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 نکات برجسته*

 

 است.  زده    رقم  كشور  آب  بخش  براي  نامطلوبي  وضعيت  اقليم،  تغييرات  كنار  در  اخير  هاي آبي كم  و    ها خشكسالي  ❖

 آب  بحران آفريقا، شمال و آسيا غرب  منطقه براي تهديد  ترينعمده (،2015اقتصاد ) جهاني  مجمع گزارش براساس ❖

 شود. مي تربسيار نمايان آتي هايسال در  آن  عواقب و تأثيرات  كه است

خصوصاً جهت مصارف شرب و صنعتي  امروزه شيرين سازي آب دريا به عنوان راهكارِ اصلي جبران كم آبي در دنيا   ❖

 مطرح است. 

 هستند.  تقسيم بندي قابل غشايي هايروش و حرارتي هاي روش كلي دسته دو به دريا  آب  شيرين سازي هايروش ❖

 آب  شور،  آب  از توان مي آن  طي كه  است معكوس اسمز روش  كشور در دريا  آب  شيرين سازي  روش ترين متداول ❖

 كرد.  تهيه آشاميدني مطلوب 

 اكوسيستم و آبزي جانداران حيات  براي ايگسترده منفي آثار تواند منشأمي پساب  تخليه صحيح مديريت عدم ❖

 شود. مي زيست محيط براي مشكل ايجاد باعث  كه باشد دريايي و ساحلي

 هزار 295 حدود برداريبهره  ظرفيت با كشور در دريا آب  زدايينمک  تأسيسات  پروژه 85 از بيش حاضر حال در ❖

 كل گذاري سرمايه با  شبانه روز  در  مترمكعب  هزار  229 حدود ساخت  حال ظرفيت در و  شبانه روز در مترمكعب

 دارد.  وجود ساحلي هاياستان براي  ريال،  ميليارد  23100 حدود

 واقع  خوزستان و  بلوچستان و سيستان  بوشهر،  هرمزگان،  هاي استان در دريا، آب  زدايينمک تأسيسات  بيشتر ❖

كم   و مركزي مناطق و شهرها برخي در نيز هاچاه آب  كيفي ارتقاي درصد( همچنين تأسيسات   93هستند )بيش از  

 دارد.  قرار هستند، باكيفيت  آب  محدود منابع داراي كه  كشور آب 

 جنوبي مناطق آشاميدني آب  درصد 30 حداقل است  مكلف دولت توسعه، ششم برنامه  ( قانون 36ماده )  براساس ❖

 كند.  تأمين برنامه قانون اجراي پايان دريا تا آب  كردن شيرين  با را  كشور

 ساحلي هاياستان براي دريا آب  شيرين سازي ساخت  حال در  برداري و بهره  حال در  هاي ظرفيت حاضر حال در ❖

 . است شبانه روز در  مترمكعب هزار 229 و 295 حدود به ترتيب جنوبي

 

 مقدمه و طرح مسئله*

ه است.  زمین و رشد سریع جمعیت در نیم قرن گذشته، تقاضای آب را در دنیا به شدت افزایش دادگرم شدن کره  

های گذشته، منابع آب شیرین در دنیا افزوده نشده است. افزونی تقاضا به منابع آب  این درحالی است که در دهه 

 کنار در اخیر های آبیکم و هاخشكسالی.  شیرین منجر به بروز کم آبی در بسیاری از مناطق کره زمین شده است
 و   آسیا غرب منطقه  که گفت توانمی جرئت به  .است زده  رقم کشور  آب  بخش  برای  نامطلوبی وضعیت  اقلیم،  تغییرات

 جهانی مجمع  گزارش  براساس  . است وابسته موضوعات  و  آب  بحران  حیث از  جهان ناحیه  ترین بحرانی آفریقا،  شمال
 در آن عواقب و تأثیرات که است آب بحران آفریقا، شمال و  آسیا غرب منطقه برای تهدید  ترینعمده ،(2015)  اقتصاد 

 هایناپایداریو   ای منطقه سهم مناقشات از  منطقه این تهدید  درسهم بحران آب    .شودمی ترنمایان  بسیار آتی  هایسال
 منابع از  آب تأمین کشور،  مناطق از برخی  در آب بحران مدیریت  و   مقابله    مهم راهكارهای از یكی.  است بیشتر اجتماعی
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-سال  در که  است آن  از حاکی  ها بینیپیش و  تحقیقات   .دریاست آب سازیشیرین آن   مهمترین که  بود  خواهد  نامتعارف

 .داشت خواهد  کشور غیرساحلی حتی یا ساحلی مناطق آب  تأمین در  عمدهای سهم دریا، آب سازیشیرین آتی، ایه
 انجام خاورمیانه  منطقه در   جهان در   دریا آب سازی  شیرین  کل  از   نیمی  حدود محیطی،زیست   مضرات برخی  رغم به

 .  شودمی

ف شرب و صنعتی  مصار  برایامروزه شیرین سازی آب دریا به عنوان راهكارِ اصلی جبران کم آبی در دنیا خصوصاً 

آب کره    درصد از کل موجودی  96اند و  پوشاندهدرصد سطح کره زمین را    70ها و دریاها  مطرح است. اقیانوس 

ها و دریاها به عنوان یک منبع بالقوه  یع آب شورِ اقیانوس گیری از ظرفیت وس اند. بهرهزمین را در خود جای داده

برخوردار جبران کند  نقاط کم  در  را  قادر است که کمبود آب شیرین  ماندگار،  به.  و  توجه  با  دفتر    گزارش   لذا 

 جوانبخصوص به بررسی بیشتر    این در  1های زیربنایی و امور تولیدی مجلس بنایی معاونت پژوهشمطالعات زیر
 پردازیم. می کشور  ساحلی هایاستان در   دریا  آب  سازی شیرین  مختلف

 

 ران یآب در ا تيوضع*

و رشته کوه زاگرس با جهت شمال   یغرب  -یبا جهت شرق  رز است که دو رشته کوه الب  یکوهستان ینیسرزم  رانیا

زا از شمال و  باران   ی ابرها  دن یمانع رس   واری دو رشته کوه همانند د  نیاند. ادر آن قرار گرفته   ی جنوب شرق  -یغرب

. دهد ی م   لیخشک تشك  مهی بخش اعظم کشور را مناطق خشک و ن  ز ین  ل یدل  نیو به هم  شوند ی غرب کشور م

آب    یمكان  عی در کشور مطرح بوده است. توز  هاتیعامل محدودکننده فعال  ک یعنوان  همواره به   یکمبود منابع آب 

  ، ی مكان  ع یمانند توز  ز یدر کشور ن  ی نزوالت جو  ی زمان  عی ناهمگن است. توز  اریبس  یعی طب  ط یشرا  لیبه دل  ران یدر ا

له  ئمس  نیبوده و ا  ریمتغ  ف فصول مختل   یمختلف و حت  یهاآن در سال  زانیو م  دهد ی را نشان م   یروند مشابه

آب شرب شهرها    نیو تام   ی بخش کشاورز  ژهیمختلف، به و  یهابخش   ی برا  ریرا در چند سال اخ  ی مشكالت گوناگون

 به همراه داشته است. 

است و    ران یمنابع آب ا  تی محدود  ی جد   ی از تنگناها  زی نرمال ن  یهاسال  ی ها طبارش   ی نامناسب زمان  ع یتوز  یحت

برا شودی م  د یخشک تشد   یهامعضل در سال  نیا از نظر بارش نزوالت جو  ی مثال در مناطق  ی .  در زمره    ی که 

  ی نزوالت جو  یزمان  لیاست. تحل  ودمشه  یآبسال کم   یهااز ماه   یدر بعض   شوند،یم  یبند مناطق پرباران طبقه 

  ت یکشور با توجه به وضع  دشونده یاست. منابع آب تجد   گر یبه سال د  ی آن از سال  ادیز  راتیی دامنه تغ  کننده انیب

در    اردمترمكعبیلی م  139تا   130حدود    ،یدر حجم نزوالت جو  رگذاریعوامل تاث  ریو سا  یاهیپوشش گ  ،یبارندگ

.  شودی مترمكعب برآورد م  اردیلیم   126حدود    یبرگشت  یهاسال است که حجم قابل استحصال و با احتساب آب

آب  کل  جر  ارد یلیم  105حدود    شوندهد یتجد   یهااز  را  را    اردیلیم  25و    یسطح  یهاانیمترمكعب  مترمكعب 

  ی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابت  ی. در حالدهند ی م  ل یتشك  ی نیرزمی به منابع ز  ینفوذ   یهاانیجر

متوسط   ر، یاخ  یهاو صنعت در سال  ینیشهرنش  ، یتوسعه کشاورز  ت،یآب به علت رشد جمع  ی تقاضا برا  تاس 

 
 های مجلس شورای اسالمی.  (، گروه آب، دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش1400گزارش سوم )خردادماه شیرین سازی آب دریا،  - 1
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گسترده    ف یدر کشور و ط  یاآشكار منطقه   یهااز تفاوت   نظرصرف   داده است.   لیکشور را تقل  د یسرانه آب قابل تجد 

به مرحله    رانیبه مفهوم ورود ا  ندهیآ  یهااز متوسط سرانه آب کشور در سال   هاینیبشیمناطق خشک در کشور، پ

 خواهد بود. یآبو کم  ی تنش آب

که در    د یآی کشور در بخش آب به شمار م  یاز مسائل اساس   گرید  یكی  ی نیرزمیز  یها آب از آب   هیروی ب  برداشت

کشور سطح    ی از نواح  یاریدر بس  زی ن  لیدل   ن یآورده است. به هم  د یرا در کشور پد   ی حال حاضر مشكالت جد 

  ی ن یرزم یز  یهااز آب   یبرداربهره   ش یافزا  ر، یاخ  یهایافت کرده و با توجه به خشكسال  ین یرزمیآب ز  یهاسفره 

  ت یکشور وارد آورده است. در کنار کاهش کم  ی نیرزمیرا بر منابع آب ز  یجبران  رقابلیغ  یهاشده و خسارت  د یتشد 

منابع محدود آب کشور    دکنندهیعوامل تهد   گریاز د   زین   ی و شهر  یکشاورز  ،یصنعت  یهامنابع آب، انتشار پساب

به و  یهاسال  ل . هر چند در خالشوند ی محسوب م اقدام   یهابرنامه   ژهی گذشته  قابل    یهاسوم و چهارم توسعه 

منابع آب    ت یفیتوجه دولت به حفاظت از ک  ن یصورت گرفته و مب  ی و صنعت  ی شهر  یهاپساب  ه یتصف  یبرا   ی قبول

  ی ضرور   یو کشاورز   یصنعت  یهات یو توسعه فعال  ینیکشور، گسترش شهرنش  تیجمع  ش یاست، اما با توجه به افزا

اقدام  تا  باست  شتاب  از  شوند.    یشتری ها  بهتر  ی ك یبرخوردار  جا  نیاز  جهت  در  آب    ینیگزیراهكارها  منابع 

منابع از    نیآب است. ا یساز نیریش  یهاو روش  اهایاستفاده از منابع آب شور در ،یسطح یهاو آب  دشوندهیتجد 

  ی از کشورها  یاریبس  یاکنون از سوشوند و هم ی م  ی موجود نامحدود تلق  ی ازهایبا ن  سهیدر مقا  زانیمقدار و م   ثیح

 .1اند آب مورد توجه قرار گرفته کم 
 

 دریا آب شیرین سازی فنی هایجنبه *

 دريا آب  شيرين سازي هايروش    )الف

 در   .هستند  بندیتقسیم قابل غشایی هایروش  و حرارتی هایروش  کلی دسته دو به دریا آب سازی  شیرین هایروش 
 هایروش  در و شودمی حاصله میعانات آوریجمع به اقدام سپس و شده داده  حرارت شور ابتداآب  حرارتی  هایروش 

   .شودمی آشامیدنی آب تولید  و  نمک  از    آب جدایی باعث   که  شود می استفاده پذیر  یک غشای انتخاب  از  نیز غشایی
 .  دهد می نشان را آنها بندی تقسیم و  آب سازیشیرین های روش  1شماره  جدول

 آنها  تقسيم بندي  و  آب  سازي شيرين هاي روش  -1جدول

 هاي شيرين سازي آبروش

 هاي غشاييروش هاي حرارتي روش

 اي تبخير ناگهاني چند مرحله -1
 مرحله اي تقطير چند  -2

 تراكم بخار -3

 اسمز معكوس -1
 الكترودياليز  -2
 تقطير غشايي -3

 
 (https://palayeshab.irتجربه جهانی از شیرین سازی آب، اسحاقی ) - 1
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  آشامیدنی  آب  شور، آب  از توانمی آن طی که  است معكوس  اسمز روش  کشور در دریا آب سازیشیرین روش  ترینمتداول

 تبع به و انرژی مصرف میزان و دارد الكتریكی انرژی به نیاز تنها هاروش  سایر با مقایسه در  روش  این .کرد تهیه مطلوب
 کاهش باعث که غشاهاست گیریرسوب روش  این عیب ترینبزرگ .هاستروش  سایر از کمتر بسیار تولیدی آب  هزینه 

 .  شودمی آنها عمر

 دريا آب  سازي  شيرين هاي روش اقتصاد و  مصرفي  انرژي ميزانب (  
 در و حرارتی انرژی صورتبه انرژی این حرارتی یندهایفرآ در  .هستند  عملیاتی انرژی نیازمند  سازیشیرین یندهایفرآ
 تأسیسات طراحی  در .  است نیاز  مورد  الكتریكی انرژی  شكل  به  انرژی  این  معكوس،  اسمز  مانند  غشایی  یندهایفرآ

 گذاریسرمایه  هزینه  سویک از  شودمی سبب که  شده تربزرگ  تجهیزات اندازه  ،آله اید  بازده به شدن  ترنزدیک با مربوطه، 
 نقطه یک در  طراحی باید  بنابراین.  شودمی مصرفی  انرژی  هزینه  کاهش باعث دیگر  سوی از  اما یابد،  افزایش اولیه  ثابت
  قیمت  و  گذاری سرمایه هزینه انرژی،  میزان مقایسه   2شماره  جدول . گیرد صورت  آب تولید  برای  نیاز مورد هزینه  بهینه

 ظرفیت هرچه  که است این توجه قابل  مهم  نكته  .دهد می  نشان  را  آب سازی  شیرین مختلف هایروش  در آب  شده تمام
 امر این .یابد می کاهش ظرفیت، روز  در مترمكعب  هر  برای گذاری سرمایه الزم هزینه میزان  رود، باالتر کنشیرینآب

 گذاریسرمایه شروع  هزینه هرچند  است،  بیشتر باال، ظرفیت با هایکنشیرین آب اقتصادی وری بهره  که  معناست بدان
   .بود خواهد  باالتر نیز آنها

 هاي مختلف شيرين سازي آب گذاري و قيمت تمام شده آب در روشمقايسه ميزان انرژي، هزينه سرمايه  -2جدول 

   انرژي مورد نياز روش شيرين سازي

 )كيلووات ساعت بر متر مكعب ( 

 هزينه سرمايه گذاري 

 مكعب در روز ( )دالر بر متر 

 قيمت تمام شده آب 

 )دالر بر متر مكعب (

 1/ 5تا  8/0 2500تا  1200 16تا   10 تبخير ناگهاني چند مرحله اي 

 2/1تا  7/0 2000تا  900 9تا  5/5 تقطير چند مرحله اي 

 1/ 2تا  5/0 2500تا  900 4تا  3 اسمز معكوس )آب دريا( 

 4/0تا  2/0 1200تا   300 5/2تا   5/0 اسمز معكوس )آب لب شور( 

Source: Desalination, 2013 

 

 دریا آب شیرین سازی زیست محیطی آثار* 

 پایدار، توسعه اهداف پوشش و است جانداران زندگی ابعاد  همه دربرگیرنده که زیست محیط  از حفاظت برای

 صحیح مدیریت عدم.  است ضروری آنها حذف یا کاهش راهكارهای و زدایینمک  تأسیسات نامطلوب آثار شناخت

 اندازی  راه مرحله در.  باشد  داشته ناگواری محیطی  زیست  پیامدهای تواند می زدایینمک عملیات  مختلف مراحل در

 ساحلی گیرهایآب .  دهد می  رخ  محیطی  زیست اثرات مهمترین تخلیه و گیریآب یندهایفرآ انجام با برداری،بهره و

 آبی جانداران رفتن بین از  باعث آب، برداشت مستغرق هایسازه و شده رسوبات و آب جریان ییرتغ سبب نیز

 جامدات  کل  غلظت با  غلیظ  ترکیبات سازی، شیرین یند فرآ ناپذیر  اجتناب محصوالت عنوان به هاپساب. شوند می

 و بوده تولید  فرایند  در استفاده مورد شیمیایی ترکیبات شامل که هستند   لیتر بر گرم  85 تا 65 حدود محلول
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 حیات برای ایگسترده منفی آثار منشأ  تواند می پساب تخلیه صحیح مدیریت عدم .دارند  باالیی حرارت درجه

 .  شودمی زیست محیط  برای مشكل ایجاد باعث که باشد دریایی و ساحلی اکوسیستم و آبزی جانداران

 مناطق زیستی تنوع برای را نامطلوبی تأثیر تواند می نیز شده تصفیه آب  به شده افزوده شیمیایی  ترکیبات همچنین

 هایطرح برای هاچالش مهمترین از یكی همیشه محیطی  زیست نامطلوب تأثیرات و قیدها  .آورد وجودبه هدف

 نیاز که شوند می احداث شرایطی  در معموالً هاکنشیرینآب است  گفتنی.  شودمی مطرح  دریا آب سازی  شیرین

 تأسیسات پایش عملیات  و محیطی  زیست  آثار ارزیابی مطالعات  شودمی باعث زمانی فشار  و دارد وجود آب به مبرم

 و بوده  محدود بسیار کنشیرین آب پروژه هر در محیطی  زیست مطالعات معموالً متأسفانه .شود گرفته کمدست

 .  آن واقعی معنایبه محیطی زیست تأثیرات ارزیابی برای  نه و رودمی کاربه نظارتی نهادهای تأیید  منظوربه غالباً

 زیست  محیط  و اقتصاد موضوع دو هر  به مربوط هایارزش  که است  اقتصاد علم از ایشاخه زیست  محیط  اقتصاد

 زیست  تأثیرات و اقتصادی های فعالیت بین موازنه ایجاد آن اصلی  هدف .گیردمی نظر  در یكدیگر  با  تقابل در را

 تخریب آلودگی، هایهزینه اساس این  بر.  آنهاست به  مربوط هایفایده هزینه جمیع گرفتن نظر  در با  آنها محیطی

 به آنها دستورالعمل  که هاییهزینه و هاارزش .  شودمی لحاظ و محاسبه هاطرح در زیستی محیط  منابع تغییر و

 ترتیب  بدین .شود گرفته نظر در ایسرمایه هایدارایی تملک  هایطرح سنجی  امكان در بایستمی رسیده، تصویب

 همچنین و دریا آب سازیشیرین  هایطرح اقتصادی برآوردهای در آب، اقتصاد بر عالوه زیست، محیط   اقتصاد  لحاظ

 کرد عنوان باید  .شود لحاظ هاطرح این با مرتبط  هایگیریتصمیم مراحل  تمام در باید  آب، نهایی شده تمام قیمت

 برداریبهره و اجرا  مراحل به اثرگذاری و این  بوده غیرممكن زیست  محیط  بر اثرگذاری بدون هاطرح این  اجرای که

 تهیه راستا  این در .شودمی لحاظ کمتر اجرا به نسبت برداریبهره دوره محیطی  زیست آثار معموالً.  شودمی ناظر

 .هاستطرح این  اساسی الزامات  از  استاندارد هایروش  با و جانبه  همه محیطی  زیست آثار ارزیابی  پیوست ارائه و

 زیست  اثرات شدن کمینه به درنهایت  فنی منظر از هاکنشیرینآب استاندارد طراحی جهت  در تالش  همچنین

 .  انجامد می آنها محیطی
 

 ساحلی هایاستان در دریا آب شیرین سازی هایطرح موجود وضع* 

 هزار 295 حدود برداریبهره ظرفیت  با کشور در دریا آب زدایینمک تأسیسات پروژه 85 از  بیش  حاضر حال در

 کل گذاریسرمایه با روز  شبانه در مترمكعب هزار 229 حدود ساخت  حال در  ظرفیت و روز  شبانه در مترمكعب

-استان در دریا، آب زدایینمک تأسیسات بیشتر.  دارد وجود ساحلی هایاستان برای ریال، میلیارد 23100 حدود

 تأسیسات  همچنین درصد(    93)بیش از    هستند  واقع خوزستان و بلوچستان و سیستان بوشهر، هرمزگان، ایه

 باکیفیت آب محدود منابع دارای که کشور آب  کم  و مرکزی مناطق و شهرها برخی در  نیز هاچاه آب کیفی ارتقای

 . دهد می نشان را ساحلی هایاستان کنشیرینآب هایطرح مشخصات 3شماره  جدول .دارد قرار هستند،
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 هاي ساحلي كن استانشيرينهاي آب مشخصات طرح  – 3جدول 

كل سرمايه گذاري   ظرفيت تاسيسات نمک زدايي )متر مكعب در شبانه روز(   استان 

 در حال ساخت   در حال بهره برداري   )ميليارد ريال( 

 15184 112250 163038 هرمزگان 

 6257 96000 33100 بوشهر 

 1117 15000 66625 سيستان و بلوچستان  

 540 6000 32500 خوزستان  

 23098 229250 295263 جمع 

   1399ماخذ: شركت مهندسي آب و فاضالب كشور،                        

 استهالک هزینه. شودمی محاسبه مالی و حسابداری هایمدل از استفاده با  دریا آب سازی شیرین شده  تمام  بهای

 با  بنابراین.  هستند  شیرین آب  شده تمام بهای کننده  مشخص نگهداری، و برداریبهره  هایهزینه و ثابت سرمایه

 یكدیگر با  دنیا مختلف نقاط در  شیرین آب شده  تمام بهای  بخش،  دو این در تأثیرگذار عوامل تفاوت به توجه

(  معكوس  اسمز روش )  کشور ساحلی مناطق در دریا آب سازی  شیرین شده تمام قیمت حاضر حال در .است متفاوت

 دریا، آب کیفیت در تفاوت مانند  عواملی تابع جهانی هایقیمت با مقایسه  در که است مترمكعب بر دالر 1 حدود

 و الكتریكی انرژی بهای  تفاوت و مالكیت و بهره نرخ محیطی،  زیست قوانین مختلف، کشورهای مقررات  و قوانین

 . است انسانی نیروی دستمزد
 

 کشور در دریا آب شیرین سازی هایطرح گذاریسرمایه و اعتباری هایچالش* 

 اعتباري منظر از هاالف( چالش

 هایتخصیص باید  و است ایهزینه صورتبه پساب و آب تضمینی خرید  پرداختی اعتباری ردیف اینكه رغمبه

 سال در هایارانه هدفمندی سازمان و قبل های سال در  کشور کل داریخزانه )  متولی نهادهای ازسوی مربوطه

 بین فاصله حتی و گرفته صورت چندماهه تأخیرهای با هاپرداخت این اما شود، پرداخت ماهیانه صورت به (جاری

 خرید  در  گذارانسرمایه به فشار موجب امر این  .انجامد می  طول به ماه چند تا یک وجه، پرداخت تا تخصیص ابالغ

-بهره و شده غیره و بانک اقساط  بازپرداخت  یدکی، قطعات و لوازم خرید  کارگران، حقوق پرداخت شیمیایی، مواد

 نامنظم تواتر یا محصول بهای پرداخت موقع به پرداخت عدم.  کند می مواجه خطر با را  تأسیسات از پایدار رداریب

 ایفای به عمل در دولت از گذارانسرمایه اطمینان  سلب موجب که است  جدی هایچالش ازجمله ها،پرداخت

 .  شودمی خود تعهدات

 خصوصي بخش ورود هايب ( چالش

 منظر دو از زدایینمک تأسیسات از برداریبهره و احداث مقوله به خصوصی بخش گذارانسرمایه ورود هایچالش

 ورود هایچالش از یكی ها قیمت ثبات  عدم حاضر،  شرایط  در.  است بررسی قابل  خارجی و داخلی گذارانسرمایه
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 .است موجود هایپروژه اتمام  و تكمیل در تأخیر  عامل و  جدید  گذاریسرمایه قراردادهای به داخلی گذارانسرمایه

 فرایند  و ملی  توسعه  صندوق و تجاری هایبانک از وام اخذ  فرایند  بودن زمانبر به  توانمی هاچالش دیگر از

 تغییر به توجه با سفارش  ثبت ارز، تأمین از ناشی مشكالت همچنین.  کرد اشاره هابانک پیچیده بوروکراسی

 هاپروژه اجرای زمان و باالسری هایهزینه افزایش باعث آن انتقال  و  نقل هایچالش و ارز  تخصیص هایاولویت

 . است شده

 کیفیت ارتقای و  هاپروژه مالی تأمین به شایانی کمک زدایینمک تأسیسات سازندگان و خارجی گذارانسرمایه ورود

 گذارانسرمایه  ورود دیگر،  ازسوی داخلی قوانین پیچیدگی و سویک از اقتصادی هایتحریم .  کرد خواهد تأسیسات

 قانون با کشور در خارجی گذاریسرمایه از حمایت و تشویق  قانون  تعارض.  است ساخته مواجه چالش با را خارجی

 با خارجی گذارانسرمایه به ارز  پرداخت به مربوط هایقطعیت عدم داخلی، تولیدکنندگان و پیمانكاران از حمایت

 در  المللیبین مراجع به داخلی اختالف حل مراجع ارجحیت ،(آب) تولیدی محصول ماهیت بودن ریالی به توجه

-سرمایه جذب مشكالت دیگر از خارجی، گذارانسرمایه فنی و مالی توانمندی پایش نحوه و اختالف بروز صورت

 . است خارجی ذارانگ
 

 جمع بندی   *

 جنوبی مناطق آشامیدنی آب  درصد  30 حداقل است  مكلف  دولت توسعه، ششم برنامه قانون(  36)  ماده براساس 

 پایان تا  است موظف نیرو وزارت  همچنین.  کند  تأمین برنامه قانون اجرای  پایان تا  دریا آب کردن شیرین با را کشور

 هایکنشیرینآب درصد  70 معادل حداقل ساخت  و طراحی تأمین، برای را الزم تمهیدات برنامه قانون اجرای

 هوشمند  مدیریت نیز و  شده شیرین آب تضمینی خرید  با را عمان دریای و فارس  خلیج حوزه شهرهای در نیاز مورد

 حال در  هایظرفیت حاضر حال  در  .دهد  انجام  داخل به فناوری انتقال طریق از  کنشیرینآب خرید  تجمیع و

 229 و 295 حدود ترتیب به جنوبی ساحلی هایاستان برای دریا آب سازی شیرین ساخت حال در و برداری بهره

 با دیگر  ازطرف  و بوده ناچیز منطقه کشورهای برخی با مقایسه در  مقدار این .است روز  شبانه  در مترمكعب هزار

 انرژی میزان .دهد می نشان را  دریا  آب سازی  شیرین هایطرح محدود توسعه کشور، جنوبی سواحل طول به توجه

  توجه  مورد باید  که است نكاتی جمله  از آنها محیطی  زیست تأثیرات و سازی  شیرین هایطرح اقتصاد نیاز، مورد

 نیز هاطرح این خارجی و  داخلی گذارانسرمایه  اداری و اعتباری مسائل و هاچالش به توجه همچنین.  گیرد قرار

 .  بود خواهد  مؤثر مذکور هایطرح  پیشرفت و روانسازی در

 و آتی هایسال در دریا آب سازی شیرین  به نیاز که باشند  داشته توجه باید  کشور کالن سیاستگذاران و مسئوالن

 بوشهر، هرمزگان، ساحلی هایاستان در موضوع این اولیه  نمود .یافت خواهد  افزایش  شدت  به نزدیک آینده در

 این در الزم هایزیرساخت و هاگذاریسرمایه باید   بنابراین .شودمی مشاهده خوزستان و بلوچستان  و سیستان

 از بسیاری برای شود توجه که است مهم  بسیار . باشد  داشته  مشخصی برنامه مناطق این برای دولت و انجام زمینه
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. داشت نخواهد  یا ندارد وجود دریا آب سازی  شیرین از غیر دیگری جایگزین طبیعی حالت در شده یاد مناطق

 .  داشت خواهد  دنبال به  اقتصادی تبعات دوم درجه در و اجتماعی تبعات اول درجه در مقوله این به توجهیبی

 شدن کمتر روبه محدود میزان همین اقلیم، تغییر دلیل  به .است محدود کشور تجدیدپذیر آب میزان است گفتنی

 براساس .است افزایش روبه آب به نیاز مصارف، و اقتصادی توسعه و جمعیت افزایش  دلیل  به  همچنین.  است

 تواننمی را تجدیدپذیر آب همه زیست، محیط   حفظ  و منابع پایداری برای المللی،بین استاندارد هایشاخص

 ایران در درصد  این متأسفانه که باشد  باید  درصد  40 تجدیدپذیر، آب از استفاده قابل میزان حداکثر. کرد استفاده

 . است مقدار این  از بیشتر بسیار

 آب میزان فقط  آب، مقدار منظر از توسعه، ادامه معیار که شد  متذکر باید  آینده در مصارف توسعه به نگاهی با

 :اول .دارد وجود آب، مقدار منظر از دیگر مهم عامل دو.  نیست (جوی نزوالت طریق  از دریافتی آب) تجدیدپذیر

 دریا آب  سازی  شیرین از استفاده راستا این در.  تجدیدپذیر آب  منابع از  غیر آب منابع  وجود :دوم و وریبهره

 حد  یک البته .گیرد  قرار سیاستگذاران  توجه مورد باید و  شده واقع مهم بسیار  کشور توسعه افق ترسیم در تواند می

  زیست  تأثیر مورد، این در محدودکننده اصلی عامل و گرفت نظر در تواننمی دریا آب سازی  شیرین برای نهایی

 لحاظ با  شده  تعیین  پیش از  باالدستی برنامه یک براساس جهت این  در حرکت .است اقتصادی  قید  و محیطی

 تواند می ذیربط  هایدستگاه سوی  از نیاز مورد تقنینی و سیاستگذاری  نیازهای تأمین همچنین و  جوانب جمیع

 . کند  ایفا کشور محور دریا هایظرفیت از استفاده در مهمی نقش


