا آب معلق ر  کاهش و ر

 ایجاد باعث و داد خواهد قرار تاثیر تحت شوودت به را مدی و جزر زیر فعالیت های امر این .شوووند می ورن وذنف

س در نشت سی شته آبزیان سالمت روی کدورت این .شود می دریا بیولوژیکی تماکو س ثباع و تاثیرگذا  و ترسا

  .شود می تلقی مهم حیث این از آب کدورت میزان افزایش بنابراین .شود می اآنه زادآوری و درش اهشک

ساب :دریا بخش در آب آلودگی سات ساخت زمان در شده تولید  پ سی شکی تا ضالب شامل خ ش فا  تی،بهدا

ستفاده مورد آب و سطحی روانابهای شو، مانند( ساختمانی فعالیتهای برای ا ست  فرآوری و تولید خاک، تراکم ش

شد می)... و بتن  پساب تولید به منجر نیز برداری بهره شروع از پیش تجهیزات بازرسی و تست اینکه ضمن .با

 است ذکر به الزم .افتاد خواهد اتفاق الیروبی عملیات و آبگیر احداث فعالیتهای طرح، ساختمانی فاز در .شود می

 فرایند در خاصی آلودگی لذا یابد، می انتقال محل به سپس و شده ساخته کارخانه در بتنی های وزنه و تاسیسات



19 
 

 منتقل شناور روی به کارخانه از آماده های لوله گذاری، لوله عملیات در .بود نخواهد محیط متوجه لوله ساخت

شهای از یکی به سپس و شوند می داده جوش یکدیگر به و شده ستاندارد رو ستر در ا  .گیرد می قرار دریا ب

ضچه ساخت و گذاری لوله مرحله در الیروبی عملیات سوب طبیعی محیط بر موثر عوامل از آرامش حو  می مح

 جمله از دریایی موجودات به آسوویب به منجر گودبرداری و الیروبی حین آب در شووده ایجاد کدورت .شوووند

 توانند می شوند، می آب کدورت باعث که فعالیتهایی بنابراین .شود می منطقه در ها ماهی زیان، کف گیاهان،

 بستر در کانال حفر هنگام در زیان کف برداشت به توان می الیروبی منفی اثرات مهمترین از .باشند زیانبار بسیار

 تخلیه، یا برداشت های محل در آب شدن آلودن گل الیروبی، مصالح تخلیه محل در زیان کف شدن مدفون دریا،

 این وجود همچنین و دریایی زنده موجودات به رساندن آسیب مجاور، مناطق به معلق رسوبات حاوی آب انتقال

سمومیت میزان کاهش سبب ها آلودگی ستر در موجود نفتی آلودگیهای و سنگین فلزات با ماهیان احتمالی م  ب

 . گردید خواهد دریا

 الیروبی محل اطراف آب در رسوبات غلظت میزان دائمی سنجش باید الیروبی حین در آب کدورت کنترل جهت

ستاندارد حد از کدورت که مواقعی در الیروبی توقف و تخلیه محل و ستفاده و نماید تجاوز ا  شناور قائم موانع از ا

شت محل اطراف صالح بردا صالح تخلیه محل و الیروبی م شار از جلوگیری موجب م  مناطق به آلود گل آب انت

 .شود می اطراف

س عمده بخش :برداری بهره فاز در آب آلودگی سابمربوط به  زنی داریبر هبهر ازف در دهش دتولی ابهایپ  های پ

 آب وریش دتوان یم دریا در معکوس اسمز واحد شور پساب .باشد می کن آبشیرین فرایندی واحدهای از حاصل

 شیرین تجه هک یافزودن وادم و ودش یم زودهاف ءهاغشا هب هک یمیاییش مواد حاوی پساب ضمنا .دهد افزایش را

 در زنی پرسنل بهداشتی فاضالب .شود تخلیه دریا به سپس و شود تصفیه حتما باید افزایند، می آن به آب سازی

 .خواهدشد آب آلودگی به منجر تصفیه عدم صورت
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 تصفیه  پکیج به مستقل کشی لوله سیستم توسط بهداشتی و انسانی های پساب کلیه :دریا بخش در آب آلودگی

ضالب صوص های باکتری و بیولوژیک روش کمک به آن در و شده هدایت فا ضالب از که مخ  کنند می تغذیه فا

 استفاده سبز فضای آبیاری جهت ایران محیطی زیست استاندارد بر منطبق خروجی آب و شده تصفیه کامل بطور

 بد بوی شوودن پراکنده از که باشوود می نیز بیولوژیک بوگیر یک به مجهز همچنین سوویسووتم این .شوود خواهد

 الگوی کند، می تغییر دستخوش را امواج گردش الگوی شکن موج و آرامش حوضچه احداث .کند می جلوگیری

 .شود می شکن موج بازوی مجاورت در تالطم کم مناطق در رسوبات تجمع موجب و یافته تغییر نیز رسوبگذاری

 .شووود می آب آلودگی بار افزایش باعث آنها سوووخت بینی پیش قابل و احتمالی ونشووت پسوواب زائدات، دفع

 موجود قوانین و استاندارد به توجه با که باشد می دریا در شور پساب تخلیه برداری بهره فاز در آالینده مهمترین

صله در و عمق در باید شده تخلیه پلوم  زیست اثرات گونه هیچ نباید طوریکه به شود تخلیه ساحل از مناسبی فا

شته همراه به دریا زیست محیط بر را زیانبار محیطی شد دا ستفاده مورد خام آب است الزم .با  به نمکزدایی در ا

صفیه مختلف فرآیندهای کمک صالح و ت شند مطلوبی عملکرد دارای زدایی نمک تأسیسات تا گردد، ا  غیر در .با

 باید برای معکوس اسمز روش در .شد خواهند روبرو بسیاری مشکالت با آب تولید در تأسیسات این صورت این

 این ترسوویب مانع آب کربنات بی یونهای حذف با غشوواها روی شوویمیایی های ترکیب قرار گرفتن از جلوگیری

 .یابد می کاهش ها بیکربنات غلظت آب، PH افزودن با شد ترکیب

صفیه پیش مراحل در باید نیز سنگین فلزات و ها روغن شی تأثیرات .شود زدایش آب از ت سابهای تخلیه از نا  پ

سات روزمره سی ست محیط بر کن شیرین آب تأ شند می آنها عملکرد و برداری بهره علت به دریایی زی  علی .با

 خروجی پسابهای گاها که است شده ذکر منابع برخی در ندارد، حرارتی آلودگی معکوس اسمز سیستم اینکه رغم

سات این از سی ست همراه درجه یک حدود در حرارت افزایش با تأ سیون این بر عالوه .ا  کننده خنک آب کلرینا

 افزایش باعث توانند می کن آبشیرین تأسیسات همچنین .نماید آب در سمی مواد تولید تواند می تأسیسات این

 .شوند کننده دریافت های آب در شوری
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 آب تاسیسات در آب سازی شیرین فرآیند از مراحل آخرین در که است ای شده تغلیظ پساب برگشتی، شور آب

 تاسیسات در تصفیه پس یا تصفیه پیش درفرآیندهای شیمیایی مواد از مختلفی انواع .است شده حاصل شیرین

 برگشتی شور آب متغیر های غلظت با مختلف شیمیایی مواد این وجود علت به .شود می استفاده کن آبشیرین

ست محیط در تغییراتی باعث و شده دریا آب قلیاییت یا شوری در تغییر باعث تواند می دریا به شده تخلیه  زی

ستفاده آب نوع به توجه با برگشتی شور آب ویژگی های درضمن .گردد می دریایی  مورد فرآیند نوع نیز و موردا

 .کند می فرق کن آبشیرین تاسیسات در استفاده

شتر شان توانند می دریایی موجودات بی  تغییرات موقت بطور یا و دهند مطابقت شوری کم تغییرات با را خود

سابها تخلیه روند اگر وجود این با .کنند تحمل را شوری شدید  مدت برای دریا آب غلظت در تغییرات ایجاد و پ

ستم موجودات برای کند، پیدا ادامه طوالنی سی ضر تواند می دریا اکو شد م  و ها گونه ترکیب در تغییراتی یا و با

 قدرت که آبزیانی همچنین و دریایی های جلبک های گونه روی بر عامل این .بیاورد وجود به آنها فراوانی

 (5) .داشت خواهد بیشتری تاثیر دارند را باالتر شوری شرایط با خود تطبیق در کمتری

 

 زیست محیط حفظ جهت اقدامات و اثرات کاهش جهت مناسب راهکار ارائه

ستفاده طورکلی به صرف میزان تواند می زیر راهکارهای از ا شی سوء اثرات نیز و انرژی م  قابل حد تا را آن از نا

 : دهد کاهش توجهی

 دارند نیاز کمتری انرژی به که آب سازی شیرین های تکنولوژی از استفاده. 

 امکان صورت در تجدیدپذیر انرژی منابع از استفاده 

 بازیابی قابل انرژیهای از اسووتفاده منظور به نیروگاه نزدیکی در آب سووازی شوویرین تأسوویسووات احداث 

 .آنها از خروجی بخار مانند نیروگاه
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 به .شود می حاصل پساب دفع اثر در سازی شیرین فرایندهای توسط شده ایجاد محیطی زیست اثرات مهمترین

 های آالینده بار مقابل در کمتری حساسیت اکوسیستم که گیرد صورت مناطقی در باید پساب تخلیه خاطر همین

 پیشنهادات از یکی شوند، تصفیه کامالً دریا به ورود از قبل باید پساب خروجی ترکیبات یا و باشند داشته ورودی

ست اثرات کاهش ساب دفع محیطی زی ست هایی محل در پ ست مخاطرات کمترین که ا  دنبال به را محیطی زی

شته شند دا ضر حال در با صد 48 حدود حا سات از در سی ساب امریکا در کن شیرین آب تأ  آبهای به را خود پ

 .ریزند می سطحی

 

 محیط بر دریا آب نمکزدایی واحدهای منفی اثرات کاهش منظور به سوووء اثرات تقلیل های روش

 دریایی زیست

 همین به و رسد می نظر به بعید دریایی زیست محیط بر ممکن حداقل به واحدها این منفی اثرات کاهش امکان

ست ضروری دلیل  برای حل راه آخرین عنوان به تنها شیرین آب تولید برای دریا آب کردن شیرین گزینه که ا

 و دریا آب بر ها سایت این اثرات کاهش برای هرحال به .شود قرارگرفته مدنظر منطقه یک در شیرین آب تأمین

 کن شیرین آب ساخت از بعد و قبل های پایش اصل به بایستی می نمکزدایی سایت بر دریا آب آلودگی اثرات یا

 .داد انجام را نهایی گیری تصمیم بتوان تا شود جدی توجه دریا آب از پایه اطالعات وجود و

ستم منفی سوء اثرات تقلیل برای ریزی برنامه و طراحی منظور به کار این  کارخانه ساخت هنگام در حیطی زی

 می ضروری آن از برداریه بهر فرایند و جریان در همچنین و دریا آب داخل در یا و مجاورت در کن شیرین آب

 با و سوء اثرات تقلیل برنامه یک صورت به اشاره مورد سوء اثرات تقلیل منظور به بایستی می که اقداماتی .باشد

 این برداری بهره واحدهای سوواخت و اجرایی واحدهای به دریایی، زیسووت محیط بر منفی اثرات کاهش هدف

شد ذیل قرار به تواند می شود، داده کارخانجات  منظور به نمکزدایی سایت خروجی و ورودی بهینه طراحی با
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سیب بروز از پرهیز ست های آ ساس مناطق در محیطی زی  جریان؛ الگوهای و مد و جزر سازی شبیه مجاور؛ ح

 به را سیستم به ورودی جریان سرعت که شکلی به ورودی های سازه سایر یا آب برداشت کانالهای بهینه طراحی

 نیز تصووفیه پیش برای نیاز و رسوویده حداقل به یکدیگر با دریایی های گونه برخورد طوریکه به رسووانده حداقل

 رسوواندن حداقل به منظور به دریا سوواحل نزدیک خاک در نفوذ های گالری یا ها چاه حفر .کند پیدا کاهش

 و یکدیگر به ها گونه برخورد خطر کانال، از آب مسووتقیم برداشووت صووورت در زیرا دریایی هایگونه  برخورد

 که ای گونه به خروجی سازه بهینه، طراحی.یافت خواهد افزایش آنها میر و ومرگ خطرآفرینی پتانسیل درنتیجه

ساب سازی رقیق و اختالط امکان کافی میزان به سیار خروجی پ  اثرات و گردد، فراهم کارخانجات این شور ب

 .شود رسانیده حداقل به غلیظ بسیار شور پساب از ناشی معکوس

 از ناشی خطرناک شیمیایی مواد ورود تقلیل یا رساندن حداقل به منظور به تصفیه پیش های تکنیک از استفاده

 موجود خطرناک شیمیایی مواد تصفیه نمکزدایی سایت به درنتیجه و دریایی محیط به مذکور مواد نشت حوادث

 منظور به طورکلی به پس. دریایی محیط به تخلیه از قبل نمکزدایی سووایت شووور فاضووالب جریان خروجی در

 کار به مختلفی روشهای آنها از بیشتر هرچه وری بهره و کن آبشیرین های سامانه محیطی زیست اثرات کاهش

 :نمود تقسیم کلی بخش دو به خالصه طور به توان می را روشها این که است شده گرفته

 پیشگیری روشهای - 1

 العملی عکس روشهای - 2

شهای شگیری رو شهایی :پی ستند رو سات احداث از قبل که ه سی شیرین تأ شی سوء آثار کاهش برای کن آب  از نا

 :ازعبارتند اختصار به ها روش این که شود؛ می گرفته کار به تأسیسات احداث

 خاک حفاظت و محیطی زیست های پدیده کننده بررسی های سازمان تقویت و احداث 

 شوند می دریا وارد که رسوباتی حجم کاهش برای پسابها تخلیه محل در آرامش های حوضچه ایجاد. 
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 زیست محیط به ها آسیب کاهش برای مناسب عملکرد و طراحی های تکنیک از استفاده 

 آبزیان ورود کاهش برای کنند، می آبگیری سطحی صورت به که ورودی های مدخل ساختن و طراحی 

 .تأسیسات درون به

 برسانند زیست محیط به را آسیب کمترین که مناطقی در کن آبشیرین تأسیسات احداث. 

 می صورت تأسیسات از برداری بهره حین در که باشد، می اقداماتی شامل ها روش این :العملی عکس های روش

 :از عبارتند آنها از برخی گیردکه

 صات در تغییرات شخ ستم فیزیکی م شیرین سی سمت در کن آب  که دارند تری مخرب آثار که هایی ق

 .  کن شیرین آب های پروسه یا و تأسیسات در فیزیکی تغییرات مستلزم

 و شوووری میزان بین زیاد اختالف کاهش منظور به تخلیه از قبل دریا آب با ها پسوواب کردن مخلوط 

 .تخلیه محل در دریاها آب و ها پساب حرارت

 آنها در موجود مضر شیمیایی مواد جداسازی و کردن کم منظور به آن تعدیل و ها پساب بررسی 

 ها پساب یکنواخت پخش برای ها خروجی محل در کننده پخش های سیستم احداث 

 سه در که شیمیایی مواد نفوذ کردن محدود صفیه پیش مراحل مانند مختلف های پرو  تمیز برای یا ت

 (4و ) (3).گیرد می قرار مورداستفاده تأسیسات مختلف قسمتهای کردن

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

سیل صنعتی، های فعالیت سایر همانند نیز کن شیرین آب های کارخانه ست اثرات ایجاد پتان  بر محیطی زی

 احداث و ساز و ساخت فرایند از ناشی توان می را محیطی زیست اثرات این از تعدادی دارند خود پیرامون محیط

سات سی ست را دیگر برخی و تا ست کن شیرین آب های کارخانه فعالیت از آوردی د  مایع، جنبه چند به که دان



25 
 

 فاز دو به را ها کارخانه این از ناشی اثرات توان می کلی طور به شوند می بندی طبقه گاز انتشار و جامد زائد مواد

 .کرد بندی دسته برداری بهره فاز و ساز و ساخت

 بهره فاز اثرات اما شوند می برطرف پروژه ساخت مرحله اتمام از پس غالبا ساز و ساخت فاز از ناشی اثرات برخی

 شده مرور مقاالت از بسیاری در روشنی نظر اجماع .داشت خواهد ادامه است، فعال کارخانه که مادامی تا برداری

 کن شیرین آب های کارخانه اکولوژیکی اثرات میزان تعیین در اصلی فاکتور تخلیه، سایت انتخاب دهد می نشان

 دریاهای مثال دارد؛ بستگی هدف محیط حساسیت به زیست، محیط بر وارد خسارت میزان کلی طور به باشد می

سته  بنابراینهستند، انرژی کم و عمق کم و دارند محدودی آب تبادل فرآیند سرخ دریای یا فارس خلیج مانند ب

  اند حساس بسیار شور پساب تخلیه به

 فاز مخرب اثرات عنوان به شود، می طی کارخانه ساخت زمان مدت در که عمرانی فرآیندهای تمام کلی طور به

 باشد، می هدف زیست محیط ساحلی بخش متوجه بیشتر فاز این از ناشی اثرات .شوند می معرفی ساز و ساخت

 در شوند، می ساخته ساحلی خط نزدیکی در اغلب صنعتی های کارخانه نوع این زمین؛ کاربری تغییر :شامل

 این .شوند لحاظ همزمان طور به توانند می محیطی زیست اثر چندین کن، شیرین آب های کارخانه فعالیت زمان

 :از عبارتند اثرات

شی عمدتا که ساحلی آبهای شوری افزایش آبخوان؛ ساب مداوم تخلیه از نا ست ساحلی آبهای محدوده در پ  و ا

  ساحلی بخش در زیرزمینی آبهای به شور آب نفوذ همچنین

 می تولید انرژی بهبود های توربین و فشار افزایش های پمپ مانند سازها متعادل توسط مستقیما صوتی؛ آلودگی

  شود کنترل و برسد حداقل به مناسب، های فناوری از استفاده با تواند می و شود

ستگاه بر کن شیرین آب های کارخانه اثرات بزرگترین بتوان شاید شی را دریایی های زی ساب تخلیه از نا  شور پ

 دمایی، میانگین تغییر قابلیت شووده تخلیه شووور پسوواب .دانسووت آبی های محیط به ها کارخانه این از حاصوول
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 تخلیه شور پساب .دارد را دریایی های اکوسیستم کیفی پارامترهای تغییر نتیجه در و دریا، آب شوری و قلیاییت

 غلظتی با دریا آب ، محصوالت هالوژنه، آلی ترکیبات قبیل از شیمیایی ترکیبات و اولیه محلول مواد حاوی شده

 خوردگی و کف رسوب شدن پوسته پوسته ضد افزودنی مواد از ترکیبی و خوردگی  اولیه غلظت برابر دو تقریبا

 آبی بدنه به مجددا تصفیه، بدون شور پساب این باشد می آب محیط دمای از باالتر دمایی و پایین نسبتا سطح در

سیل کاهش سبب و گردد می باز  .شود می دریافتی آبی بدنه بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، ویژگیهای و پتان

 :کرد تقسیم بخش سه به توان می را شور پساب این از ناشی عوارض کلی بطور

 شده شناخته خوبی به سمی آالینده منابع عنوان به کن شیرین آب های کارخانه نقش: شیمیایی های آالینده

ست صفیه، پیش فرایند انجام هدف با ها کارخانه این .ا ضافه خوراک آب به مختلفی شیمیایی مواد ت  کنند می ا

 آب .شود می آبی بدنه حرارت درجه رفتن باال باعث که است حرارتی آلودگی پساب، تخلیه تاثیرات از دیگر یکی

 حرارت درجه رفتن باال بر را تاثیر بیشترین حرارتی کن شیرین آب های کارخانه پساب و تاسیسات کننده خنک

صلی عامل عنوان به و دارند آبی بدنه ساب  .شوند می معرفی آب دمای تغییر ا صوالت از دیگر یکی شور پ  مح

 بررسی طی  .شود می تولید کن شیرین آب های کارخانه از آن حد باالترین و است نمکزدایی فرآیندهای جانبی

شاهده مختلف مطالعات سیع شوری اثر محدوده که شد م ست در متر ها ده از بیش و بوده و  از امر این. دریا

ست برخوردار باالیی بیولوژیکی اهمیت شود باعث بالقوه بطور و ا شتری موجودات می  معرض در دریا اعماق در بی

ساب ستم حیات شانس و گیرند قرار شور پ سی  نقش شوری تغییرات .یابد می کاهش ناحیه این در دریایی اکو

 .کند می ایفا دریایی های گونه در اختالل ایجاد و آبزیان جمعیت و رشد زندگی، بر مهمی

سبت دریایی زندگی تحمل میزان از آگاهی  جمعیت و دریایی اختالالت ارزیابی برای شوری، تغییرات درجه به ن

ستم سی سیار دریایی اکو سیب کم توان می صورت این در و دارد اهمیت ب صب برای را محل ترین آ  خروجی ن

سم بر متفاوت نقش دو تواند می شوری میزان تغییر .کرد ارزیابی دریایی  برای کند؛ ایفا دریایی موجودات ارگانی
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شد مفید صدفها مانند موجودات برخی ست ممکن شوری تغییرات بگذارد دیگر های گونه بر تاثیر همزمان و با  ا

 :گردد زیر عوامل بروز باعث

 سریعتر فرد به منحصر رشد و تکثیر برای تالش و ها گونه رشد  

 زندگی به امید و موجودات الروی مرحله در بقا  

 باروری های ویژگی و ها گونه نژاد اصالح  

 رفتار و اندازه جمعیت، بر آن اثرات و آبی بدنه شوووری تغییرات میزان بین مسووتقیم رابطه اسووت، مسوولم آنچه

 نوسانات به زیاد ها ماهی این که دهد می نشان ماهی گونه نوعی مورد در شواهد برخی .است دریایی موجودات

 متحرک های گونه بر شوری تغییرات از ناشی آشکار اثرات اولین است ممکن همچنین .نیستند حساس شوری

 موجودات زندگی تاریخچه که بود خواهد ها پالنکتون بر واکنش باالترین و دهد، رخ ها ماهی و پالنکتونها مانند

 متفاوت مختلف نژادهای از کودک ماهیهای انواع بر شوری تاثیر میزان همچنین .داد خواهند تغییر را منطقه آن

 با مقایسه در کودک های ماهی جامعه اما دارند، بیشتری حساسیت برخی و کمتر حساسیت دارای برخی است،

 .هستند بسیارحساستر شوری نوسانات به نسبت بالغ ماهیهای

 در را ها ماهی مهاجرت الگوی تواند می شوری، و حرارت درجه کل، قلیاییت تغییرات شد ذکر که آنچه نتیجة در

 به دیگر است ممکن کند، حس شده ذکر عوامل از یکی در تغییری ماهی گونه یک اگر .دهد تغییر ساحل طول

 از تا کنند طی را تری طوالنی های مسووافت شوووند مجبور ها ماهی نتیجه در و نکند حرکت منطقه آن سوومت

شتر نتیجه در عبورکنند، باال غلظت با مناطق سئله این طرفی از .گیرند می قرار شکار خطر معرض در بی  بر م

شین ساحل افراد زندگی ست، اثرگذار ن  یک کل حتی و سواحل بومیان غذای کننده تامین ها ماهی این زیرا ا

  .تاثیرگذارند کشور یک اقتصاد بر و اند منطقه

ست های پیامد کاهش  ساب دفع محیطی زی  رایج های راه جمله از .دارد آن دفع ابزار با نزدیکی ارتباط شور، پ

صفیه های کارخانه به تخلیه آب، سطحی تخلیه شامل جهان در شور پساب دفع  عمیق، چاه در دفع فاضالب، ت
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ستفاده ضچه زمین، از ا ساب یا کننده خنک آب با اختالط طریق از شور آب تغلیظ تبخیر، های حو ضالب پ  فا

 مورد بیشتر سطحی های آب به نمک آب تخلیه روش است بدیهی .باشد می سطحی تخلیه از قبل شده تصفیه

 اکوسیستم گرفتن نظر در با باید سطحی های آب به تخلیه .دارد بر در را هزینه حداقل و گیرد می قرار استفاده

 و ارزیابی آب، کیفی های پارامتر تغییر به نظر مورد منطقه اکوسیستم حساسیت میزان و گیرد صورت آبی بدنه

 استقرار مناسب عمق و محل در خروجی دهانه تا شود بندی طبقه و مشخص مختلف، های حساسیت با مناطق

 محدود گردش با مدی و جزر مناطق و عمق کم های آب های الگون در خروجی دهانه قراردادن از مثال یابد،

 (6)و  (5) .شود اجتناب

 ریزی برنامه نیازمند دریا داخل در یا و مجاورت در زدایی نمک واحدهای اندازی راهپس در نهایت باید گفت 

شد می دریایی منابع مدیریت دیدگاه از کالن  شروع از قبل آب منابع مدیریتی ریزی برنامه است ضروری لذا .با

 برهم از ممانعت اهمیت به نظر اما .گیرد قرار کشوری مسئولین توجه مورد ای سازه ساختارهای هرگونه ایجاد به

 کن شیرین آب احداث بالقوه اثرات بکر، سواحل تخریب و آلودگی گسترش محیطی، زیست های تعادل خوردن

 (6.)گیرند قرار توجه مورد بایست می ها
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