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بررسی تطبیقی ملی و بینالمللی مباحث
فنی و زیست محیطی آب شیرینکنها
در دریای خزر

بررسی تطبیقی ملی و بینالمللی مباحث
فنی و زیست محیطی آب شیرینکنها
در دریای خزر

اهداف

معرفی
تأمین آب موردنیاز بهعنوون کیوا نز مورتواکن ناتنمواب زکابنواکا در
فعاایوووا ووواا ن و ووواعا نقوصوووادا نز موضووووعاب نیایوووا در
بانامهرکتا اا تویوعهنا مسوووب موادوادد .تویوعه ر زنفوت در
نونحا یاحلا نیوا اا ش ااا کشور ،یبب تو ه به موضوع توأمین
منابع آب به کژه در صنعا دادشگاا تویعه ییونوگاه اا یواحلا
دادکده در نکن خصوص ن کزدنکا نز آب درکاا ختر ،بهعنوون کوک
رنهحل بااقوه بانا پایخگوکا به تقاضاا ر زنفت آب در نکون منققوه
چو دکگا نونحا یاحلا رن مودنرا قوانر دنده نیوا .نکون مقااعوه
با دف باریا مباحث عل وا در خصووص شویاکن یوازا آب درکوا
مدکاکا نثانب زکوامسیقا آ با در نرا دوافون ضوعیا مسیقوا
درکوواا خووتر متحروواب موواتب پووید ر در نحوودن نحوود وواا
آبشیاکنکن ننجامدافوه مشیتب رن یار اا مو وود درزمینوهٔ
نحدن باهبادنرا نز فنا را ن کزدنکا در ختر رن موردمقااعه قوانر
دنده نیا.
نواکج نکن مقااعه که با ر کیاد نرزکابا تقبیق متحراب عل ا ،فنوا
زکوامسیقا به کژه در خصوص ر ش اا نوکن مودکاکا پوواب
نیت باریا ضعیا پوا هه آبشویاکنکون در حوار ن وانا کشوور در
درکواا خوتر ننجووامدافووه نیووا ،مسورکوا موضوووع مودکاکا پووواب
ن کزدنکا رن در معیار اا ان اکا طانحا نحد اا ن کزدنکا در
یونحل ش ااا کشور مورد تأکید قانر ماد د.

ضرورت

ایجاد ظرفیت مطالعاتی و پژوهشی در زمینه تدوین
راهنما و استانداردهای نمکزدایی آب دریای خزر

اهداف

پاسخگویی به نیازهای طرح مطالعات
نمکزدایی و بهرهبرداری از آب خزر

اهم نتایج
تطبیق روشها و استانداردهای بینالمللی و دستورالعملهای
ملی با شرایط محیطی دریای خزر
ارزیابی مزایا و اثرات روشهای شیرینسازی با هدف ارائه
روشهای مناسب در دریای خزر
اثرات محیطزیستی نمکزدایی و تخلیه پساب
احصاء و تطبیق ضوابط مکانیابی واحدهای شیرینسازی در
سواحل دریای خزر

ارائه راهکارها جهت تدوین نظام نامه و
دستورالعمل مکانیابی سامانههای نمکزدایی

بررسی تاریخچه و وضعیت واحدهای نمکزدایی در خزر
ارزیابی روشهای مدیریت پساب نمکزدایی

محورهای مطالعات
بررسی منابع علمی و دستورالعملها
(روشهای شیرینسازی ،تخلیه پساب ،اثرات محیط زیستی)

کمبود منابع آب و رویکرد مطالعه و شناسایی راهکارهای
بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف

مطالعه و شناسایی موانع مهم در اجرا و توسعه
طرحهای نمکزدایی

موضوع تأمین آب در بخشهای ساحلی استانهای شمالی کشور
بهعنوان پرتراکمترین بخش ساحلی خزر

بررسی اهم مالحظات محیط زیستی در
نمکزدایی و راهکارهای کاهش اثرات آن

تأکید بر استفاده از آب دریا و سامانههای نمکزادیی در بخش
آب قانون برنامه ششم توسعه و وظایف تعریف شده وزارت نیرو
در این زمینه

مرور وضعیت محیطی دریای خزر و موضوع
نمکزدایی

اقدامات فعلی صورت گرفته در زمینه بهرهبرداری از آب خزر در
تأمین آب شیرین و برنامههای آتی در طرحهای توسعهای نواحی
ساحلی (صنعت و گردشگری)

ارزیابی وضعیت اجرایی پروژه نمکزدایی در خزر

راهکارهای نوین تخلیه پساب و مدیریت پساب در پهنههای
حساس محیط زیستی

نتایج راهبردی
در درکاا ختر با تو ه به کژدا اا مسیقا آ نوبا به درکا واا آزند
فقدن تر مد ر زننه که در تدنخل ،چاخه ننوقوار پوواب مو ثا نیوا،
موضوع تخلیه پواب نحد اا ن کزدنکا به کژه در بخد اکا که یوق
نناها یدر دکنامییا ک واا دنرند بوا چوااد زکووامسیقوا بیشوواا
مون ه بوده نزنکنر نرزکابا مناطق یاحلا شنایاکا میا اا منایوب
بانا نصب نحد اا شیاکنیازا ا کا د نثانب زکووامسیقوا در
ختر بویار حائت ن یا نیا.
باریا مقااعاب تسقیقاب ننجامشده در یاکا کشور ا م کود نکون موو له
بوده نیا که نحدن نحد اا شیاکن یازا کوچوک بوه وا کنووار
موائل زکوامسیقا حاصل نز آ نر سیا دنرد ماتونند بهعنوون کوک
ر کیاد در آکنده شیاکن یازا در ختر در نرا دافوه شود.
بهعت ه دنکا طانحا نحد اا ن کزدنکوا در درکواا خوتر بوه یو ا
نیوفاده نز ر ش اا نوکن بد پو اند ماکع ،ماتونند بوهعنوون رن یوارا
ا کا د نثانب مسی زکووا شیاکنیازا آب ختر مدنرا قانر دیاد.

