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مقدمه
رشد جمعیت ،توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن موجب کاهش سرانه مصرف آب گرديده و حجم
آب در دسترس را تحت تأثیر قرار میدهد .از طرفی ،انتشار آلودگی ناشی از ايم ن مصمارف ممم خ دمود
حج آب شیرين در دسترس را به میزان فراوانی کاهش میدهد .در يک دهه گذشته تغییرات اقلیمم ی
با ايجاد اثرات منفی بر منابع آب کشور سبب ايجاد دشکسالیها و سی بهای پیاپی در کشمور شمده
است .آمار و ارقام نشان میدهد که اگر استراتژی مصرف مجدد آب بهطور ممثثر بهبمود يابمد ،افمزايش
تقاضا نمیتواند توسط روشهای احیاکننده و شم یوههای سمنتی تمأمین آب مثم آبهمای زيرزمینم ی
برآورده شود .از طرفی توزيع نامتوازن منابع آبی قاب استفاده در جهمان باممش شمده کمه دسمتیابی بمه
روشهايی بمرای شم یرين کمردن آب و نممکزدايی از آب دريم ا يکم ی از دغدغمههای اساسم ی کشمورها
بهدصوص کشورهايی باشد که در نواحی گرم و دشک و ک باران کره زمین واقع هستند .بنم ابراين بما
توجه به محدوديت موجود در تأمین منابع و افزايش تقاضای آب شمرب و صمنعت لمزوم استحصما از
منابع آبهای غیرمتعارف ازجمله نمکزدايی از آبشور دريا و شیرين سازی بیش از گذشته موردتوجه
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است.
بر اين اساس و بهمنظور مم به منويات مقام معظ رهبمری در حموزه اقتصماد مقماومتی همچمون
پیادهسازی و اجرای نقشه جامع ملمی کشور و ساماندهی نظام ملی نموآوری و افمزايش سمه تولیم د و
ددمات دانشبنیان و در راستای پیشبرد برنامههای راهبردی وزارت نیم رو در حموزه آب و فاضم ب در
چش انداز  ،1404تدوين سند راهبردی فناوریهای نمکزدايی را در دستور کار قرار گرفت.
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چشمانداز توسعه فناوری نمکزدایی

رد راستاي ربانمهاهي توسعه کشور و سند چشماندا ز وزارت نیرو،
ایان رد افق  1420کشوري است داراي فناورياهي
نمکزدايي مبتني رب مزیتاهي بومي،
با قیمت تمام شده راقبت پذی رد سطح م طنقه
و کمترین تبعات محیط زیستي
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اهداف توسعه فناوری
اهداف تعیینشده برای تحقق چش انداز اين سند به شرح زير میباشد:
• تأمین آب باکیفیت و پايدار از مح نمکزدايی برای مصارف شمرب و صمنعت ،بمهويژه بمرای
مناطق مستعد و دورافتاده
• کاهش هزينههای بهرهبرداری و افزايش بهرهوری در نمکزدايی
• کاهش حج آاليندهها و تبعات زيستمحیطی نمکزدايی
• ارتقا و بومیسازی تجهیزات و فناوریهای نمکزدايی
• توسعه بخش دصوصی ،تولیدکنندگان و سرمايهگذاران دادلی
• کسب جايگاه برتر ملمی و فناوری در حوزه نمکزدايی در منطقه

شاخصهای تصمیمگیری و برنامهریزی
با بررسی وضعیت موجود ،آيندهپژوهی و نظمرات دبرگمان ،شماد های برناممهريزی توسمعه فنماوری
نمکزدايی در کشور به شرح ذي میباشد:
❖ شاخصهای میانمدت ()1404
 .1تأمین حداق  5درصد نیاز آب شرب ک کشور با روش نمکزدايی
 .2دستیابی به  2/5میلیون مترمکعب در روز آب نمکزدايی شمده در بخمش شمرب و صمنعت در
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کشور (معاد يک درصد آب قاب برنامهريزی)
 .3رشد سه نمکزدايی آب شرب تا  11درصد مجموع نمکزدايی در کشور
 .4توسعه سرمايهگذاری دارجی تا  5درصد حج آب نمکزدايی شده در بخش شرب
 .5حفظ هزينه بهرهبمرداری کمتمر از  1دالر در همر مترمکعمب آب تولیمدی ملیمرغ آزادسمازی
قیمتهای حام انرژی
❖ شاخصهای بلندمدت ()1420
 .1تأمین  15درصد نیاز آب شرب ک کشور با روش نمکزدايی
 .2دستیابی به  6/5میلیون مترمکعب در روز آب نمکزدايی شمده در بخمش شمرب و صمنعت در
کشور (حداکثر يک درصد آب قاب برنامهريزی)
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 .3رشد سه نمکزدايی آب شرب تا  50درصد مجموع نمکزدايی در کشور
 .4توسعه سرمايهگذاری دارجی تا  15درصد حج آب نمکزدايی شده در بخش شرب
 .5کاهش هزينه بهرهبرداری تا کمتر از  0/7دالر در واحد مترمکعب
 .6افزايش متوسط بازيافت آب تا حداق  17درصد در دوره طرح
 .7حفظ نرخ مثبت رشد  GDPاز مح توسعه فناوریهای دوستدار محیطزيست ،مديريت انتشار
آلودگی در منطقه و مديريت منابع آب
 .8کاهش متوسط انتشار گاز گلخانهای تا  60درصد در بخش تأمین انرژی سامانههای نمکزدايی
برای هر مترمکعب آب (سقف  4/5کیلوگرم دیاکسید کربن در مترمکعب آب تولیدی)
 .9توسعه سامانهها با حداق پساب تولیدی تا  15درصد مجموع آب تولیدی
 .10توسعه سامانههای نمکزدايی با انرژی پاک تا  15درصد آب تولیدی

اقدامات و سیاستهای توسعه فناوری
سیاستهای توسعه فناوری نمکزدايی در کشور در محورهای مختلف به شرح ذي تبیین گرديد:
❖ محور توسعه و انتشار دانش
 .11طراحی و راهبری طرح مشترک بین دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،صنعت و مثسسات تحقیقاتی
❖ محور کارآفرینی
 .1ت ش در راستای ايجاد برندهای ملی تجهیزات فنماوری نممکزدايی بما همکماری دانشمگاهها،
پژوهشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
 .2پايش و ارزيابی شرکتهای دانشبنیان موجود
 .3تدوين برنامه مملیاتی تدوين و اجرای استانداردهای جهانی جهت افزايش کیفیت محصموالت
دادلی
 .4تدوين بستههای سیاستی پشتیبان جهت اجرای موفق برنامه مملیاتی استانداردها
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❖ تأمین منابع
 .1پیگیری و همکاری در تعیین پارامتر سرانه تولید کربن در فرآيند نمکزدايی (پروژه ملی)
 .2پیگیری و همکاری جهت ايجاد زيرسمادت الزم بمرای پیادهسمازی بازارهمای انتشمار آلمودگی
(مطالعات امکانسنجی)
 .3تشکی کارگروه اقتصادی توسعه سامانههای نمکزدايی
 .4امکانپذير کردن ارائه تسهی ت ک بهره و بلندمدت بمه سمرمايهگذاران جهمت کماهش قیممت
محصو
 .5تدوين و پیادهسازی شیوهنامه اجرايی و تنظی مقررات الزم جهت تعام بین بانک مرکم زی و
وزارت نیرو
 .6پیگیری جهت تسهی در امکانپذير کردن استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی
❖ شکلدهی بازار
 .1همکاری و ارائه راهکار در راستای اص ح فرآيند قرارداد دريد تضمینی:
• واقعی شدن تعرفهها جهت دودگردانی پروژههای مشارکتی
• افزايش و استمرار امتبارات رديف دريد تضمینی آب/پساب
• در نظر گرفتن ارزش اسقاط در قراردادهای دريد تضمینی
• ت ش برای گنجاندن مواردی همچون جرائ  ،تعیین راندمان از منابع آب لبشمور و يم ا
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راندمان میزان برق مصرفی در قرارداد دريد تضمینی
• امما پاداش در تعرفه دريد تضمینی برای احداثکنندگانی که از تجهیزات با کیفیم ت
بومی استفاده میکنند
• پیگیری جهت امما پاداش برای احداثکنندگانی که از فناوریهای نموين و دوسمتدار
محیطزيست استفاده میکنند.
• پیگیری جهت امما جرائ زيستمحیطی (مانند بخمش پسماب و مالیم ات کمربن) در
قرارداد دريد تضمینی
• جايگزينی قراردادهای دريد تضمینی با آزادسازی مجوزهمای تخصم ی
نمکزدايی برای توسعه سامانههای بزرگمقیاس
 .2پیگیری و همکاری جهت واقعی نمودن قیمت آب شرب و نمکزدايی شده

آب در بخمش
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 .3پیگیری و همکاری جهت ايجاد زيرسادت الزم و پیادهسازی بازارهای منطقهای آب
 .4سممرمايهگذاری (دصوصم ی و دولتم ی) بممرای انجممام تحقیم ق و توسممعه در زمینممه تجهیم زات و
بومیسازی آنها
 .5حمايت از تولید تجهیزات و سیست ها در داد کشور با کنتر واردات و تعرفه گمذاری ممواد
اولیه
 .6تعرفه گذاری پويا برای واردات تجهیزات و محصوالت دارجی حوزه نمکزدايی
 .7سممرمايهگذاری مسممتقی شممرکتهای متخصم

دانشبنیم ان در تممأمین فنمماوری و تجهیم زات

موردنیاز و متکی بر تسهی ت در نظر گرفتهشده برای اين بخش
 .8سرمايهگذاری مشترک شرکتهای دانشبنیان با صاحب فنّاوری دارجی جهت تولید دادلی و
انتقا فنّاوری
 .9بررسی روشهای متنوع توسعه بازار فناوریهای نمکزدايی مناسب ايران
❖ جهتدهی به سیستم
 .1الزام تولیدکنندگان دادلی به ارائه ددمات پس از فروش
 .2تدوين برنامه مملیاتی فرهنگسازی و ترويج در حموزه سمامانههای نممکزدايی بما توجمه بمه
نیازهای بومی هر منطقه
 .3شناسايی توان جذب آلودگی توسط اکوسیست به تفکیک مناطق آسیبپذير (مطالعات کم ن
و ملی)
 .4برآورد دسارات محیطزيستی احداث و بهرهبرداری از سامانههای نمکزدايی (مطالعه کم ن و
ملی)
 .5تأسیس مرکز ملی تحقیقاتی نمکزدايی
❖ مشروعیت بخشی
 .1مشارکت در کارگروههای تخصصی در قالب کنوانسیونهای دلیجفارس و دريای دزر
 .2تبیین جايگاه نمکزدايی در بازارهای منطقهای آب و بازارهای مجوز انتشار آلودگی در سمط
بینالمللی (پروژه تحقیقاتی بینالمللی)
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 .3پیگیری و همکاری جهت تدوين اطلس همبسمت آب و انمرژی جهمت تولیم د آب و انمرژی در
کشور
 .4تدوين و پیادهسازی دستورالعم ها و طرحهای متناسب با اسناد باالدستی در دصوص آمايش
سرزمین توسط مراجع ذیربط
 .5ايجاد زيرسادتهای حقموقی (ماننمد  NGOهما) بمرای نظمارت محیطزيسمتی بمر واحمدهای
نمکزدايی
 .6همکمماری در تممدوين قمموانین و آئیننامممههای مممرتبط (ماننممد دسممتورالعم ارزيم ابی اثممرات
محیطزيستی سامانههای نمکزدايی)
 .7تدوين و پیادهسمازی اسمتانداردهای ملم ی برداشمت آب و تخلیم ه پسماب بمه تفکیمک منماطق
آسیبپذير
 .8بررسی اثربخشی جرائ و مالیاتهای زيستمحیطی بر واحدهای نمکزدايی آالينده و اصم ح
و بهروزرسانی آنها
 .9گردآوری نیازها و اط مات صنايع از طريق انجمنهای فعا اين حوزه
 .12همکاری جهت تکمی بانک اط ماتی اين حوزه مطابق دستورالعم تخصم ی

آب دريم ا (بما

همکاری شرکت آب منطقهای و مديريت منابع آب ايران يا ساير سازمانهای ذیربط)
 .13تهیه دستورالعم جمعآوری ،امحا و يا استفاده مجدد از تأسیسات و تجهیزات نمکزدايی
 .14پروژه تحقیقاتی ملی برای تعیین توان اکوسیسمت منطقمهای جهمت برداشمت آب و تخلیم ه
7

پسابهای نمکزدايی در کشور
 .15تعريف موضوع مجوزهای الزم بهمنوان يک رويم ه اقمدام مشمترک ممابین ايم ن نهادها(ايجماد
پنجره واحد)
 .16پیگیری جهت هدفمندسازی يارانهها در بخش تولید و مصرف آب نمکزدايی شده
 .17تشکی کارگروه ملی نمکزدايی با همکاری کلیه ذینفعان موجود (بهمنظور کمک به تدوين
استانداردها و قوانین و مقررات موردنیاز ،همکاری متقاب با مراکز ملمی ،تحقیقاتی و صمنعتی
و ايجاد ارتباط بین متخصصان ،ايجاد مکانیسمی برای تشويق و ترغیب مراکم ز و مجتمعهمای
تولیدی و صنعتی)
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❖ سیاستهای فنی
 .1استفاده از انرژیهای هدررفته (مانند فلرها) و تجديد پذير
 .2تحقیق و توسعه فناوریهای نمکزدايی باهدف کم اهش مصمرف انمرژی ،افمزايش طمو مممر
بهرهبرداری و ارتقای بهرهوری
 .3استانداردسازی و ارتقای کیفی تجهیزات تولیدی در صنعت نمکزدايی
 .4توسعه کم اربردی فناوریهمای نموين (ماننمد نمانوتکنولوژی ،هیبريم دی ،الکتروديم الیز و اسممز
مستقی )
 .5مکانيابی مناسب و تمرکززدايی از تأسیسات نمکزدايی برای کم اهش تلفمات آب در دطموط
انتقا
 .6توسعه سمامانههای نمم کزدايی دورشم یدی در منماطق درون سمرزمین (لبشمور) ،کوچم ک و
روستايی بهصورت غیرمتمرکز
 .7تهیه مطالعات امکانسنجی استفاده از ذدیرهسمازهای انمرژی در کنمار انمرژی دورشم یدی در
سامانههای نمکزدايی و پیگیری جهت اجرايی سازی آن
 .8توسعه و استفاده از فناوریهای کاهش حج پساب ()ZLD
 .9تدوين و پیادهسمازی اسمتانداردهای ملم ی برداشمت آب و تخلیم ه پسماب بمه تفکیمک منماطق
آسیبپذير
 .18توسعه فناوریها برای کاهش مصرف مواد شیمیايی
 .19تدوين و پیادهسازی استانداردهای کیفی پساب واحدهای نمکزدايی
 .20امکانسنجی استفاده از روشهای نوين آبگیری و نمکزدايی (در کشتیها و غیره)
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رهنگاشت (نقشهراه) توسعه فناوری نمکزدایی در ایران
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