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  تقديم به                                                       
  انسانهايي كه                                                                  

  به فردايي بهتر                                                                         
  مي انديشند. 

  
  مقدمه ناشر

  

ردگار را كه به انسان قدرت انديشيدن بخشيد، قدرتي كه در مقايسه با سپاس بيكران پرو
ساير موجودات باعث شده است كه انسان هرگز به امكانات محدود خود اكتفا نكند. مكاتب 

باشد.  گيري او به سوي خالقش مي دانندكه جهت طلب و پويا مي الهي، انسان را موجودي كمال
علم است، علمي كه زيبايي عقل است. علمي كه در درياي از جمله راههاي تقرب به خداوند 

بيكران آن هر ذره نشاني از آفريدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بيشتر 
نظير مبذول گرديده است. اما  آموزي توجهي بي اندوزي و دانش شود. از اين روست كه به علم مي
ن آن كتاب است و انتشار نتيجه مطالعات پژوهشگران آموزي به ابزاري نياز دارد كه مهمتري علم

  و انديشمندان پاسخگوي اين نياز خواهد بود.
هاي علم و دانش و رشد و  جهت تحقق اين امر و گام برداشتن در جهت ارتقاي پايه 

هاي  شكوفايي استعدادها انتشار كتاب را يكي از اهداف خود قرار داده و انتظار داريم با حمايت
معنوي هموطنان گرامي بتوانيم گامهاي مؤثر و ارزشمندي را برداريم. گرچه تالش خواهد شد 

تجربه اندكمان كارهايي بدون اشكال تقديم حضورتان گردد، ولي اذعان داريم  در حد دانش و
تواند ما را در ارتقاي كيفي كتاب راهگشا باشد لذا هميشه  كه راهنماييهاي شما عزيزان مي

         هاي شما خواهيم بود.منتظر پيشنهادات و راهنمايي



  

  

  

دوين و چاپ كتاب از همفـكري و در پايان از همه عزيزاني كه در مراحل مختلف تهيه، ت
و وهب  سعيد فرساد، امين بهزادمهر ام به خصوص آقايان همـكاري آنها برخوردار بوده

سپاسگزاري نموده و موفقيت روزافزونشان  محمد خاني (مدير فروش) عليو  اكاتي(نويسندگان)
  را آرزومندم.

  
  مهدي خاني           

  قلم آوايانتشارات مدير مسئول  



  

  

  

  
  

  

  

  پيشگفتار نويسندگان:

 %97بيعت وجود دارد، كه حدود هفتاد درصد از سطح زمين را پوشانده است. منابع آب زيادي در ط
هاي طبيعي به صورت يخ و دور از دسترس  ها و يخچال نيز در قطب ٪2شور و بدمزه و منابع آبي از اين 

هاي خانگي،  و استفادهبراي آشاميدن  مناسب در دسترس بوده و از اين منابع ٪1اند. تنها  قرار گرفته
پخش بر روي زمين توزيع متناسب نيز بصورت يكنواخت  . همين منابع محدودباشد مي و... رزيكشاو
 متحد ملل و كشورهاي زيادي از جمله ايران با مشكل كمبود آب مواجه هستند. سازماناند  نشده

 آب شديد كمبود با سراسر جهان در انسان ميليون 1800 حدود در 2025 سال تا زده كه تخمين

  رسد. نظر مي به ضروري و مهم بسيار سالم و پاك آب منابع شد. بنابراين گسترش واهندخ مواجه
جهان، نياز به تأمين منابع ديگر بسياري از مناطق ايران و با توجه به كمبود منابع آب شيرين در 

 سازي رو به افزايش است و اين در حالي است كه همه اينفرايندهاي شيرينآب شرب با استفاده از 
 تاثيرات و انرژي فسيلي منابع باال ههزين به توجه دارند. با نياز انرژي قابل توجهي ميزان به فرايندها

مورد  انرژي تأمين براي خورشيدي انرژي ويژه به انرژي تجديدپذير، منابع آنها محيطي زيست مخرب
  است.  گرفته قرار توجه مورد هاكنآب شيرين نياز

    
 سعيد فرساد

عضو هيات علمي دانشگاه 
 صنعتي بيرجند

 امين بهزادمهر
دانشگاه  عضو هيات علمي

 سيستان و بلوچستان

  وهب اُكاتي
 دانشجوي دكتري دانشگاه 

  شاهرودصنعتي 



  

  

  

مورد  ااخيرها كنآب شيريند ضرورت استفاده از انرژي خورشيدي، در با توجه به آنچه گفته ش
 مختلفيهاي در اين رابطه مقاالت و كتاب توجه بسياري از محققين و پژوهشگران قرار گرفته است و

نيز مطالعات مختلفي در اين  در ايران است.گرفته اسر جهان انجام سردر  هاي بسياريشمنتشر و پژوه
رسد هنوز تحقيق و پژوهش در اين زمينه بايد ادامه داشته و كاربردي  نظر مياما به رفتهگزمينه انجام 

و كاربرد انرژي خورشيدي در اين  هاكنتا انواع آب شيرين منتشررو بر آن شديم كتابي را از اينشود. 
با عنوان  باشد؛ در فصل اولرو شامل چهار فصل ميكتاب پيش يم.تاسيسات را به خواننده معرفي كن
شده بندي طبقهآن فرآيندهاي مختلف آب مطرح و سازي هاي شيرينمقدمه، ضرورت استفاده از روش

 يهاكننيريآب شانواع  سوم فصلشود. تشريح مي يسازنيريش يندهاآيفرانواع  فصل دومدر است. 
توضيحات فصل چهارم  در نهايتدر  ؛دهدرد بحث قرار ميرا مو مختلف آني و فرايندهاي ديخورش

  ها مطرح خواهد شد.كنشيرينآب  در ريدپذيتجد يهايانرژ كاربرددقيق و كاملي مرتبط با 
دانيم، سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند انتشارات آواي قلم و همچنين بر خود الزم مي

نماييم.  اعالمكتاب اين پيشبرد اهداف  موردنوبي در شركت آب و فاضالب روستايي استان خراسان ج
-ميامر نظران و پيشنهادات صاحب هالذا راهنمايينبوده در ضمن اين نوشتار خالي از اشكال و ايراد 

را  رحماندر انتها خداوند  كتاب داشته باشد. اين هاي بعديتواند نقش مؤثري در بهبود مطالب چاپ
ر لحظات بسيار سخت ياري نمود و همه توفيق خود را مديون لطف و كرم اريم كه ما را دگزسپاس مي

  دانيم. مي محضرشاندازه بي
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