
 

 

 

 

 

علمی  هایفعالیت

 ترویجی
  



 شور آبهای از زدایینمک برای جدید گرافنی فیلتر

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

 نمهمتری از یکی حال این با. است شده پوشیده آب از زمین یکره سطح از درصد ۷۱ از بیش

 دریاهاست و هاساقیانو در زمین یکره آبهای تمامی تقریبا که چرا. است آب بحران بشر روی پیش هایچالش

 رایندهایف قبیل از نمکزدایی رایج روشهای. است دشوار شرب آب به تبدیل برای آبها این از نمکزدایی و

 در یا دورافتاده مناطق در هاییدشواری باعث موضوع این. دارند فراوانی انرژی با نیاز معکوس اسمز و تقطیری

 .شودمی باالتر هایظرفیت

 روش سعهتو حال در پنسیلوانیا ایالتی دانشگاه و شوشین دانشگاه محققان از گروهی خوشبختانه

 اکسید یدیهیبر غشاهای از شده ساخته مولکولی غربال از نوعی گروه این. هستند آب نمکزدایی برای بهتری

 .کند جدا شور آبهای از تریکم بسیار برداریبهره هایهزینه با را نمک تواندمی که اندساخته گرافن

 دارای که است هوشمندی غشای ساخت ما رویای»: گویدمی تحقیقات این مجری 1ترونس مائوریسیو

 را آب از غیرآلی و بیولوژیک آلودگی بتواند و باشد خودترمیمی قابلیت و طوالنی، عمر باال، راندمان و آبدهی

 تحقیقات. بیاورد ارمغان به است مواجه آب بحران با که جهان از نقاطی در مخصوصا مصرف مناسب آب و بزداید

 «.است راستا این در ما

 مواد توانندیم نیز خانگی فیلترهای. نیست جدیدی روش آب هایآالینده حذف برای فیلتر از استفاده

 از اغلب نمک یونهای که چرا است ترپیچیده آب از نمک جداسازی اما. کنند جدا آب از را خطرناک شیمیایی

 اکسید رهایفیلت روی گروه این. شود ساخته باید فیلترها از دیگری نوع لذا. هستند کوچکتر آب مولکولهای

. بود شده مطرح شود برده کاربه آب از نمکزدایی برای تواندمی که روشی بعنوان سابقا که کنندمی کار گرافن

 این در الشچ مهمترین اما کند، ممانعت نمک یونهای عبور از آب مولکولهای عبور ضمن تواندمی گرافن

 شیمیایی ادهم عنوان به کلر. بیاورد دوام بتواند تریطوالنی مدت که است گرافن از فیلتری ساخت تحقیق

 حلی راه یافتن برای تالش حال در تحقیقاتی گروه و کندمی تجزیه را گرافن اکسید آب یتصفیه در متداول

 .هستند بهتر

 کلر لمقاب در که اندساخته گرافن اکسید و خالص گرافن جنس از هیبریدی فیلتری دانشمندان

 هایهزینه و ددار آب قوی جریانهای مقابل در بهتری مکانیکی مقاومت همچنین. دهدمی نشان بهتری مقاومت

 .است کمتر گرافن اکسید ممبران از نیز آن تولید

 

 نمکهای از درصد ۸۵ حذف به قادر شده ساخته فیلتر اخیر، تحقیقات از آمده دستبه نتایج طبق

 و بود خواهد تقطیری و معکوس اسمز فرایندهای برای جدی رقیب روش این. است بوده شور آب در موجود

                                                             
1 Mauricio Terrones 



 نمکزدایی فعلی فرایندهای به نسبت بهتری روش مراتب به ندارد، باالیی انرژی یا حرارت به نیاز که آنجا از

 .رسدمی نظربه

. ندارند سالم آب به دسترسی که است زمین یکره ساکنان از درصد ۲۰ کمدست برای خوبی خبر این

 .باشیم نداشته دنیا جای هیچ در آب بحران نام به معضلی بشری دانش رشد یسایه در که روزی امید به

 

 نمکزدایی، گرافنکلمات کلیدی: 

 (2017)بازدید شده در سال  popular mechanicsمرجع: 

 

  



 ناپذیرند؟آیا روغن و آب امتزاج

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

دهد برخی از مولکولهای روغن که به مطالعات اخیر نشان می

کنند در شرایطی که دو ماده طور طبیعی مولکولهای آب را دفع می

شوند. محققان تحت فشار بسیار باال به هم فشرده شوند، در آب حل می

با تحت فشار قرار دادن یک محفظه کوچک پر از آب و متان، شرایط 

های اورانوس و نپتون را شبیه سازی شابه با کف اقیانوس یا درون سیارهم

در فشار متعارف در آب به  1گریزکردند. در زیر میکروسکوپ، متان آب

گردد که به دلیل انحالل های بزرگ و مانند روغن ظاهر میشکل قطره

شوند که به معنی انحالل ها ناپدید میقطرهناپذیری آن در آب است. دانشمندان دریافتند در فشارهای باال این 

 .متان در آب است

های آب و متان را تا در این تحقیق به کمک یک سندان الماسی مولکول 2محققان دانشگاه ادینبرو

بار تحت فشار قرار دادند. این مقدار بیست برابر فشار کف درازگودال ماریانا در اقیانوس آرام  20.000میزان 

شود چرا که مولکولهای ی زمین( است. این گروه بر این باورند که متان در آب حل میی پوستهقطهترین ن)ژرف

مانند. این وضعیت باعث شوند، اما مولکولهای آب به همان شکل سابق باقی میآن با افزایش فشار منقبض می

 .شود مولکولهای متراکم متان در البالی ذرات آب قرار گرفته و حل شوندمی

این اولین بار "گوید: از مرکز تحقیقات دانشکده فیزیک و نجوم دانشگاه ادینبرو می 3کتر جان الودید

گریز در انگیز علمی روشن کرد ذرات آبی هیجانشود. این یافتهاست که انحالل متان در آب مشاهده می

وط به کف اقیانوس یا سیارات تواند در مطالعات مربکنند و این موضوع میفشارهای باالتر چگونه رفتار می

آمیز برای محیط قیمت و مخاطرههای صنعتی گراندیگر مفید باشد. کاربردهای دیگری نیز از جایگزینی حالل

ی مهم توان برای این یافتهای مثل تایتان بزرگترین قمر زحل میسازی اجزای سیارهزیست گرفته تا شبیه

 ".علمی متصور شد

منتشر شده و تحت حمایت شورای تحقیقات علوم  Science Advances این پژوهش در ژورنال

 .مهندسی و فیزیک و انجمن تحقیقات اروپا بوده است

 پذیری، آبکلمات کلیدی: روغن، امتزاج

 :منبع

O’Neill, Emma, Oil & Water Combined under high pressure, study 
shows; www.stv.tv 28 August 2017 

                                                             
1 Hydrophobic 
2 Edinburgh 
3 John Loveday 

تصور غالب بر این است که روغن 

و آب غیر قابل امتزاج هستند. اما 

کشف اخیر دانشمندان نشان 

توان دهد تحت شرایطی میمی

با یکدیگر  این دو را به ترکیب

 .واداشت

 

http://www.stv.tv/


 :کشف نانوتیوب کربنی

 ترین راه برای نمکزدایی از آب اقیانوسها و تولید آب شیرینسریع

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

اند. تهیافدانشمندان به معمای قدیمی چگونگی تبدیل آب اقیانوسها به آب آشامیدنی پاسخ بهتری 

 .تواند شوری آب را جدا کنداین یافته البته مدیون اختراع مهم نانوتیوب کربنی است که می

با افزایش تقاضای مصرف آب آشامیدنی متناسب با رشد جمعیت، تحقیقات برای یافتن روشهای 

 0.007ست. اما فقط ی زمین از آب پوشیده شده ازدایی نیز توسعه یافته است. دو سوم سطح کرهپایدارتر نمک

بر است. پژوهشگران بر و هزینهزدایی انرژیی زمین قابل آشامیدن است. روشهای فعلی نمکدرصد از آبهای کره

ای در مقیاس اتمی و با در همکاری با دانشگاه شمال شرقی ماساچوست ماده 1آزمایشگاه ملی الورنس لیورمور

بار نازکتر از موی انسان بوده  50.000اند. این ماده ر ساختهنانومتر برای جداسازی نمک از آب شو 0.8دقت 

 .تر خواهد ساختتر و ارزانو فرایند نمکزدایی را سریع

اند که بتوانند مولکولهای آب را در یک ردیف از خود عبور ای سایز شدهگونههای نانوتیوب بهروزنه

وشهای موجود سریعتر است. یکی از رند نسبت به تر نمک شوند. این فرایداده و مانع عبور مولکولهای درشت

خواهند در یک راهرو ها میای از انسانتصور کنید دسته "گوید: محققین این پژوهش در توضیح این پدیده می

تواند بسیار کندتر از حالتی باشد که آنها در یک ردیف اند بدوند. این میدر حالیکه دستان یکدیگر را گرفته

 ".دوندمی

ی واسطهتوانند نمک محلول در آب شور را بههای غشایی طبیعی هستند، میکه پروتئین 2هااپورینآکو

دهد. تر انجام میها این کار را شش برابر سریعی نازک نانوتیوبانتقال در نرخ باال جداسازی کنند. دیواره

های زدایی شده و در ظرفیتمکهای نآوریمحققان امیدوارند که این پژوهش منجر به ابداع نسل بعدی فن

 .ی زمین روشی عملی، سریع و ارزان قیمت باشد% از سطح کره70سازی آبهای موجود در باال برای شیرین

 

 کلمات کلیدی: نانوتیوب، نمکزدایی

 
 :منبع

Billington James, Carbon Nanotube discovery solves fastest way to turn ocean water into 
drinking water; www.ibtimes.co.uk 25 August 2017 

  

                                                             
1 Lawrence Livermore 
2 Aquaporins 
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 های اسمزمعکوسمعرفی بایوسایدهای قابل استفاده در ممبران

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

توانند به صورت آنالین یا بخشی از برنامه شستشوی شیمیایی می بایوسایدهای غیراکسنده و غیر یونی

باید در ورودی  1در کنترل آلودگی بیولوژیک غشاهای اسمزمعکوس به کار برده شوند. در حالت آنالین، بایوساید

های زمانی استفاده از هر بایوساید انتخاب شده بستگی به مدول اسمزمعکوس تزریق شود. بدیهی است دوره

روی غشا دارد. برنامه تزریق بایوساید به منظور کنترل اختالف  2بار آلودگی بیولوژیک و سرعت رشد بایوفیلم

 .و افزایش عمر مفید ممبران است ها و کاهش دفعات شستشوی شیمیاییفشار دو سر ممبران

های کند اما باعث افزایش هزینهتزریق بایوساید در پیش تصفیه به کنترل رشد بیولوژیک کمک می

های در غشاها با هزینه 3شود. لذا مهمترین هدف برنامه تزریق بایوساید کنترل بایوفولینگبرداری نیز میبهره

که در فرایندهای اسمزمعکوس به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته  باشد. دو بایوساید معروفقابل قبول می

. این مواد با غشاهای از جنس 5و ایزوتیازولین DBNPA(4 (نیتروپروپیونامید 3برومو دی 2و2است عبارتند از 

هاد شوند: عنوان بایوساید پیشنتوانند بهآمید یا سلولزاستات سازگار هستند. دو ماده شیمیایی دیگر نیز میپلی

 .اکسید کلر و پراکسید هیدروژن آمیخته با نقره کلوئیدیدی

ضرر تجزیه ه محصوالت جانبی بیباین ماده بسیار سریع عمل کرده و :  DBNPA ایپیانبیدی

شود تا از بایوفولینگ پیشگیری کند. معموال شود. در حالت تزریق آنالین، دقیقا در ورودی غشاها تزریق میمی

باید متوقف  SMBS شود و در زمان تزریق، استفاده ازلیگرم بر لیتر به مدت یک ساعت توصیه میمی 100

سطح ممبرانها  شود. دفعات استفاده بستگی به پتانسیل آلودگی بیولوژیک در آب خام و سرعت رشد بایوفیلم در

کاهش  DBNPA نیمه عمر pH دارد و معموال از چند روز یکبار تا یک مرتبه در ماه متغیر است. با افزایش

 .اید تا دو برابر افزایش یابدب( میزان تزریق و زمان تماس 8.5باال )بیشتر از  pH یابد. در آبهای بامی

 نباید توسط خطوط تزریق استنلس استیل به کار برده شود چون باعث خوردگی در آنها DBNPA ماده

های پالنکتونی و ن از قبیل میکروارگانیزمدر کنترل رشد طیف وسیعی از ریزجاندارا DBNPA .شودمی

 .ی بایوفیلم در سطح غشاها هستند موثر استدهندهچسبنده که تشکیل

د. مقدار تزریق توصیه نیاز دار DBNPA تری نسبت بهایزوتیازولین زمان تماس طوالنی: ایزوتیازولین

ی آن زیاد است، آبهایی که بار مواد آلساعت است. در  4میلیگرم بر لیتر به مدت  100تا  50شده معموال بین 

تر تواند در میزان تزریق پایینموثرتر عمل خواهد کرد. ایزوتیازولین همجنین می DBNPA ایزوتیازولین از

 .میلیگرم بر لیتر( به طور پیوسته مورد استفاده قرار گیرد 20تا  10)

                                                             
1 Biocide 
2 Biofilm 
3 Biofouling 
4 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide 
5 Isothiazolone 



 Kathon CGحدهای اسمزمعکوس، ترین فرم مصرفی ایزوتیازولین به عنوان بایوساید در وامتداول

 .باشد که ترکیبی از متیل کلرو ایزوتیازولین و متیل ایزوتیازولین استمی Dow ساخت شرکت

ای پراکسید هیدروژن و نقره، سازگار با محیط زیست، بایوساید ترکیب خالقانه :هیدروژن پراکسید نقره

د هیدروژن و نقره محلول ضدعفونی کننده بسیار چند عاملی اکسیدکننده که در ترکیب پایدار یونهای پراکسی

 .برابر نسبت به پراکسید هیدروژن قوی تر است 20سازند. این ماده قوی می

شود. این ماده بایوسایدی بسیار قوی و موثر برای واحدهای اسمز معکوس توصیه می :اکسید کلردی

میلیگرم بر  0.1در میزان تزریق پایین حدود است که مورد تایید سازمانهای معتبر زیادی قرار گرفته است. 

 .تواند هر دو گونه باکتری پالنکتونی و چسبنده را خذف نمایدلیتر می

  



 جلبک، سوخت زیستی طبیعی

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

ها بیشتر مطالبی طرح شده است. رسانهو منابع آنها  1در سالهای اخیر در مورد انواع سوختهای زیستی

سازی این سوخت به دلیل اینکه مقادیر زیادی اند. اگرچه در تجاریدر مورد اتانول حاصل از ذرت بحث کرده

 .شود تا این ماده غذایی به سوخت خودروها تبدیل شود تردیدهایی وجود داردآب مصرف می

کربن موجود در اکسیدیک منبع کامال مفید است که دیاز دیگر منابع سوخت زیستی جلبک است. این گیاه 

کاهد و یک منبع انرژی ای نیز میکند. بنابراین از گازهای گلخانهجو را مصرف کرده و تولید سوخت زیستی می

اکسیدکربن، جلبک به آورد. صدها میلیون سال قبل، به لطف غنی بودن اتمسفر زمین از گاز دیسبز پدید می

ر این کره خاکی رشد و نمو کرد. با تغییر وضعیت جوی زمین، جبلکها مردند و در میان انبوهی طور وسیعی د

ها سال جلبکهای مرده را تبدیل به نفت کرد. های خاک در طول میلیوناز خاک و سنگ دفن شدند. فشار الیه

 .تی باز نیافته استعنوان منبع سوخدهد اما جلبک هنوز جایگاه خود را بهامروزه دنیا به نفت بها می

الرشدترین جلبک یکی از سریع

گیاهان روی زمین است که برای رشد نیاز 

اکسیدکربن دارد. به به مصرف گاز دی

ها از جلبک همین دلیل بعضی از کارخانه

های اگزوز خود استفاده در سیستم

کنند. طبق محاسبات دانشمندان، تولید می

 13یک گالن سوخت زیستی بر پایه جلبک 

اکسید کربن را از کیلوگرم گاز دی 14تا 

دهد. گیاهان ی زمین کاهش میجو کره

توان با کنند. لذا میکنند و انرژی تولیدی را در خود به صورت کربوهیدرات ذخیره میها را حذف میآالینده

 .ساندفرآوری مناسب از آنها سوخت زیستی تولید نموده و ضایعات این فرایند را به مصرف دامی ر

شاید بسیار ساده به نظر برسد، اما آنچه که باید موجب شرمساری دولتهای جهان باشد تمایل فعلی 

آنها به از رده خارج کردن موتورهای احتراق داخلی و جایگزین کردن آنها با موتورهای الکتریکی است، در 

حمل و نقل ارائه دهد مورد غفلت قرار حل برای ترین راهترین و اکولوژیکتواند پربازدهحالی که آنچه که می

 .گرفته است

در سخنرانی خود به  2من از ایده شرکت سفیر انرژی 2008در سال " دارد:نگارنده مقاله اظهار می

ی جریان بازی یاد کردم. در آن زمان، این شرکت مستقر در کالیفرنیا ی تحول و تغییر دهندهعنوان آغازکننده

جهت مصرف توسط موتورهای  2011یون گالن سوخت زیستی بر پایه جلبک تا سال طرحی برای تولید یک میل

                                                             
1 Biofuel 
2 Sapphire Energy Inc. 



گذاری راکفلرها در این پروژه، طرح کسب و کار برای تولید تا یک میلیارد بایودیزل و هواپیماها داشت. با سرمایه

مشکلی اشاره کرده بودم که بزرگترین  2008توسعه یافت. من در سال  2020گالن سوخت زیستی تا سال 

های دیگر در ایاالت متحده دارند عدم حمایت دولت است که آپکه این شرکت همانند بساری از استارت

 .آوردسوخت زیستی را سوخت به حساب نمی

با  737ای دو تست با هواپیمای بوئینگ اما سفیر پروژه را به خوبی جلو برد و خطوط هوایی بین قاره

به عمل آوردند. نتایج حاکی از اقتصادی بودن این سوخت  UOP با سوخت جت بر پایه جلبک مخلوط شده

ها مشاهده نشد. همچنین طبق برآورد شرکت سفیر، میزان بوده و خوشبختانه مشکل جدی در این تست

 .مصرف این سوخت نسبت به سوختهای متداول بسیار کمتر بوده است

گیر شدن طرح شرکت ری عواملی باعث زمینآورغم نتایج به دست آمده و پیشرفت فنبا این حال، علی

دهندگان این تکنولوژی شدند. یکی از این عوامل افت قیمت جهانی نفت بود. حتما سفیر انرژی و سایر توسعه

دالر امریکا در هر بشکه رسید. در هفت سال گذشته قیمت نفت  150آورید که قیمت نفت به به خاطر می

های است. دلیل دیگر، توانایی افزایش ظرفیت تولید و مهمتر از آن هزینه تقریبا حدود یک سوم آن قیمت بوده

ایم مخصوصا در استرالیا زیاد شنیده (CCS) اکسیدکربناندازی و ذخیره دیدامآن بوده است. در مورد ایده به

ند. جلبک نیاز که سیاستمداران آن را بسیار پردرآمد یافتند و تا مدتها فضای زیرزمینی بیابانها را می فروخت

اکسیدکربن مصرفی خود را از اتمسفر دریافت سازد چرا که دیکلی مرتفع میسازی را بهبه فضای ذخیره

ی وسیعی را به عنوان محل کشت توان منطقهسازی میکند. اگرچه در صورت استفاده از مخازن ذخیرهمی

زدیک محل مصرف سوخت زیستی احداث ی جلبک در نجلبک متصور شد که در کنار پاالیشگاه غیرآالینده

 ".شده است

پذیر های زیستی توجیهگذاری روی سوخت( که سرمایه2008بنابراین با قیمت باالی نفت )در سال 

بود اما با کاهش قیمت نفت توجیه اقتصادی خود را از دست داد. اگر قیمت نفت مانند ده سال پیش باقی 

خت زیستی بر پایه جلبک در همه جای دنیا بودیم. شاید خیلی از مانده بود اکنون شاهد خرید و فروش سو

 .شدها به منطقه کشت جلبک تبدیل میها مخصوصا در مجاورت کارخانهزمین

 
  سبز سوخت، زیستی سوخت، جلبک  :کلمات کلیدی

 :منبع

S.J.W., Algae – The Natural Biofuel, September 16th 2017, Apple News Podcast published at 
Motoring Weekly 
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 شوند؟های خوراکی آب چگونه ساخته میحباب

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

 

بندی عنوان بستهمایع خوراکی محتوی آب بههای از معرفی حباب ویدئوکلیپیشاید شما هم اخیرا 

ی نزدیک را در آینده PET ناپذیرتخریبهای زیستجدید آب را دیده باشید که نوید خداحافظی با بطری

    Skippingآپ بریتانیایی های جالب را که توسط استارتی ساخت این حبابدهد. در این مقاله نحوهمی

Rocks Lab  ایممعرفی شده است را بررسی کرده 1وبا نام تجاری اوه. 

)صمغی که معموال از  2ی خوراکی بدون طعم است: سدیم آلژیناتحباب از غشایی مرکب از دو ماده

روند و آید( و کلسیم کلراید. هر دوی این مواد در صنایع غذایی به کار میدست مینوعی جلبک دریایی به

شود. اما آورد و بعد تجزیه مینها چند روز از زمان تولید دوام میکامال خوراکی هستند. در حال حاضر حباب ت

  .توسعه دهندگان در حال تالش برای افزایش زمان ماند آن جهت ایجاد قابلیت تجاری سازی طرح هستند

 دهیشکل (1

کرده  آب قبل از قرار گرفتن در داخل این غشا به صورت قالب یخ کروی است تا شکل خود را حفظ

 .با مواد تشکیل دهنده حباب ترکیب نشودو همچنین 

 
 دوم و اول گام -1  شکل

                                                             
1 Ooho 
2 Sodium Alginate  

http://www.aparat.com/v/54GD0
http://www.aparat.com/v/54GD0


 وریغوطه (2

ی بیرونی یخ ذوب شده و مقادیری شود. الیهور میتوپ یخی در داخل محلول کلسیم کلراید غوطه

 .کندیون کلسیم کلراید در آن نفوذ می

 آلژیناته کردن  (3

شود. یونهای کلسیم جایگزین آلژینات گرم باعث تشکیل غشا می وری دوم در محلول سدیمغوطه

  .کننداتمهای سدیم در ترکیب آلژینات شده و مولکولها را به هم نردیکتر می

 
 چهارم و سوم گام -2  شکل

 یزاسیونپلیمر (4

شود و لذا آلژینات متصل میبرخالف سدیم، کلسیم دارای دو بار مثبت بوده و با دو پیوند به یونهای 

 .کندتری ایجاد میپیوندهای مولکولی قوی

 
 گام پنجم -3  شکل

 گرم شدن  (5



ای پایدار را تشکیل ی کافی پلیمریزه شده و پوستهدقیقه که مولکولهای آلژینات به اندازه ۵تا  ۲بعد از 

 .آیدمایع در میاند، یخ درون حباب ذوب شده و به حالت داده

 .شودبه این ترتیب، آب در بطری حبابی خوراکی ساخته می

 :منبع

BBC Focus magazine, 21th September 2017  

  



 کن سور عمانشیرینهای بزرگ دنیا: آبکنشیرینآب

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

های زیادی به وجود آمده که یکی اقلیم در نقاط مختلف جهان چالش امروزه با رشد جمعیت و تغییر

رویه از منابع آبهای زیرزمینی و از مهمترین آنها کمبود آب آشامیدنی است. برای جلوگیری از برداشت بی

های زدایی از آب دریا قابلیتمحیطی، ناگزیر به استفاده از منابع جایگزین هستیم. نمکایجاد بحران زیست

های اخیر در افی برای مقابله با معضل کمبود آب در بسیاری از مناطق جهان را دارد و به لطف نوآوریک

 .ستتکنولوژی، کارامدی آن چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ فاکتورهای اکولوژیک بهبود یافته ا

 
 کن سورشیرینآب ROنمایی از سالن  -1شکل 

 2007در سال  Veolia ای است که توسط شرکت فرانسویپروژهیا الشرقیه عمان  1کن سورشیرینآب

هزار نفر به آب آشامیدنی  375مترمکعب در روز برای پاسخ به نیاز  80.000به ظرفیت  BOO در قالب قرارداد

های برجسته این پروژه برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی متمرکز بر دو اجرا شده است. جنبه

 :موضوع زیر است

 آبگیر برپایه چاه ساحلی: به علت فیلتراسیون طبیعی در بستر خاک، موجب سبکتر شدن بخش

 .شودتصفیه میپیش

 .شودجویی اقتصادی میبازیابی انرژی: موجب کاهش اثر فرایند روی محیط زیست و همینطور صرفه

 :پردازیماجزای اصلی پروژه نشان داده شده که ذیال به معرفی آنها می 2در شکل 

                                                             
1 Sur Desalination Plant 



 
 کن سورشیریناجزای اصلی پروژه آب -2شکل 

 های ساحلی چاه  (1

متر و در سه گروه  80حلقه چاه ساحلی هر یک به عمق  28کن از شیرینآب خام مورد نیاز آب

های شود. الزم به ذکر است آب برداشتی در حقیقت از آب دریای مجاوراست که با نفوذ از الیهاستخراج می

های رسد. معموال این روش برداشت آب از دریا در پروژههای ساحلی میی چاهکنندهتغذیهخاک به آبخوان 

کنند. شود و در واحدهای بزرگ مستقیما از دریا برداشت میکوچک که نیاز به آب خام کمتری دارد استفاده می

اشت آب خام از چاه کن آب دریا در دنیا است که در آن بردشیرینکن سور بزرگترین ظرفیت آبشیرینآب

گیرد. مهمترین مزایای برداشت آب از چاه ساحلی عبارتند از: کیفیت پایدار آب خام و عدم ساحلی صورت می

های ، شکوفایی جلبکی و آلودگی فیزیکی ناشی از طوفانpHتغییر دما، ) تاثیرپذیری آن از تغییرات فصلی

 (.دریایی

 تصفیهپیش (2

ی اولیه قرار ای اسمزمعکوس شود، آب خام برداشتی باید مورد تصفیهقبل از اینکه آب خام وارد غشاه

گیرد که طی آن ذرات معلق و قطعات دستگاه فیلتر شنی تحت فشار انجام می 14گیرد. این کار توسط 

کند میکرونی عبور می 5دستگاه فیلتر کارتریجی  11شود. سپس آب از بیولوژیکی احتمالی از آب خام جدا می

  .فیه فیزیکی آن اطمینان ایجاد گرددتا از تص

 



 
 کن سورشیرینفیلترهای شنی آب -3شکل 

 های فشارقوی و تجهیزات بازیافت انرژیپمپ (3

شار بیش از برای مقابله با فشار اسمزی آب و برای ایجاد شرایط عملیاتی موردنیاز بایستی آب به ف

گیرد. این فرایند انرژی زیادی مصروف میدستگاه پمپ فشارقوی صورت  8بار برسد. این کار توسط  60

ی آب تولیدی، تجهیزات بازیافت انرژی با سازی و کاهش مصرف انرژی و بهای تمام شدهکند. برای بهینهمی

ی به عدد استفاده شده است که باعث کاهش انرژی مصرف 24به تعداد  (ERD) درصد 97راندمان مکانیکی 

  .گردد% می40میزان 

 اسمزمعکوس (4

عدد  7000دهد. در این پروژه حدود های اسمزمعکوس رخ میجداسازی نمک از آب دریا در ممبران

وری ها در افزایش عمر مفید آنها و بهرهممبران اسمزمعکوس استفاده شده است. نگهداری مناسب از این ممبران

المانه دارند  8فظه فشار عدد مح 114جزا که هریک مواحد  8ها در سیستم اهمیت زیادی دارد. این ممبران

 .اندنصب شده

 تصفیهپس (5

آب تولیدی توسط واحدهای اسمزمعکوس قابل آشامیدن نیست و باید جهت قابل شرب سازی مورد 

گردد. آن اصالح می pH تصفیه نهایی قرار گیرد. در این مرحله امالح معدنی مورد نیاز به آب افزوده شده و

شود تا امالح مورد نیاز آب مطابق بن در آب نمکزدایی شده حل میاکسید کربه کمک گاز دی 1سنگ آهک

                                                             
1 Limestone  



مترمکعب در نظر گرفته  72استاندارد آب شرب تامین گردد. در این پروژه چهار فیلتر آهکی هریک به حجم 

  .شده است

 مخازن ذخیره آب شرب (6

سدیم هیپوکلریت  سازی، آب شرب باید مورد گندزدایی قرار گیرد. برای این منظور ازقبل از ذخیره

هزار مترمکعب در روز برای ذخیره آب  80شود. دو مخزن بتنی بزرگ هر یک به حجم یا آب ژاول استفاده می

 .شرب برای مدت دو روز در نظر گرفته شده است

 
 CMMS سیستم از استفاده حال در اپراتور -4شکل 

 (CMMS) کامپیوتری مدیریت نگهداریکن، سیستم شیرینبرداری بهتر از تجهیزات آببرای بهره

ی آنها را بر عهده های روزانهبرداری در فعالیتطراحی و اجرا شده است که پیگیری، ثبت و راهنمایی تیم بهره

کند تا همه کارشناسان نگهداری و تکنسینها به کمک می CMMS های کنترل از راه دور متصل بهدارد. تبلت

ه و مکان دسترسی داشته باشند. همچنین دستورالعملهای الزم برای انجام اطالعات مورد نیاز در هر لحظ

شود. این سیستم عالوه سرویسهای مورد نیاز روزانه در زمانهای مقرر توسط برنامه به اطالع آنها رسانده می

 .باشدکه در اتاق کنترل ایجاد شده است می SCADA برسیستم کنترلی

 مورد کنشیرینآب واحد این در شده تجهیز آزمایشگاه در آب لیزآنا به مربوط کمیت هاده روزانه

 .گردد کنترل مرجع استانداردهای با تولیدی آب کیفیت مطابق تا گیردمی قرار آزمایش

 

 کن، آب دریا، نمکزدایی، دریای عمانشیرینکلمات کلیدی: آب

 مرجع: 

 (2017)بازدید شده در سپتامبر  کن الشرقیهشیرینوبسایت رسمی آب

  



 علیکن جبلشیرینهای بزرگ دنیا: آبکنشیرینآب

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

دوبی یکی از شهرهای بزرگ دنیاست که به سرعت در حال رشد و پیشرفت است. دوبی بین خلیج 

آب را ممکن علی زندگی در این کالنشهر خشک و بیکن جبلشیرینآبفارس و صحرای عربی واقع شده است. 

  .ساخته است

شد. اما امروزه آبهای های نه چندان دور، آب مصرفی دوبی از منابع زیرزمینی تأمین میدر سال

درصد دیگر که شامل  ۹۹/۵دهد. برای تامین زیرزمینی تنها نیم درصد از مصارف آب این شهر را تشکیل می

علی بیش از ده کن جبلشیرینفیت متوسط روزانه بیش از یک ونیم میلیون مترمکعب است، تاسیسات آبظر

کند تا بخشی از آن در تاسیسات روز از آب دریای خلیج فارس را برداشت میمیلیون مترمکعب در شبانه

 .نمکزدایی تبدیل به آب شیرین شود

 
 علیکن جبلشیرینآب -1شکل 

اند. آب دریا علی هر دو روش غشایی و حرارتی مورد استفاده قرار گرفتهکن جبلشیرینآبتاسیسات 

شود. خروجی واحد اسمز معکوس پس از تصفیه فیزیکی اولیه تحت فشار زیاد وارد غشاهای اسمز معکوس می

تصفیه نهایی  شود و آب نمکزدایی شده به واحددو جریان مجزا است. آب تغلیظ شده به دریا برگردانده می

  .شود تا تبدیل به آب آشامیدنی شودهدایت می

ی فرایند اسمز معکوس در گذشته بسیار گرانقیمت و با مصرف باالی انرژی همراه بود. اما در دهه

های غشایی صورت گرفت تا امروزه واحدهایی از این قبیل برای تولید آب آوریاخیر پیشرفتهای بزرگی در فن

 .صرفه باشدشیرین مقرون به 



 
 کند که طی آن اشیای بزرگ، آشغال، کن آب دریا از اسکرین عبور میشیریندر ورودی آب -2شکل 

 .شوداند، حذف میهایی که وارد خطوط برداشت آب شدهجلبک دریایی و ماهی

هزار مترمکعب آب شیرین به روش اسمز  ۱۲۰علی روزانه حدود کن جبلشیریندر تاسیسات آب

 ۱/۵علی است که با درصد ظرفیت تولید آب شیرین تاسیسات جبل ۶شود. اما این فقط ولید میمعکوس ت

درصد باقی آب دریا وارد فرایند حرارتی  ۹۸/۵شود. درصد از آب دریای برداشتی از خلیج فارس حاصل می

فرستند های تقطیر میمحفظهها بخار را به در این فرایند توربین. شودمی MSF 1ای به نامتقطیر چندمرحله

شود. بخار حاصله کندانس شده و در و تبخیر آن می و در آنجا بخار موجب گرم شدن آب دریا در شرایط خأل

 )خألشود که فشار کمتر ی بعدی تقطیر وارد میشود. آب شور باقیمانده به مرحلهآوری میهایی جمعسینی

مراحل تا زمانی که آب شور به حد نهایی تغلیط برسد و آب مقطر به تری دارد. ی جوش پایینبیشتر( و نقطه

 .یابدمقدار مطلوب تولید شود ادامه می

آن به  pH زان کدورت وشود و پس از کنترل میاکسیدکلر گندزدایی میآب تولیدی با تزریق دی

 .شودمخازن ذخیره متصل به شبکه توزیع آب شهری منتقل می

                                                             
1 Multistage Flash Distillation 



 
 (RO) معکوس اسمز واحدهای -3شکل 

بردار این تاسیسات نیاز بیش از ششصد هزار نفر مردم دوبی را عنوان بهرهبه 1اداره آب و انرژی دوبی

که بزرگترین واحد  M-Station کند. در حال حاضر ظرفیت واحدکه اکثرا مقیم هستند تامین می

روز است. ظرفیت کل شبانههزار مترمکعب در  ۵۳۲علی است کن و تولید برق تاسیسات جبلشیرینآب

علی بالغ بر دو میلیون و یکصد هزار مترمکعب در شبانه روز است. اما با توجه به کن جبلشیرینتاسیسات آب

روز در دست اقدام است و تا سال هزار مترمکعب در شبانه ۱۸۲ی ظرفیت به میزان رشد سریع مصرف، توسعه

 .اندازی خواهد شدراه ۲۰۲۰

شود و مابقی آن )که درصد از آب برداشتی از دریا شیرین می ۹اسیسات عظیم فقط با وجود این ت

شود. حجم آب شور برگشتی این تاسیسات به دریا در سال شورتر شده است( به خلیج فارس برگردانده می

 .شودقریب به پنج میلیارد مترمکعب تخمین زده می ۲۰۱۵

شود تا باعث گرم به دریا قبل از تخلیه خنک میطبق استانداردهای محیط زیست آب شور برگشتی 

ی از نقاط شدن منبع پذیرنده و به خطر افتادن اکوسیستم آن نشود. کارشناسان محیط زیست در فواصل معین

برداری کرده و اسیدیته و شرایط زیست جانداران تخلیه شورابه به خلیج فارس به طور مرتب از آب دریا نمونه

 .کنندرا بررسی می

 رجع:م
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1 DEWA 



 ر شیلیدهای بزرگ دنیا: پروژه اسکوندیدا کنشیرینآب

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

توسعه معادن باالخص معادن مس در شیلی در سالهای اخیر موجب پیدایش بازار جدیدی برای 

های اجرا شده در این کشور، پروژه در امریکای التین شده است. یکی از مهمترین پروژهصنعت نمکزدایی 

ترین بیابانهای جهان، صحرای مترمکعب در روز است که در یکی از خشک 216.000به ظرفیت  1اسکوندیدا

آب برای متر در سال است. در چنین شرایطی، میلی 15واقع شده است که سهمش از بارندگی تنها  2آتاکاما

کن به شیرینتوسعه بزرگترین معدن مس جهان نقش تعیین کننده داشته است. برای این منظور، واحد آب

 .طراحی و جهت اجرا به پیمانکار واگذار گردید 2013مترمکعب در روز در سال  345.000ظرفیت نهایی 

عنی معدن مس کن در ساحل اقیانوس آرام احداث شده است و با محل مصرف یشیرینواحد آب

ریا واقع شده دمتری از سطح  3100کیلومتر فاصله دارد. عالوه بر این، این معدن در ارتفاع  180اسکوندیدا 

ولیدی را به تاینچی نیز هست که به کمک چهار ایستگاه پمپاژ آب  42است. لذا این پروژه شامل دو خط لوله 

 .رساندمخازن ذخیره در محل مصرف می

 
 کن اسکوندیدا در شیلیشیریناز آبنمایی  -1شکل 

                                                             
1 Escondida 
2 Atacama 



 (Intake) آبگیر

برای برداشت آب خام کافی از دریا ضمن حفاظت از اکوسیستم دریایی منطقه تونلهای زیرزمینی 

 2آبگیر طراحی و به کمک تکنیکهای اجرایی پیچیده فراساحلی ایجاد شده است. دو تونل چشمگیر با قطر 

متری برداشت نموده و پس  20اقیانوس آرام در منطقه آنتوفاگاستا آب را از عمق متر در زیر  530متر و طول 

 .رساندکن میشیرینبا مش سه میلیمتری، به واحد آب 1های متحرکاز عبور آب از اسکرین

 
 های آبگیرتونل -2شکل 

 

 (Desalination Process) زداییفرایند نمک

شود. از منعقدکننده تزریق میر کمککننده و پلیمتصفیه با آب دریا، اسید، منعقد در پیش

افتد. آب اتفاق می In-Line سازی در خطوط لوله یانشینی یا شناورسازی خبری نیست و لختههای تهحوضچه

شده است. آب  تامین Doosan Enpure شود که توسطوارد دو مرحله فیلتر با بستر شن و آنتراسیت می

  .بینی نشده استشود و مخزن واسط نیز پیشوارد فیلترهای کارتریجی میخروجی از فیلترها مستقیما 

تصفیه و اسمزمعکوس به صورت پنج واحد کامال مستقل طراحی شده است ظرفیت هر دو بخش پیش

تر بر لی 269با دبی تولیدی نامی  SWRO لیتر بر ثانیه است. هر واحد شامل سه ترین 800نهایی هریک 

 Hydranautics های فشار دو نوع ممبران متفاوت% است. در هر یک از محفظه50بی ثانیه با نرخ بازیا

 Low ه هر دو از نوع غشاهایک SWC6-LD و چهار ممبران SWC5-LD استفاده شده است. سه ممبران

Fouling هستند. برای بازیافت انرژی نیز از تجهیز DWEER شوداستفاده می. 

                                                             
1 Band Screens 



 
  واحدهای بازیافت انرژی -3شکل 

دست انجام ها و خطوط لوله پایینتصفیه( جهت پایداری آب و حفاظت از پمپتصفیه نهایی )پس

است. برای تامین کیفیت مطلوب آب از  pH گیرد که شامل تزریق قلیائیت به صورت کربنات و تنظیممی

 .شوداکسیدکربن استفاده میارتوفسفات سدیم، کربنات سدیم و دی

 شده اندازیراه کنشیرینآب برای سال صنعتی زدایینمک واحد بهترین یجایزه یبرنده پروژه این

 .است شده ذکر زیر جدول در واحد این عمومی مشخصات گردید 2016 سال در

 

 :مرجع

 IDA DESALINATION YEARBOOK 2017–2018 



 شود؟چگونه فاضالب بهداشتی تبدیل به آب آشامیدنی می

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

 
 ای که شما آغاز و پایان آن هستیدی بازیافت فاضالب: چرخهچرخه -1شکل 

تان ناخوشایند باشد. اما بهتر است بدانید آب باارزشی شده توالتشاید برای شما نوشیدن از آب بازیافت

ریزید همان آبی است که به دریا و آبهای سطحی رسیده داخل لوله فاضالب میکه با کشیدن سیفون توالت به 

  .درخشندای رو محصوالت کشاورزی میشدهصورت قطرات پخشو یا روزی به

گو شروع به دیهی ادرار برای شرب باید حالب باشد. برخی از شهرهای امریکا از جمله سنتصفیه

ها گالن فاضالب با مشکل خشکسالی اند تا با بازیافت میلیونمنظور کردهای برای این احداث تاسیسات پیشرفته

 !تان بوده استنوشید روزی فاضالب همسایهطعم آب خوب است. باید فراموش کنید آبی که مید. مقابله کنن

 : تولید فاضالب۱مرحله 

شود کشیده میچهارم مدفوع از آب تشکیل شده است. وقتی سیفون درصد ادرار و سه ۹۰تقریبا 

شود تا فضوالت انسانی را از سرامیک توالت شسته لیتر آب با کیفیت بسیار مطلوب مصرف می ۲۰تا  ۵حدود 

 .ببرد خانهآوری فاضالب منتهی به تصفیهو به شبکه جمع

 



 
 مرحله اول چرخه بازیافت فاضالب -2شکل 

 حذف ذرات درشت گیری: دانه: ۲مرحله 

گیری برای ها یا صفحات مشبک یا کانالهای دانهفاضالب در ورودی مجهز به توریهای خانهتصفیه

ای، قطعات درشت، تکه پارچه و آشغال هستند که ممکن است در فاضالب وجود داشته یا به حذف مواد دانه

و جریان شوند نشینی دارند در کف این کانالها جمع میای که قابلیت تهشبکه نفوذ کرده باشند. مواد دانه

نشینی و ها برای لخته کردن مواد قابل تهخانهیابد. در بعضی تصفیهفاضالب در سطوح باالتر کانال ادامه می

 .شودتسریع فرایند از مواد شیمیایی نیز استفاده می

 
 مرحله دوم چرخه بازیافت فاضالب -3شکل 

 



 فعال لجن: ۳ مرحله

 مواد که هاستباکتری متراکم توده همین واقع در اما. رسدمی نظر به ناخوشایند "فعال لجن" عبارت

. شودمی توزیع مخزن سراسر در لجن مناسب اختالط با فرایند این در. کندمی تجزیه را فاضالب در موجود آلی

 یا آبیاری مصارف برای گندزدایی از بعد توانمی آن از که شودمی حاصل شدهتصفیه فاضالب نشینی،ته از بعد

 .است نشده شرب قابل هنوز مرحله این در اما. کرد استفاده صنعتی مصارف برخی

 
 مرحله سوم -4شکل 

 : حذف مواد محلول ۴مرحله 

های بسیار ریز شده خروجی از مرحله قبل از فیلترهایی با اندازه روزنهدر این فرایند فاضالب تصفیه

ی تصفیهفرایند که اسمزمعکوس نام دارد در کنار پسشود. این کند که فقط مولکولهای آب از آن رد میعبور می

 .کندشیمیایی، فاضالب را به آب قابل آشامیدن تبدیل می

 
 مرحله چهارم -5شکل 



 : بازگشت به طبیعت۵مرحله 

برای مردم عموما آشامیدن از آب بازیافت شده از فاضالب خوشایند نیست. برای همین آب بازیافتی 

ها و باران مخلوط شود. این آب ممکن است مدتهای طوالنی در بسترهای با آب رودخانهگردد تا به طبیعت برمی

طبیعی باقی مانده و از طریق سنکها و خاک مجاور امالح معدنی بیشتری جذب نماید و فرایند تصفیه طبیعی 

 .خود را تا زمانی که مجددا به چرخه مصرف بازگردد طی کند

 
 مرحله پنجم -6شکل 

 بازگشت به چرخه مصرف: ۶مرحله 

بعد از اینکه آب به مدت نامعلومی در منابع طبیعی خود باقی ماند، جهت تامین آب مصرفی انسان 

دوباره وارد تاسیسات تصفیه شده و پس از گندزدایی با ماده مناسب مثل کلر و عبور از یک سری فیلترها، سر 

ی شروع ی آب به نقطهآورد و لذا چرخها در میاز شیر آب منزل شما، سپس لیوان و بعد دستگاه گوارش شم

 .گرددخود بازگشته و مراحل تکرار می

 



 
 مرحله ششم -7شکل 
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 خام،های کشاورزی با فاضالب آبیاری زمین

 تهدیدی برای سالمتی یک میلیارد انسان

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

 

 حدود در است شده منتشر Environmental Research Letters در اخیرا که گزارشی طبق

 دارد وجود جهان در کشاورزی محصوالت کشت زیر سطح( آلمان کشور مساحت معادل) هکتار میلیون 29.3

 در آمده عملبه محصوالت از که را مردمی تمام سالمتی بزرگی خطر. شودمی آبیاری خام فاضالب توسط که

  .کندمی تهدید کنندمی استفاده هازمین این

 هاانگل تخم قبیل از خطرناک زایبیماری عوامل معرض در شهرنشین نفر میلیون 885 تردقیق طور به

 فاقد که است بزرگی شهرهای یحاشیه در جدی معضل نشدهتصفیه فاضالب با آبیاری. هستند هاباکتری و

 پاکستان، هند، چین، کشورهای اخیر مطالعات طبق و هستند مناسب فاضالب یتصفیه و آوریجمع سیستم

  .هستند مواجه پدیده این با بیشتر ایران متاسفانه و مکزیک

 با کشاورزان که است شده مشاهده مواردی در است، مغذی مواد از سرشار فاضالب که آنجا از البته

 پرداخت کود بابت پولی اینصورت در زیرا دهند،می ترجیح را فاضالب از استفاده آبیاری، برای سالم آب وجود

 به کشاورزان آبیاری، برای مناسب آب بودن دسترس در عدم دلیل به نیز هم مناطق بعضی در. کرد نخواهند

  .ندارند خود هایزمین آبیاری برای دیگری یگزینه فاضالب جز

 .نیستند آشنا نشدهتصفیه فاضالب از استفاده مخاطرات و عواقب با کشاورزان موارد اغلب در

. گیردمی قرار تصفیه مورد جهان در شده آوریجمع هایفاضالب از درصد 10 از کمتر کلی طور به

 پس و شده هارودخانه آب یا و اندگرفته نشأت باران آب از که هایی آبخوان وارد معموال نشدهتصفیه فاضالب

 .شودمی غذایی یزنجیره وارد شدن رقیق از



 
 خانه مدرن فاضالبتصفیه

فاضالب تصفیه نشده ممکن است دارای تخم انگل یا باکتری عامل وبا باشد که اغلب باعث بروز اسهال 

تواند عواقب مرگباری در پی داشته تر هستند میکودکان زیر پنج سال که حساسشود. این باکتریها برای می

 .باشد

کند. اگر فاضالب عالوه بر خطر سالمتی، این مساله در حیطه محیط زیست نیز موضوعیت پیدا می

شود. ها شود باعث آلوده شدن منابع و به خطر افتادن حیات جانوران آن اکوسیستم میوارد دریاچه یا رودخانه

محققانی از کشورهای غنا و اوگاندا فاضالب بهداشتی فاداما بزرگترین شهر غنا را آزمایش  2013در سال 

کردند و متوجه شدند که فاضالب دارای اثرات بالقوه زیان آور برای محیط زیست است. در فصول خشک سال 

مرگ و میر آبزیان شود. در سپتامبر تواند باعث یابد آلودگی فاضالب میکه میزان اکسیژن محلول کاهش می

 15.000آلودگی رودخانه ترنت در شمال استافوردشایر در کشور انگلستان باعث مرگ و میر بیش از  2016

ماهی شد. فاضالب همچنین دارای مقادیر زیادی فسفات و مواد مغذی دیگری است که باعث رشد جلبکها 

 .سازندادامه حیات برای ماهیها و آبزیان را غیرممکن می شوند. همچنین با مصرف اکسیژن موجود در آبمی

 
 ها ماهی شدموجب مرگ میلیون ۲۰۱۴محیطی آلودگی آب سد فشافویه به فاضالب در ایران در سال فاجعه زیست



کارند. سبزیها با ارزشترین محصوالت کشاورزی ی شهرها سبزی میدر ایران بیشتر کشاورزان حومه

حبوبات نیاز به آبیاری بخصوصی دارند. میلیونها نفر از جمعیت شهری تهران همه روزه هستند که بر خالف 

 .اندکنند که با آب آلوده تولید شدهسبزیهایی را مصرف می

میلیون هکتار در دنیا  20تا  6شد سطح زیر کشتی که با فاضالب خام آبیاری می 2004در سال 

رسد این مساله به معضل بزرگی میلیون هکتار به نظر می 30به  تخمین زده شده بود. با توجه به افزایش آن

گیرد. جوشاندن یا شستشوی رسانی مناسبی در این خصوص صورت نمیتبدیل شده است. با این وجود اطالع

 .شودزا میسبزیجات قبل از مصرف باعث از بین رفتن اغلب عوامل بیماری

 
 افزایش جهانی نرخ مصرف آب

 مرجع: 

Brigitte Osterath, “Wastewater crop irrigation risks health of nearly a billion people” 
dw.com, July 4th 2017 

  



 برداری؟کاله یا آب تست

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

ای که آن را اید که با وسیلهشدههای تصفیه آب خانگی روبرو شاید تاکنون با فروشندگان دستگاه

خواهند ثابت کنند نامند، میمی (Precipitator) یا رسوب دهنده (Purity Test) دستگاه تست خلوص آب

بندی و بطری همگی آلوده و غیر قابل مصرف هستند کشی شهری، آبهای بستهکه تمامی آبها از جمله آب لوله

های اجتماعی د سالم است. شاید هم کلیپ این آزمایش را در شبکهکنو فقط آبی که دستگاه آنها تصفیه می

دیده باشید. بهتر است بدانید که این تست یک حقه است و مختص ایران هم نیست و در برخی کشورهای 

 .گیرددیگر نیز به عنوان روش غیراخالقی بازاریابی مورد استفاده قرار می

 
 دستگاه الکترولیز آب -1شکل 

آمیدی فروشند که با استفاده از غشای پلفروشندگان همگی دستگاه اسمزمعکوس خانگی میاین 

 .سازدکوچک خود آب را از هرگونه امالح و مواد معدنی عاری می

 چیست؟ دستگاه این

 مدار یک علمی، توضیح در و خودرو باتری شبیه بیشتر ابتدایی، و ساده بسیار الکتریکی مدار یک

 مشتری شود،می استفاده دهنده رسوب عنوان به وقتی. الکترولیز دستگاه یک. است معمولی الکتروشیمیایی

 طبیعی نمکهای الکتروشیمیایی ترسیب با را کار این. نیست امن نوشیدن برای آب که رسدمی نتیجه این به

 .است کثیف شدت به آب برسد نظر به خاکستری و ایقهوه رنگهای تولید با تا دهدمی انجام آب



 
 دستگاه الکترولیز -2شکل 

 برای تست امالح آب چه روشی مناسب است؟

شود علمی و اصولی است. این که توسط بسیاری از کارشناسان استفاده می TDS Meter دستگاه

دهد. آب مناسب برای شرب طبق دستگاه کل امالح موجود در آب را بر حسب میلی گرم بر لیتر نشان می

مربوطه نباید عاری از امالح باشد. از طرفی امالح آن نباید از حد بخصوصی باالتر باشد. به کمک استانداردهای 

 .توان میزان امالح موجود در آب را تشخیص داداین دستگاه می

 
 TDS Meter -3شکل 

 کند؟چرا رنگ آب در این تست قالبی تغییر می

 :خیلی ساده است

 .دارای امالح هستندآب شیر، آب معدنی و بطری همگی  -الف

 .شوند جریان برق بین دو قطب دستگاه الکترولیز برقرار شودامالح موجب می -ب



شود که رسوبهای حاصل از این واکنشها جریان برق باعث انجام واکنشهای الکتروشیمیایی می -ج

ای یا متمایل به قرمز دهد. بسته به نوع و میزان امالح رسوبهایی به رنگ خاکستری، قهوهرنگ آب را تغییر می

 .شودظاهر می

 .این تغییررنگ ناشی از تجزیه امالح به عناصر اولیه بوده و کامال طبیعی است -د

 :افتد چونتغییر رنگ وابسته به نوع آب است. در آب خالص تغییر رنگ اتفاق نمی

 .آب تولیدی فرایند اسمزمعکوس تقریبا عاری از امالح است (1

شود و چون آب بدون جریان الکتریسیته درآب توسط یونها یا امالح آب انجام میعمل انتقال  ( 2

 .افتدشود اتفاقی نمییون رسانا نیست در تستی که با آب خالص انجام می

کند به شما خواهد گفت آب تولیدی دستگاه آنها فاقد ای که این نمایش را اجرا میدر اینجا فروشنده

 .شیر و معدنی و بطری همگی دارای لجن هستند و برای مصرف مناسب نیستندآلودگی است و تمامی آبهای 

اجازه ندهید که با این تردستی شما را فریب دهند و چنین القا کنند که این تغییر رنگ ناشی از 

 .های آب استناخالصی

 
 شودالکترولیز آب: واکنشهایی که باعث تبدیل مواد محلول به رسوبهای رنگی می -4شکل 

 مرجع: 

The South African National Bottled Water Association (SANBWA), visited September 2017 

  



 زدایینمک 21، تکنولوژی قرن (CCRO) فرایند اسمزمعکوس مداربسته

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

 
 Lenntechساخته شده توسط  CCROاولین واحد  -1شکل 

خبری از تجاری شدن تکنولوژی جدید در صنعت آب و  Lenntech کمتر از دو ماه پیش، شرکت

توان آن را انقالبی در را منشتر کرد که می CCRO یا به اختصار 1فرایند تحت عنوان اسمزمعکوس مداربسته

 ی اولین بار توسط شرکت امریکاییآوری براتصفیه و بازیابی آب در صنایع مختلف دانست. این فن

Desalitech  معرفی گردید که در جوایز جهانی آب IDA  توانست جایزه بهترین نوآوری صنعت نمکزدایی را

 .کسب کند

                                                             
1 Closed Circuit Reverse Osmosis 



 
 CCRO با فرایند و آب صنعت در نوآوری بهترین دلیل به Desalitech به GWA سال آب آوریفن شرکت جایزه -2شکل 

 نکرده موثری استفاده خام آب ظرفیت از کنند،می تولید زیادی یشورابه RO متداول هایسیستم

 توسط شورابه تولید و کنندمی بازیابی بیشتری آب CCRO هایسیستم حالیکه در. دارند باالیی انرژی مصرف و

 غشاهای در رسوب و آلودگی همچنین. است سنتی RO سیستم سوم دو حدود انرژی مصرف و چهارم یک آنها

CCRO  هایهزینه کاهش موجب که است متداول اسمزمعکوس غشاهای از کمتر توجهی قابل میزان به 

 .شودمی فرایند توقف هایزمان و نگهداری

 در CCRO چشمگیر برتری از نشان هم کنار در CCRO و سنتی RO سیستم عملکرد یمقایسه

 درصد کاری شرایط در Padre Dam در مشخص طور به نتیجه این. دارد رسوب و فولینگ برابر در مقاومت

 بازیابی نسبت حداکثر از فراتر بسیار که گردید حاصل CIP شیمیایی شستشوی به نیاز بدون% 96 بازیابی

 .است بوده سنتی های RO در فراوان شیمیایی شستشوهای با همراه و%( 85) صنایع در متداول



 
 فرایند اسمزمعکوس متداول و سنتی -3شکل 

بازگردش آب خام تحت فشار تا زمان استحصال درصد بازیابی مطلوب  CCRO هایکار سیستم اساس

 CCRO هایشود. سیستماست. شورابه بدون توقف جریان آب خام یا محصول با آب خام تازه جایگزین می

های متوالی. لههای سری یا مرحدهند نه با افزایش تعداد ممبراننرخ بازیابی را با بازگردش جریان افزایش می

رسند. این فرایند اسمزمعکوس نیمه بسته ثبت اختراع شده لذا تنها در یک مرحله به نرخ بازیابی مطلوب می

را ثبت کرده است که به معنی  (stage) % در یک مرحله98شور درصد بازیابی تا در آزمایش با آب لب

ای است. زمعکوس سنتی یک، دو یا سه مرحلهاستحصال آب بیشتر و تولید پساب کمتری نسبت به فرایند اسم

نظیری قابل تنظیم است. جریان متقاطع تامین شده توسط پمپ بازگردش پذیری بینرخ بازیابی با انعطاف

های بازگردش گردد. مدت زمانموجب شستشوی غشا و شوری و کاهش قابل توجه رسوبگذاری و آلودگی می

دفع مکرر و کامل شورابه است و حتی ترسیب معکوس باعث  کمتر از زمان الزم برای تشکیل رسوب و

گردد. عالوه بر آن، نوسانات شدید در پذیری نرخهای بازیابی بسیار باالتر حتی با منابع آب دشوارتر میامکان

 .کندشوری و فشار آب در سمت ورودی غشای از رشد بیولوژیکی نیز جلوگیری می



 
 (CCRO) ستهفرایند اسمز معکوس مدار ب -4شکل 

 به نسبت کمتر مصرفی انرژی و کمتر کاری فشار معنی به CCRO توالی هر پایین اولیه فشار

 که است نیاز مورد انرژی ایاندازه به تنها دریا، آب نمکزدایی هنگام. است سنتی اسمزمعکوس هایسیستم

 کیلووات 1.45 انرژی مصرف نرخ گرفته انجام آزمایشهای در که کرد، غلبه آب طبیعی اسمزی فشار به بتوان

 .است رسیده ثبت به تولیدی آب مترمکعب هر ازای به ساعت

 در دهدمی اجازه CCRO هایسیستم به باالتر متقاطع جریان و هرمدول در هاممبران ترکوتاه آرایش

 را جریان شدت یا بازیابی نرخ برای ممبران سازنده مجاز محدوده اینکه بدون کنند کار باالتر بسیار فالکسهای

 هستند استفاده قابل سنتی اسمزمعکوس فرایندهای کاربرد موارد تمامی در CCRO هایسیستم. کنند نقض

 :باشدمی آنها به محدود نه و زیر موارد شامل که

  صنعت در فرایندی آب 

  دارویی و نوشیدنی غذایی، صنایع نیاز مورد آب 

  بویلر آب یتصفیهپیش 

  آبیاری برای آب نمکزدایی 

  شورابه تغلیظ 

  شهری فاضالب تصفیه 

 :است ارزشمند بسیار زیر موارد در CCRO هایسیستم نظیربی پذیریانعطاف و العادهفوق بازیابی نرخ

 خام آب متغیر کیفیت  -

 سیلیس باالی غلظتهای  -

 شودمی تمام گران بسیار مایع پساب دفع که مواردی  -

 دارد وجود محدودیت دفع قابل مایع پساب حجم در که مواردی  -



. است آب نمکزدایی هایسیستم اطمینان قابلیت و بازدهی در مشخص الگوی تغییر یک این

 حداقل به را پساب دفع اسمزمعکوس، فرایندهای برداریبهره هایهزینه باالترین CCRO هایسیستم

 .یابد کاهش یکسال از کمتر سرمایه بازگشت نرخ با% 75 تا 50 تواندمی که رساند،می

 2017بازدید شده در اکتبر  Lenntech و Desalitech هایشرکت رسمی وبسایت: مرجع

  



 کوینعوارض محیط زیستی بیت

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

خبرساز شده کننده نرخ آن کوین، ارز دیجیتالی مدرن و مرموز که اخیرا به سبب صعود خیرهبیت

کوین عالوه بر قابلیت مبادله ارز به صورت دهد. بیتهای مختلفی جهان را تحت تأثیر قرار میاست به شیوه

 .تواند روی اقتصاد جوامع تاثیر بگذارد عوارض محیط زیستی نیز در پی داردغیرمتمرکز و ناشناس که می

 
شتیبانی نیاز به مصرف افزاینده برق دارد و به کوین به عنوان یک محصول دبجیتال، برای نگهداری و پبیت

 ناپذیر است. گزارشی که اخیراهای فسیلی تبعات محیط زیستی آن اجتنابدلیل وابستگی برق به سوخت

The New Republic کوین ادامه داشته باشد، میزان منابع منتشر کرده است، اگر نرخ رشد فعلی ارزش بیت

 .نده استدهکند تکانطبیعی که مصرف می

شود معادل انرژی کوین میبنا بر این گزارش، میزان برآورد انرژی سالیانه که صرف نگهداری بیت

میلیون خانوار آمریکایی است. این میزان معادل کل انرژی مصرفی سالیانه یک کشور مثل مراکش  ۲۸مصرفی 

 .است

های شود توسط رایانهوین گفته میکاین میزان مصرف انرژی عمدتا در فرایندی که به آن استخراج بیت

کوین هستند نیاز به مصرف برق بسیار باالیی هایی که قادر به استخراج بیتگردد. رایانهپیشرفته مصرف می

 .برای انجام فرایند نقل و انتقال این ارز بین اعضا دارد

باد و فرایندهای تبدیل  یافته، البته انرژی عمدتا از منابع تجدیدپذیر مثل خورشید،در کشورهای توسعه

کوین غالبا در کشورهای آید و سیر تکنولوژی به سمت توسعه این منابع است. اما بیتپسماند به دست می

گردد که نرخ انرژی ارزانتری داشته و یا از سوبسید دولتی برخوردار هستند. از جمله نیافته استخراج میتوسعه

کوین داشته است. در اغلب این کشورها برق از احتراق عه بیتکشور ونزوئال که سهم قابل توجهی در توس

آید. فرایندی که باعث انتشار هزاران تن کربن، گرمایش زمین و دور شدن از های فسیلی به دست میسوخت

 .گرددشرایط زیست پایدار روی این سیاره خاکی می

قدام عملی جهت مقابله با سازمان ملل در هدف سیزدهم، ا "اهداف جهانی توسعه پایدار"کمپین 

 .آوری امضا برای این موضوع استاثرات تغییر اقلیم، در حال جمع

کوین افزایش تمایل به استخراج و در نتیجه افزایش میزان برق مصرفی را در رشد سریع ارزش بیت

استخراج آن ادامه آوری برای تامین انرژی پاک برای کوین بدون اقدام الزامپی دارد. در صورتی که رشد بیت

 .زیست گرددتواند مبدل به یک تهدید جدی برای جامعه انسانی و محیطیابد، می

 

 2017بازدید شده در نوامبر  Global Citizen رسمی وبسایت: مرجع



 های خورشیدی یونیتولید آب آشامیدنی با سلول

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

های خورشیدی پیشرفته که با انرژی سلول

کنند نور خورشید الکترون و در نتیجه برق تولید می

ساله دارند. اما توجه کمی به دیگر  60ای سابقه

فرایند خورشیدی تولید برق یعنی انتقال متقابل 

دست به (-OH) و هیدروکسیدهای (+H) هاپروتون

ست. آمده از یونیزه کردن مولکولهای آب شده ا

گروهی از پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا ایروین، 

 نوامبر سال جاری در ژورنال 15نتایج تحقیقی را در 

Joule اند که در آنها این فرایند برای منتشر کرده

 .شودتولید آب آشامیدنی از آب شور استفاده می

اند که با آنها یک رابط آنالوگ یونی ساخته

ل خورشیدی از خاصیت اتصال الکترونیکی به سلو

رسانایی آب برای تولید برق یونی استفاده نیمه

کند. این محققان امیدوارند با استفاده از این می

مکانیزم دستگاهی تولید کنند که به استفاده از نور 

  .مستقیم خورشید، شوری آب را حذف کند

مطلوب نرسید. اما در این انجام شده بود اما هیچ یک به نتیجه  1980آزمایشهای دیگری در دهه 

مورد، محققان موفق شدند آب را از میان دو غشای تعویض یونی عبور دهند که یکی از این غشاها )کاتیونی( 

دهند ها و دیگری )آنیونی( یونهایی با بار منفی مثل هیدروکسیدها را انتقال مییونهایی با بار مثبت مثل پروتون

کند. با تابش لیزر به سیستم مولکولهای کنند که بارها را جداسازی میمیکه مانند یک دروازه شیمیایی عمل 

تر کنند که به سمتی از غشا که اسیدیرنگی آلی حساس به نور به سلولهای غشایی چسبیده و پروتون آزاد می

نند. اما کولت ایجاد میمیلی 100گیری با ولتاژ تقریبی شوند و جریان یونی قابل اندازهشده است منتقل می

ولت نیاز است، میلی 200سازی آب بین دو غشای یونی به جریانی در حدود این کافی نیست و برای شیرین

البته نمکزدایی تنها یکی از کاربردهای پمپ پروتون حاصل از  .چیزی که محققان امیدوارند به آن دست یابند

های الکترونیکی و یا حتی برای تقویت سیگنال تواند برای ارتباط با دستگاهاین تحقیق است. این سیستم می

 .کند، نقش ایفا کندکه بافت زنده و مصنوعی را ترکیب می "های سایبورگسلول"رایانه و دیگر -در واسط مغز

 :مرجع
Joule, White et al.: "Conversion of visible light into ionic power using photoacid-dye-sensitized 
bipolar ion-exchange membranes" 2017. 



 شده، آری یا نه؟آب بطری

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

کنند. برخی نیز بابت آن پول برخی از مردم آب آشامیدنی نسبتا رایگان از شیر آب منازل مصرف می

است. با این هزینه گزاف شاید تصور کنید آب  کنند که چیزی حدود یکصد میلیارد دالر در سالپرداخت می

  .بطری شده ارزشش را داشته باشد. اما در اغلب موارد این تصور اشتباه است

متعلق به پپسی  Aquafina دهنده، مشخص گردید آب بطریطی یک افشاگری تکان 2007در سال 

کشی تصفیه شده. بلکه آب لولهتولید شده توسط کوکا کوال نه آب معدنی است نه آب  Dasani و آب بطری

نیز پیرو آن اتفاق افتاد. این  Pure Life شهری است. اعتراف شرکت نستله به وضعیت مشابه در آب بطری

تر انعکاس دهند. اگرچه بندی خود را دقیقهای خود شدند تا محتوای بستهشرکتها ملزم به تغییر لیبل بطری

بندی آب بطری زیده و معتقد است مراحلی از تصفیه قبل از بستهکوکاکوال از پذیرش این موضوع امتناع ور

های آنها درج شده روی لیبل بطری (Purified Water) گیرد و لذا عبارت آب خالصداسانی صورت می

بندی در دنیا پیرو این افشاگری با افت قابل های بستهترین آبیکی از پرفروش Aquafina .درست است

 .دیدتوجه فروش مواجه گر

شرکت  14موجب شد  (E-Coli) به کلیفرم Niagara دو سال قبل نیز انتشار خبر آلودگی آب بطری

ای آوری کنند. حضور باکتری کلیفرم رودهبرتر تولید کننده آب بطری در امریکا محصوالت خود را از بازار جمع

های متعددی در انسان یماریبه معنی آلودگی آب به فاضالب انسانی یا فضوالت حیوانات است که موجب ب

  .شودمی

کشی شهری دارد. ولی امروزه مشخص کنند آب بطری کیفیت بهتری از آب لولهاغلب مردم تصور می

پاسخگویی "شده است که در اغلب موارد این تصور نادرست است. در سالهای اخیر گروهی موسوم به 

کردند و شرکتهای تولید کننده را برای توقف تبلیغات  بندی مختلف را بررسیهای بستهمحتوای آب "المللیبین

  .غیرواقع تحت فشار قرار دادند

شود.در ایران آمار کشی شهری پر میبندی در امریکا از آب شبکه لولهدرصد آب بسته 40حدود 

درج شده  "آب تصفیه شده"یا  "آب آشامیدنی"هایی که عبارت دقیقی در دست نیست ولی از روی بطری

 .نیستند "آب معدنی"شویم که آنها متوجه می است

 نام به شرکتی. بود بوستون در 1760 یدهه در شد عرضه فروش برای شدهبطری آب که باری اولین

 بازار به "درمانی آب" عنوان به و کرده بندیبسته بطری در را معدنی آب (Jackson's Spa) اسپا جکسون

   .پیوستند بازار این به نیز دیگری شرکتهای آن پیرو. کرد عرضه

 

 مصرف میزان لحاظ از امریکا. یابدمی افزایش درصد 10 حدود ساالنه جهان در شده بطری آب مصرف

 لحاظ از اگرچه. گیردمی قرار دوم رتبه در چین از پس سال در گالن میلیارد 12.8 با جهان در شده بطری آب



 توسط شده بطری آب مصرف گذشته سال. است جهان ششم رتبه در( گالن 39) شده بطری آب سرانه مصرف

 دچار را هانوشیدنی بازار بطری آب کارشناسان، عقیده به. گرفت پیشی نوشابه مصرف میزان از هاامریکایی

 300 حدود رقم این. نیست ارزان شدهبطری آب گالن هر ازای به دالر 1.22 تقریبی قیمت. است کرده تحول

. باشد بیشتر است ممکن حتی مبلغ این معتقدند گرانتحلیل اگرچه. است شهری کشیلوله آب قیمت برابر

 در پپسی و کوکاکوال مثل شرکتهایی. هستند آگاه آب بندیبسته سرشار سود از نوشیدنی صنایع هایشرکت

 .اندکرده گذاری سرمایه آب بندیبسته

آبهای بطری شده غالبا از کیفیت آب شهری دهد در بیشتر شهرهای امریکا کیفیت تحقیقات نشان می

قابل برداشت از شیرهای خانگی بهتر نیست. طبق این گزارش، در بیش از نیمی از موارد، کیفیت آب شهری 

های کنترل کیفی، بهتر از آبهای بسته بندی بطری است. چرا که آژانس به دلیل فرایندهای تصفیه و آزمایش

 .کندین آزمایشها نظارت میبر ا (EPA) حفاظت از محیط زیست

ها حداقل شود و آب چاههای خصوصی نمیشامل ارزیابی کیفی آب چاه EPA با این حال آزمایشهای

  .در یک عنصر )مثل آرسنیک یا اورانیوم( از غلظت بیشتری نسبت به حدود استاندارد برخوردار است

کشی ربوط به کیفیت آب لولههای مافزایش مصرف آب بطری ممکن است به علت افزایش نگرانی

کشی مطمئن درصد امریکایی ها از وضعیت بهداشتی آبهای لوله 63شهری باشد. طبق نظرسنجی گالوپ 

 .نیستند

توانند تفاوت آب شهری با آب بطری را تمیز دهند. در در خصوص طعم آب نیز بسیاری از مردم نمی

کشی را م آزمایش شوندگان، طعم نمونه آب لولهآزمایشی که در دانشگاه بوستون انجام شد، فقط یک سو

 .درست شناسایی کردند

کشی شهری برای آشامیدن ترجیح اگر از جمله کسانی هستید که آب بطری شده را به آبهای لوله

  :دهید شاید مطالعه دالیل زیر بتواند عقیده شما را تغییر دهدمی

یاز به منابع زیادی دارد. همانند سایر بندی آب در بطری فرایندی گسترده است که نبسته ��

 بر اما آید.بندی آب نیز از محصوالت جانبی پاالیش نفت خام به دست میها، جنس بطری بستهپالستیک

 یک بار استفاده شده و بعد معموال آب هایبطری شوند، بازیافت بارها توانندمی که هاپالستیک اغلب خالف

-منتشر شد پالستیک Scientific Research Letters گزارشی که در مجلهشوند. بر اساس دور انداخته می

 54تا  32بندی آب بطری مورد استفاده گرفت حاصل پاالیش حدود جهت بسته 2007هایی که در سال 

های آب دهد مردم امریکا تنها یک ششم بطریمیلیون بشکه نفت بوده است. همچنین تحقیقات نشان می

درصد است. در ایران با  12گردانند. این آمار در برخی مراجع تنها ی بازیافت برمیچرخه استفاده شده را به

در مبدا، وضعیت بهتری نسبت به امریکا  آوری زباله و عدم وجود فرهنگ تفکیک زبالهتوجه به وضعیت جمع

  .توان در این خصوص متصور شدنمی



تواند بوده و مقادیری از این ترکیبات شیمیایی می (PET) اتیلن ترفتاالتها از جنس پلیبطری ��

در آب داخل بطری در طول زمان آزاد شود. در صورت قرار گرفتن در معرض آفتاب، گرم شدن و یا حتی یخ 

  .شودزدگی این اثر تشدید می

  .شودی هفت برابر حجم آن آب مصرف میبرای تولید هر بطری، به اندازه ��

المللی شود. طبق مطالعات موسسه بینآب موجب هدررفت آب نیز می از طرفی بسته بندی ��

  .رودلیتر آب هدر می 2تا  1.39بندی آب، برای تولید هر لیتر آب بطری، بسته

شود که تبعات تغییر اقلیم در جو آزاد می CO2 ای، سه تن گاز گلخانهPET به ازای تولید هر تن ��

  .و گرمایش زمین را در پی دارد

کنید خرج تبلیغات، ساخت بطری، نود درصد پولی که برای خرید بطری آب پرداخت می ��

کنید شود. لذا کمتر از یک دهم هزینه پرداختی برای خرید بطری آب را مصرف میبندی و حمل و نقل میبسته

 .شودو باقی آن دور ریخته می

مله حقوق مصرح بشر است. اما دانیم که دسترسی به آب سالم با قیمت مناسب از جاغلب می ��

شود منابع عمومی آب که متعلق به همه است صرف سودجویی یک تجاری سازی آب بطری شده موجب می

 .گروه خاص شود

است در حالیکه کیفیت  (FDA) بندی تحت نظارت سازمان غذا و دارودر امریکا کیفیت آب بسته ��

شود. کنترل می (EPA) فاظت از محیط زیستکشی شهری توسط آژانس حهای لولهآب منابع شبکه

  .است FDA تر ازتر و دقیقتر، وسیعگیرانهسخت EPA استانداردهای

شرکتهای آب  لذا دفعه بعد که می خواهید آب بطری بخرید بیشتر فکر کنید. به گزارش آزمایشگاه

شهرهای ایران کیفیت بهداشتی  ای در مورد سالمت و کیفیت آب اطمینان کنید. در تهران و بسیاری ازمنطقه

ی آب خانگی های تصفیهو فیزیکوشیمیایی آب مناسب آشامیدن است. ولی در برخی شهرها استفاده از دستگاه

 .ناپذیر استاجتناب
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 اجنمکزدایی آب دریا با استفاده از انرژی امو

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

مهار انرژی امواج دریا ایده جدیدی نیست. تاکنون تالشهای زیادی برای تولید برق از امواج آب 

ایده متفاوتی دارد. آنها می خواهند با استفاده از انرژی امواج دریا، آب  Atmocean اقیانوسها شده است. اما

  .را بدون نیاز به نیروی برق شیرین کنند

کن را بدون نیاز به تبدیل شیرینبا آب دریای تحت فشار که به ساحل می رسد می توان یک واحد آب

زدایی آب دریا های نمکانرژی امواج به برق راه انداخت. لذا این سیستم ممکن است موجب کاهش هزینه

تواند مناسب دردسترس نیست، این طراحی با تجهیزات ساده می گردد. مخصوصا در مکانهایی که آب و برق

سازی آب دریا ی شیرینحائز اهمیت باشد. رونق کشاورزی، تامین منابع آب آشامیدنی و بهداشتی در نتیجه

 .تواند زندگی انسانها را تغییر دهددر اجتماعات دور دست و محروم می

 

مواج برای پمپ کردن آب دریا به ساحل. با آب دریای تحت طرح بسیار ساده است: استفاده از نیروی ا

کند. لذا کن بدون نیاز به مصرف برق، آب شیرین تولید میشیرینفشار دریافت شده در ساحل سیستم آب

پروری را به توان آب مورد نیاز آشامیدنی، بهداشتی، کشاورزی و آبزیبدون استفاده از سوخت فسیلی می

 .ل کرد. این کار تاکنون سابقه نداشته استصورت پایدار استحصا

روند. یک سری کند، شناورها باال و پایین میهنگامی که امواج از زیر آرایه )مطابق شکل زیر( عبور می

اند و نیروی شوند در زیر پمپ به هم متصل شدهنامیده می (VSA) های شناور که لنگرهای متغیر دریااز پلتفرم

اند با استفاده ای طراحی شدهو و شناور قرار گرفته و به گونه VSA کنند. پمپها بینامین میباالبرنده شناور را ت

از نیروی ایجاد شده آب دریا را به داخل کلکتور به سمت ساحل برانند. آرایه شامل پنج پمپ به طور سری 

ایش یابد که بر فشار اسمزی ای افزاست تا فشار را مرحله به مرحله افزایش دهد. این فشار بایستی به اندازه



طبیعی آب غلبه نموده و در فرایند اسمزمعکوس موجب نمکزدایی از آب دریا شود. در مقیاسهای بزرگتر 

 .توان از فشار آب برای گردش چرخ توربین و تولید برق نیز بهره جستمی

 

ارتفاع حداقل یک تا  این سیستم برای اینکه بتواند مطابق شرایط طراحی کار کند نیاز به امواجی به

 .سه متر دارد

محققان امیدوارند با توسعه این تکنولوژی سبز و سازگار با محیط زیست که بدون وابستگی به 

کند راه حلی برای مشکالت آبی مناطق دوردست ایجاد اکسیدکربن کار میسوختهای فسیلی و انتشار دی

 .شود

 



دن کوه شجدی روی محیط زیست زمین دارد. از ذوب  انتشار کربن و نتایج حاصل از آن تاثیر بسیار

 تاکنون که است کربن انتشار زا ناشی اقلیمی تغییرات ها،خشکسالی و هاطوفان شدت افزایش تا ها گرفته یخ

 یک به ستا کافی فاجعه ابعاد درک جهت. بود نشده مواجه ماست روی پیش آنچه از بزرگتر چالشی با بشریت

گرم بر  400اکسیدکربن در هشتصد هزار سال گذشته به مقدار امرزوی آن، که میزان دی کنیم اشاره مورد

  .مترمکعب نرسیده بود

کنند، این فقط یک روی داستان است. در واقع، ترسیب وقتی دولتها از کاهش انتشار کربن صحبت می

مقابله با تغییر اقلیم نقش بسیار در  CO2 (که عبارت است از کاهش کربن موجود در اتمسفر )به صورت 1کربن

  .های زیادی در این خصوص وجود دارد که بهترین آنها گیاهان و محصوالت کشاورزی هستندکلیدی دارد. ایده

یت پراکنده الزم به ذکر است مناطق ساحلی قابل توجهی با شرایط امواج عالی، بارندگی ناچیز و جمع

نوب امریکا، جآن ارزش چندانی ندارد. این زمینها در سواحل غربی در جهان وجود دارند که بالطبع زمینهای 

زدایی های بیاباناند که برای پروژهکیلومتر خط ساحلی واقع شده 11استرالبا، افریفا و مکزیک با برآورد تقریبی 

  .مناسب هستند CO2 و از این قبیل جهت کاهش

 مراجع:

 Wave-Powered Water Pumps Could ، مقالهPopular Mechanics وبسایت -1

Become a New Source of Clean Energy  2017اکتبر  25منتشر شده به تاریخ 

 2017بازدید شده در نوامبر Atmocean  وبسایت شرکت  -2
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 دریا آب یتصفیهپیش در DAF از استفاده در توجه قابل نکات

 مجله آب و انرژی  1396ترجمه و گردآوری: مهدی جعفری، سال انتشار: 

 از (Floatation) شناورسازی روش به روغن و چربی مثل آب از کمتر یا برابر دانسیته دارای مواد

 اندازه دارای که ذراتی لذا. شودمی تعریف استوکس قانون توسط ذرات شناورسازی سرعت. شوندمی جدا آب

 شناورسازی و مکانیکی شناورسازی. شوندمی شناور طبیعی طور به و راحتی به هستند کمتر دانسیته و بزرگتر

 هایحباب روشها این در. رودمی کار به ذرات شناورسازی سرعت افزایش برای (DAF) محلول هوای توسط

 باعث هاحباب باالی به رو حرکت و چسبیده معلق ذرات به هوا ریز هایحباب. شودمی تشکیل آب در هوا ریز

 فشار کاهش و محلول هوای حاوی آب قراردادن فشار تحت معموال. شودمی ذرات شناورسازی سرعت افزایش

 .شودمی ریز بسیار هایحباب تولید باعث معینی شرایط تحت آن

 هاییآالینده دیگر و چربی، و روغن خزه، و جلبک مثل شناور آالینده ذرات حذف برای DAF فرایند

 به قادر معموال DAF فرایندهای. است مناسب شوندنمی حذف خوبیبه نشینیته یا فیلتراسیون توسط که

 Dual Media ثقلی فیلترهای با ساختار یک در توانندمی و هستند NTU 0.5 از کمتر کدورت با آب تولید

 .شوند ترکیب سطحی هایآب یتصفیهپیش برای

 شورلب یا شیرین آبهای DAF فرایندهای با هاییتفاوت دریا آب یتصفیهپیش برای DAF فرایندهای

 :دارد

. کنند حذف نیز را جلبک کوچک هاییاخته بایستی DAF فرایند کن،شیرینآب هایسیستم در��

 .باشند ریز بسیار هایحباب تولید برای سیستمی دارای باید لذا

 باالتری کاری فشار لذا. است شورلب یا شیرین آب به نسبت بیشتری یدانسیته دارای دریا آب��

 .است نیاز مورد جامد ذرات موثر حذف برای

 جامد ذرات به نسبت کمتری الکتریکی بار دارای معموال هاجلبک و دریا آب در موجود ذرات��

 تماس مخزن دریا آب فرایند در و بوده سازیلخته و انعقاد دشواری باعث امر این. هستند شیرین هایآب

 .است نیاز مورد شیرین آب فرایند به نسبت بزرگتری

 در دریا آب کیفی شرایط اساس بر که DAF سیستم طراحی که دهدمی نشان عملی تجربیات��

 در حتی. ندارد جلبک باالی مقادیر حذف برای را انتظار مورد کارایی باشد نگرفته صورت تصفیهپیش سیستم

 خام آب در هاجلبک شمارش که زمانی (Algal Blooms) دریا آب جلبکی شکوفایی عدم و معمولی شرایط

 برآورده را انتظارات است NTU 5 از کمتر ورودی خام آب کدورت و( لیتر در واحد 500 از کمتر) است کم

 .کندنمی

 



 موثر حذف برای هوا ریزتر هایحباب تولید نیازمند دریایی هایخزه و هاجلبک ریزتر هایسلول

 اغلب در و اندشده ساخته و طراحی هافاضالب یا شیرین هایآب برای موجود DAF هایآوریفن اکثر. آنهاست

 در که هاییجلبک یاندازه معموال. است میکرون 100 تا 40 بین شده تولید هوای هایحباب یاندازه آنها

 مثال. است شیرین آب هایجلبک از کمتر بسیار کنندمی رشد فارس خلیج در جلبکی شکوفایی زمانهای

 همین اگر. هستند میکرون 20 تا 2 یاندازه در هانانوپالنکتون و میکرون 2 تا 0.2 یاندازه در هاپیکوپالنکتون

 هایجلبک برای که متعارف DAF فرایندهای شوند، جلبکی شکوفایی یپدیده بروز باعث جلبک کوچک ذرات

 .داشت خواهند محدودی کارایی اندشده طراحی میکرونی 100 تا 40

 آب متداول یاولیه کلرزنی است، شده مشخص اخیر مطالعات در که همانگونه است ذکر به الزم

 .شودمی نیز DAF فرایند راندمان کاهش و جلبک هایسلول تخریب باعث نیز ورودی

 حدود کنشیرینآب یتصفیهپیش DAF فرایندهای در دریا آب باالی یویسکوزیته و دانسیته دلیل به

 DAF فرایندهای در لذا. است هوا باالتر فشار آن یالزمه که است نیاز مورد هوا بیشتر اشباع درصد 30 تا 20

 بار 9 تا 6 فشار به دریا آب DAF فرایندهای در عمال ولی است بار 6 تا 4 نیاز مورد فشار مقدار شیرین آب

 .بود خواهد نیاز هوا ریز هایحباب از بیشتری درصد تشکیل برای

 افزودن هستند قوی منفی بار دارای هاجلبک و جامد ذرات که شیرین آب DAF فرایندهای در��

 درشت هایفالک سریع تشکیل باعث است مثبت الکتریکی بار دارای که( آهن سولفات یا کلرور) کننده منعقد

 اختالط و بیشتر تماس زمان بایستی ذرات، کمتر الکتریکی بار دلیل به دریا آب DAF فرایندهای در. شودمی

 شناور برای کافی یاندازه به شده تشکیل هایفالک تا گرفت نظر در سازیلخته و انعقاد مخازن در بهتری

 آب کدورت یا) است کم خیلی جامد ذرات غلظت که شرایطی در مخصوصا. باشند بزرگ سطح، روی شدن

 در است دقیقه 7 تا 5 حدود که شیرین آب DAF برای شده گرفته نظر در ماند زمان لذا(. است پایین خام

 .شود لحاظ دقیقه 10 حداقل باید دریا آب یتصفیهپیش برای DAF فرایند

 


