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 چکیده
 زدایـیشـوري قابلیـت بـه توجـه بـا. اسـت مطرح آب کمبود از ناشی مشکالت براي پایدار حل راه یک عنوان به آب خورشیدي زدایی شوري از استفاده

 مقالـه ایـن در نامتعـارف، آب منـابع از یکـی عنوان به آن يآینده براي راهبردي ریزيبرنامه آب، به مربوط مسائل از بخشی دادن پوشش در خورشیدي
 بـا و شناسـایی ایـران در آب خورشـیدي زدائـی شـوري به مربوط تهدیدهاي و هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط منظور این به. است گرفته قرار مدنظر
 عوامـل کـه است آن از حاکی نتایج. اندگردیده بندياولویت SWOT تحلیل با) FAHP( فازي مراتبی سلسله تحلیل فرایند تلفیق با یافتهنظام روشی
 ایـن با. داشت خواهند ایران در سیستم این توسعه بر بیشتري تأثیرگذاري درنتیجه و هستند برخوردار باالتري نسبی اهمیت از) ها فرصت( خارجی مثبت
 استفاده با که هاییاستراتژي. این سیستم باشد مناسب تواند می ،WO نوع از هایی استراتژياتخاذ  ،دوم مرتبه در ضعف نقاط قرارگیري به توجه با حال

 .دارند ضعف نقاط اثر کردن خنثی در سعی سیستم  خارجی هايفرصت از
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Abstract  
 
The use of solar desalination is a sustainable solution to the problems of water scarcity. Due to the 
ability of solar desalination to cover part of water issues, a strategic planning for its future as one of 
the unconventional water sources is considered in this article. For this purpose, strengths, weaknesses, 
opportunities and threats (SWOT) related to solar desalination in Iran have been identified and 
prioritized in a systematic way by combining the Fuzzy Analytic hierarchy process (FAHP) with 
SWOT analysis. The results indicate that positive external factors (opportunities) are of the highest 
relative importance and as a result will have a greater impact on the development of this system in 
Iran. However, given the weaknesses are in the second place, WO type strategies can be appropriate 
for the future development of this system; Strategies that try to neutralize the effect of weaknesses by 
using external opportunities of the system. 
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  مقدمه -1
 ایـن نیـاز و جهـان جمعیـت افزایش اثر در آب تقاضاي افزایش امروزه

 انکارناپـذیر حقیقتـی کشـاورزي، توسـعه و غذا تولید به فزاینده جمعیت
 دسـترس، در خام آب منابع روزافزون کاهش کنار در حقیقت این. است
 شـور هـاي آب ماننـد آب نامتعـارف منـابع از اسـتفاده به را بشر توجه

 عـدم دلیـل به. )Schneider et al., 2011( است نموده معطوف
 ،انسـانی هـاي اسـتفاده اکثر براي شور هاي آب مستقیم استفاده امکان
 یک عنوان به نیازها سایر و کشاورزي در استفاده براي آب زداییشوري

 روشـهاي ماننـد زداییشـوري رایـج هـاي روش. است مطرح ضرورت
 و فسـیلی انرژیهـاي از اسـتفاده بـر مبتنـی عمـدتا غشـایی، و تقطیري
 محیطـیزیسـت اثرات داراي درنتیجه و بوده باال انرژي مصرف مستلزم

 دوسـتدار هـايتکنولـوژي بـه آوردن روي بنـابراین. باشندمی نامطلوب
 آب، زدایـیشوري براي خورشیدي انرژي از استفاده مانند زیست محیط
 .)Manju and Sagar, 2017( اسـت گرفتـه قـرار توجـه مـورد
 طی که شودمی گفته هاروش از ايمجموعه به خورشیدي زداییشوري

 مـی تولیـد شـور آب از شیرین آب خورشیدي، انرژي از استفاده با هاآن
 هـا،روش مجموعـه ایـن از یکـی. )Shatat et al., 2013( گـردد
 خورشـیدي، حرارتی زداییشوري. است خورشیدي حرارتی زداییشوري
 بـه توجه با. است عملی کاربرد اولین با خورشیدي زداییشوري فناوري
 خورشـیدي، انرژي از شده تولید حرارتی انرژي توسط سیستم این رانش

 بـه را آن خورشـیدي، انـرژي از اسـتفاده هـايروش براسـاس توانمی
 همانطور. کرد تقسیم فعال یا غیرمستقیم و منفعل یا مستقیم هايروش

 بـه خورشـیدي انـرژي سیستم این در پیداست، مستقیم روش نام از که
 در شـودمی استفاده تقطیر براي و جذب تقطیر محفظه در مستقیم طور

ــرژي غیرمســتقیم، روش در کــه حــالی ــور توســط خورشــیدي ان  کلکت
 ,Zheng( شـودمـی استفاده و جذب تقطیر محفظه از جدا خورشیدي

 خورشـیدي، زدایـیشـوري جدیدتر هايروش معرفی وجود با .)2017
 بهـره و فراینـد سـادگی دلیـل بـه نیـز خورشیدي حرارتی زداییشوري
 استفاده و طرف یک از آب تامین هاي ضرورت به توجه با نیز و برداري

 توسـط مطالعـه و اسـتفاده مـورد نیـز هنـوز تجدیدپـذیر، هايانرژي از
 بـا. شـود مـی انجام آن با ارتباط در بیشماري تحقیقات و بوده محققین

 هـاي کـن شـیرین آب حرارتـی بـازدهی و آب تولیـد که این به توجه
 نـوع از تحقیقـات این عمده است، پایین حدودي تا خورشیدي، حرارتی

 عملکـرد بهبـود براي را مختلفی روشهاي و بوده آزمایشگاهی تحقیقات
 انــدداده قــرار مطالعــه مــورد حرارتــی خورشــیدي هــايکــنشــیرینآب

)Zheng, 2017(.  بهبـود بـر نـاظر آزمایشـگاهی تحقیقات کنار در 
 به نیز تحقیقات از برخی حرارتی، خورشیدي هايکنشیرینآب عملکرد

 برخـی. انـدپرداختـه هاکنشیرینآب این از استفاده اقتصادي هاي جنبه
ــد ــاي روش Zehtabiyan-Rezaie, et al. (2019) مانن ه
 بـراي آب تامین هايگزینه عنوان به را خورشیدي حرارتی زداییشوري

 و انـدنمـوده بررسی اقتصادي منظر از سیرجان و جاسک بندر شهرهاي
 بـرداريبهره براي آب لیتر یک شده تمام قیمت محاسبه به دیگر برخی
-El( اندپرداخته خورشیدي حرارتیکنشیرینآب نوع یک از سال طول

Sebaii & El-Naggar, 2017( هــايبررســی کنــار در یــا و 
 توجـه نیـز مطالعـه مورد کنشیرینآب اقتصادي مقوله به آزمایشگاهی،

 ,.Rashidi et al., 2018, Panchal et al( انـد نمـوده
 بـه پرداختن رسدمی نظر به اقتصادي، مطالعات برخی علیرغم ).2019

 خورشـیدي حرارتی هايکنشیرینآب ریزيبرنامه و مدیریت هايجنبه
 بنـابراین. اسـت آنهـا بـه مربـوط تحقیقات در مغفول هايجنبه از یکی

 ضعف، نقاط قوت، نقاط شناسایی هدف با SWOT تحلیل یک انجام
 تـدوین و هـا کـن شـیرین آب ایـن بـه مربوط تهدیدهاي و هافرصت

.  نماید کمک خال این کردن پر به تواند می آن به مربوط هاياستراتژي
 یـک ،)تهدیدها و هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط( SWOT تحلیل

 یافتـهنظام رویکرد یک با که است راهبردي ریزيبرنامه در معمول ابزار
 و پردازدمی سیستم یک یا سازمان یک خارجی و داخلی محیط آنالیز به
-مـی تـدوین آینده، براي اتخاذ قابل هاياستراتژي آنالیز این مبناي بر

 تحلیـل اساسـی ضعف دلیل به ).Kurttila et al., 2000( گردند
SWOT گروه در عوامل از تعدادي صرف بیان و آن کیفی جنبه که-

 است، آنها نسبی اهمیت بیان بدون تهدید، و فرصت ضعف، قوت، هاي
 تعیـین بـراي را چنـدمعیاره گیـريتصـمیم هايروش محققین از برخی

 يارائـه. نـداهبـرد کـار به SWOT هايگروه و عوامل نسبی اهمیت
 روش تلفیـق بـا SWOT عوامـل اهمیت تعیین براي مندنظام روشی
 در آن کـاربرد و SWOT تحلیـل در (AHP) مراتبیسلسله تحلیل

 Kurttila et(بـود زمینه این در کارها اولین از یکی جنگلها مدیریت
al., 2000( . آنـالیز بـراي نیز دیگر محققان وسط، تتلفیقی روشاین 

 چـین بیوگـاز بخش در خصوصی گذاريسرمایه قبیل از دیگري مسائل
)Gottfried et al., 2018(، ــنگالدش در برقــی خودروهــاي  ب
)Suman et al., 2020(، هنــد در خورشــیدي انــرژي اســتقرار 
)Sindhu et al., 2017(، کشاورزي بیوگاز هايایستگاه مدیریت و 

 اسـت. شـده استفاده )Brudermann et al., 2015( اتریش در
 بـراي نیـز فازي شکل در AHP روش الذکر، فوق تحقیقات بر عالوه
 از برخـی توسـط SWOT تحلیـل در عوامـل نسـبی اولویـت تعیـین

-تصـمیم هايروش از استفاده کلی طور به. است شده استفاده محققین
 در موجـود صراحت عدم و قطعیت عدم دلیل به فازي چندمعیاره گیري
. اسـت گرفتـه صورت ها،روش این در استفاده مورد کالمی هايعبارت

 جـاي بـه کالمی هايعبارت سنتی، هايروش برخالف هاروش این در
 ماهیـت تـا شـوندمی جایگزین فازي، اعداد با قطعی اعداد با جایگزینی
 ریـزي برنامـه. نماینـد سازيمدل بهتر را کارشناسان نظرات غیرصریح

 ریزي برنامه ،)Karatop et al., 2018( ترکیه خودروسازي بخش
 Farzi and( ایــران در خاکســتري آب محــل در مجــدد اســتفاده

Mehrabadi, 2019(، بــراي تجدیدپــذیر انــرژي منــابع انتخــاب 
 هـاي اسـتفاده از برخـی) Wang & Solangi, 2019( پاکسـتان

 نقاط شناسایی از پس مقاله، این در هستند. تحقیقات در روش این اخیر
 در خورشـیدي زدایـی شوري تهدیدهاي و هافرصت ضعف، نقاط قوت،
 از هرکـدام ذیـل عوامـل کلـی و محلـی هاياولویت محاسبه به ایران،
 مراتب سلسله تحلیل روش از استفاده با ،SWOT چهارگانه هايگروه
  .است شده پرداخته فازي

   روش انجام تحقیق -2
 نقـاط شناسـایی براي SWOT استاندارد تحلیل قدم، اولین عنوان به

) خـارجی عوامل( تهدیدات و ها فرصت و) داخلی عوامل( ضعف و قوت
 کـار، ایـن انجـام بـراي. شـد انجـام ایـران در خورشیدي زدایی شوري

 SWOT چهارگانه هاي گروه از یک هر براي عوامل از اي مجموعه
 از نفر ده نظرات نقطه از راستا این در. گردید فهرست نویسندگان توسط

 بهـره SWOT هـاي گروه ذیل عوامل اعتبارسنجی براي کارشناسان
 زمینـه در کـه کارشناسـانی بین از مصاحبه مورد کارشناسان. شد گرفته
 زمینـه این در یا و بوده برخوردار کافی دانش از خورشیدي زداییشوري

 تحلیل شد، ذکر قبالً که طورهمان .شدند انتخاب بودند، تحقیق مشغول
SWOT مـی فـراهم ریـز برنامـه براي را کیفی عوامل از برخی فقط 
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 بنـدي اولویـت براي. دهد نمی نشان را عوامل این نسبی اهمیت و کند
 فـازي مراتبـی سلسـله تحلیل روش از  SWOT هاي گروه و عوامل

)FAHP (مسـئله مراتبی سلسله ساختار ابتدا منظور بدین. شد استفاده 
 طور همان. گردید تنظیم است، شده داده نشان 1 شکل در آنچه مطابق

 عوامـل و هـا گروه هدف، سطح سه داراي مسئله شود می مشاهده که
 5 داري کدام هر گروهها سایر و عامل 7 داراي قوت نقاط گروه و است
 اول، گـام مسـئله، مراتبـی سلسـله سـاختار تعیین از پس. هستند عامل

. اسـت) محلـی هاي اولویت( گروه هر ذیل عوامل نسبی اولویت تعیین
 بـراي اي پرسشـنامه سـاعتی، اي درجـه 9 مقیـاس اسـاس بر بنابراین
 کالمـی هـاي عبـارت از اسـتفاده بـا SWOT عوامـل زوجی مقایسه
 بـه متخصصـان از یک هر مرحله، این در. شد تهیه 1 جدول در مندرج

 گـروه بـراي مقایسـه 21(  دادنـد انجام زوجی مقایسه 51 جداگانه طور
 ). دیگر هاي گروههر یک از  براي مقایسه 10 و قوت نقاط

 

 
 ساختار سلسله مراتبی مسئله  -1شکل

  
 

  کالمی به اعداد فازي مثلثیتبدیل عبارات  -1جدول 
 عبارت کالمی عدد فازي مثلثی معادل
 ترجیح یکسان (1,1,1)
 کمی مرجح (2,3,4)
 خیلی مرجح (4,5,6)

 خیلی زیاد مرجح (6,7,8)
 کامال مرجح (9,9,9)

  
 هـر در عوامل محلی هاياولویت تعیین و کارشناسان هايمقایسه آنالیز
 هـايروش. شـد انجـام فازي، مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با گروه،

 که است شده پیشنهاد فازي مراتبی سلسله تحلیل فرایند براي متعددي
 بــراي دیگـر هــاي روش همـه از بــیش چانـگ یافتــه گسـترش روش

. اسـت گرفتـه قـرار استفاده مورد فازي مراتبی سلسله تحلیل محاسبات
 نمود بیان ذیل صورت به توان می راچانگ  یافته گسترش آنالیز مراحل

)Chang, 1996(  : 
  فازي) زوجی مقایسه( تصمیم ماتریس تشکیل : اول مرحله
 درجـه 9 مقیـاس به مربوط کالمی عبارات قالب در کارشناسان، نظرات

 در منـدرج مثلثی فازي اعداد با کالمی عبارات. شود می اخذ ساعتی اي
 هـر بـه مربـوط فازي زوجی مقایسه ماتریس و شده جایگزین 1 جدول

 میـانگین از استفاده با کلی تصمیم ماتریس. آید می دست به کارشناس
-در میـانگین. گـردد می تعیین کارشناسان، نظرات فازي حسابی گیري

، کران پایین، کران باال و عدد میانی عدد ند عدد فازي مثلثیچگیري از 
هـاي هاي پایین اعداد، ماکزیمم کـرانمیانگین، به ترتیب مینیمم کران

  خواهند بود.فازي اعداد آن باالي اعداد و میانگین اعداد میانی 
  سطرها عناصر مجموع محاسبه : دوم مرحله

 تصـمیم، ماتریس تشکیل از پس فازي، مراتبی سلسله تحلیل روش در
 در کـه اسـت ذکـر بـه الزم. شودمی محاسبه سطر هر عناصر مجموع

-مـی جمـع هـم با نظیر به نظیر اعداد آن هايدرایه فازي، اعداد جمع
 .شوند

  سطرها عناصر مجموع کردن نرمال : سوم مرحله
 یکـدیگر بـا بایـد هـا مجموع این سطرها، عناصر جمع محاسبه از پس
 در کـه اسـت ذکـر قابـل. گـردد محاسـبه آنهـا مجموع عکس و جمع

 معکـوس معکـوس، عـدد پایین کران فازي، عدد یک معکوس محاسبه
 کـران معکـوس باال، کران و وسط عدد معکوس وسط، عدد باال، کران
 محاسـبه مجموع عکس ضرب با باید ادامه در. هستند اصلی عدد پایین
 .کرد نرمال را آنها سطرها، مجموع مقادیر در فوق شده

  پذیري امکان درجه محاسبات : چهارم مرحله
 مقایسـه بـاهم دو دوبه باید قبل مرحله شده نرمال اعداد مرحله، این در

 زیر رابطه از استفاده با دیگري از یک هر بودن تر بزرگ احتمال و شده
از اعـداد  مربعـی مـاتریس یـک مرحله این در کار نتیجه. شود محاسبه
 .گویندمی پذیريامکان ماتریس آن به که بود خواهدقطعی 

 

)1( 

𝑉𝑉(𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀1) = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑀𝑀1 ∩𝑀𝑀2)
= 𝜇𝜇𝑀𝑀2(𝑑𝑑)

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚1
0 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢2

𝑙𝑙1 − 𝑢𝑢2
(𝑚𝑚2 − 𝑢𝑢2) − (𝑚𝑚1 − 𝑙𝑙1)
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 فـازي عدد باالي کران u و پایین کران l میانی، عدد m رابطه، این در
M هستند  . 

  ها اولویت محاسبه : پنجم مرحله
 مینـیمم مقـدار پـذیري،امکـان مـاتریس سـطر هـر در باید بعد گام در

-نرمـال براي. شوند نرمال مینیمم، مقادیر این باید سپس. شود محاسبه
  مجمـوع ایـن بـر هـاآن تکتک و شده محاسبه هاآن  مجموع سازي،
 یـا و معیارها نسبی هاياولویت شده، نرمال مقادیر این. شوندمی تقسیم
 غیر آمده دست به هاياولویت که است ذکر قابل. بود خواهند ها گزینه
 گـروه، هر در عوامل نسبی هاياولویت محاسبه از پس .باشندمی فازي
 گـروه آن ينماینـده عنـوان بـه گـروه هر در اولویت باالترین با عامل

 و بـوده SWOT گروه چهار هايشاخص عوامل این. شودمی انتخاب
. گـردد تعیـین نیـز هاگروه نسبی اهمیت تا شوند مقایسه یکدیگر با باید

 براي و تهیه گروه نمایندگان مقایسه براي جدید پرسشنامه یک بنابراین
 مرحلـه ایـن در را SWOT گـروه چهـار هاآن. شد ارسال کارشناسان

 کـدام هر توسط مرحله این در زوجی مقایسه 6 بنابراین کردند، مقایسه
 قالـب در کارشناسـان نظرات نیز مرحله این در. شد انجام کارشناسان از

 نسـبی اولویـت سپس. گردید تجمیع فازي زوجی مقایسه ماتریس یک
. شـد محاسـبه چانـگ گسـترده فـازي آنالیز روش از استفاده با هاگروه

 در عامـل آن محلـی اولویـت ضـرب با عامل هر کلی اولویت درنهایت
 نسـبی هـاي اولویت محاسبه از پس. شد محاسبه مربوطه گروه اولویت
 ایـن بـراي. شـود کنترل نیز هامقایسه سازگاري باید ها، گروه و عوامل
 روش ایـن در. شـد اسـتفاده )1997گوگـوس و بـوچر ( روش از منظور

 محاسـبات و شـده تفکیـک ساده ماتریس دو به فازي تصمیم ماتریس
 در سـازگاري بررسـی شـبیه روشی با ماتریس دو این روي بر سازگاري

 اعـداد شـامل مـاتریس، دو ایـن از یکی. شود می نجاما AHP روش
 هندسـی میـانگین دیگـر ماتریس و تصمیم ماتریس فازي اعداد میانی
 Gogus( اسـت تصـمیم مـاتریس فازي اعداد پایین و باال هايکران

and Boucher, 1997(. 
  نتایج -3
 و داخلی عوامل شناسایی براي استاندارد SWOT تحلیل یک ابتدا در

 خورشیدي انرژي از استفاده با شور آب سازيشیرین آینده بر که خارجی
 در کـه طـورهمـان منظـور این براي. شد انجام گذاردمی تأثیر ایران در

 و شناسایی نویسندگان توسط گروه هر در هاعامل شد، گفته قبل بخش
 در کـه شـد مشـخص هاداده از یک هر وزن هاآن نظرات از استفاده با

 . اند شده آورده 2 جدول

 
 براي شوري زدایی خورشیدي آب در ایران SWOTهاي عوامل گروه -2جدول 

 نقاط قوت :
 منبع جایگزین آب در مناطق تحت تأثیر خشکسالی یا پر تقاضاي آب  -1
 عدم نیاز به انرژي سوخت هاي فسیلی -2
 عدم وابستگی کیفیت آب خروجی به غلظت آب شور -3
کاهش فشار بر منابع آب سنتی (حفاظت از زیستگاه ها و جریان هاي  -4

 زیست محیطی)
 هاي نسبتاً پایین تعمیر و نگه داري تجهیزات آب شیرین کنهزینه  -5
 انعطاف پذیري براي سازگاري با فناوري هاي  جدید و کارآمد -6
 امکان کاربرد در تامین آب مناطق روستایی و عشایر -7

 

 نقاط ضعف :
 وابستگی به شرایط آب و هوایی -1
 بازدهی پایین تولید آب  -2
 اثرات زیست محیطی دفع آب نمک غلیظ شده  -3
شور، آب رودخانه ¬وابستگی به نزدیکی موقعیت منابع آب شور (آب زیرزمینی لب -4

 شور یا آب دریا)
 نیاز به فضاي کاري زیاد  -5

 ها :فرصت
 توجه به اقلیم ایرانفراوانی انرژي خورشیدي با   -1
 خط ساحلی طوالنی و دسترسی آسان به آب دریا -2
 زیرساخت هاي تحقیق و توسعه خوب در کشور -3
 افزایش تقاضاي آب در نتیجه خشکسالی هاي مکرر و افزایش جمعیت -4
وجود مناطق روستایی و عشایري پراکنده در مجاورت مناطق در معرض   -5

 شوري داخلی

 تهدیدها:
 تمال مقاومت اجتماعی توسط مشاغل وابسته به دریا و فعاالن زیست محیطیاح  -1
 عدم وجود مقررات ویژه در مورد شیرین سازي آب هاي شور  -2
 فناوري هاي رقابتی بالقوه (مانند آب خاکستري، آب باران و آب اتمسفري)  -3
 ر کشورعدم وجود مطالعات جدي در مورد شیرین سازي خورشیدي آب هاي شور د  -4
 آگاهی اجتماعی کم در مورد لزوم شیرین سازي آب شور  -5

  
 با شور آب سازيشیرین مربوط خارجی و داخلی عوامل شناسایی از پس

 روش تلفیق با هاآن بندياولویت خورشیدي، انرژي از استفاده
SWOT  باFAHP در موجود عوامل ابتدا کار این در. گردید انجام 

 بندياولویت تهدیدها و هافرصت ها،ضعف ها،قوت چهارگانه هاي گروه
 عنوان به اولویت باالترین با عامل گروه هر در آن از پس و شوندمی

 بنابراین. شودمی استفاده هاگروه بندياولویت براي گروه آن نماینده
 و گردید انجام هاگروه از یک هر در عوامل زوجی هايمقایسه ابتدا

 از حاصل نتایج خالصه. شد محاسبه هرعامل محلی هاياولویت
 آورده 2 شکل در SWOT هايگروه ذیل عوامل زوجی هايمقایسه

 عدم به را اولویت باالترین کارشناسان قوت، نقاط بین در   .است شده

. اندداده اختصاص (p=0.173) فسیلی هايسوخت انرژي به نیاز
 گاز و نفت عظیم منابع و فسیلی هايسوخت به کشور وابستگی کاهش

 ویژه به تجدیدپذیر انرژي تکنولوژي از استفاده مهم مزایاي از یکی
-مهم از کارشناسان، نظر از رو این از. است ایران در خورشیدي انرژي
 مناطق در آب جایگزین منبع عامل کارشناسان،. هاستشاخص ترین
 دوم مرتبه در را (p=0.159) آب تقاضاي پر یا خشکسالی تاثیر تحت
 است افزایش حال در آب به نیاز مناطق بیشتر در که چرا. اندداده قرار
 با. است آب از صنعتی و کشاورزي خانگی، هاياستفاده آن دلیل که

 در ( p=0.158) سنتی آب منابع بر فشار کاهش عامل اندکی، فاصله
 آبی منابع از بسیاري اینکه به توجه با. است گرفته قرار بعدي يمرتبه
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 متاسفانه و است گرفته قرار کیفی و کمی هايتنش معرض در کشور
 گسترش عدم موجب و کندمی مدیریت را مصرف که موضوعاتی
 این رو این از. گیردمی قرار توجه مورد کمتر شود،می کیفی مشکالت

 اعم دیگر قوت نقاط.  است بوده اهمیت حائز کارشناسان نظر از عامل
 کنشیرینآب تجهیزات دارينگه و تعمیر پایین نسبتا هايهزینه از

(p=0.136) شور آب غلظت به خروجی آب کیفیت وابستگی عدم و 
(p=0.133) فرایندهاي در. اندگرفته قرار تريپایین يمرتبه در 

 نیز استفاده مورد غشاء کیفیت به وابسته خروجی آب کیفیت غشایی
 خورشیدي انرژي از استفاده با آب سازيشیرین فرایند در اما باشد،می

 دیگر، عامل. باشدنمی وابسته شور آب غلظت به خروجی آب کیفیت

 (p=0.127) عشایري و روستایی مناطق آب تامین در کاربرد امکان
 به حال درعین و دارند دسترسی شور آب به نیز مناطق از بعضی. است

 توسعه بنابراین. ندارند دسترسی آب تصفیه و برق توزیع شبکه
 مناسب ايایده ایران براي کوچک مقیاس در زدایینمک واحدهاي

 در زدایینمک واحدهاي آب، کم مناطق و روستایی جوامع در. است
 کیفیت بهبود در مهم و کلیدي بسیار نقش تواندمی کوچک مقیاس
 می پایین بازدهی کوچک مقیاس در آنجاییکه از اما. باشد داشته زندگی
. دارد کمتري اهمیت دیگر هايعامل به نسبت کارشناسان نظر از باشد،

 جدید هايفناوري با سازگاري براي پذیريانعطاف شامل عامل، آخرین
 .باشدمی نیز (p=0.114) کارآمد و

 

 SWOTهاي محلی عوامل اولویت – 2شکل 

 
  (p=0.235)هوایی و آب شرایط به وابستگی عامل ضعف، نقاط در
 هايکنشیرینآب. باشد می دارا را اهمیت بیشترین کارشناسان، نظر زا

-روش حتی و داشته کارایی آفتاب غروب تا طلوع از عمال خورشیدي
 دهنده فاز تغییر مواد مانند شیرین آب تولید جهت انرژي ذخیره هاي
 روز هر در جوي شرایط. دارند خورشید انرژي برابر در کمی تاثیر

 ممکن و بود نخواهد ثابت سیستم عملکرد رو این از است، متفاوت
 اهمیت حائز رو این از باشد، داشته تفاوت انتظار مورد خروجی با است
 آب منابع موقعیت نزدیکی به وابستگی عوامل از دیگر یکی .باشدمی
 دیگر ضعف نقاط. است گرفته قرار دوم رتبه در  (p=0.207)شور

 دفع محیطیزیست اثرات (p=0.203) آب تولید پایین بازدهی شامل
. باشندمی یکسان اهمیت داراي (p=0.203) شده غلیظ نمک آب

 تخلیه به مربوط هافعالیت این از ناشی محیطیزیست آثار ترینمهم
 دو علت به هاکنشیرینآب پساب. باشد می محیط به ها آن پساب
 محیط بر را نامطلوبی محیطیزیست آثار حرارت، و شوري عامل

 زیاد کاري فضاي به نیاز عامل. نمایند می ایجاد خود پیرامون
(p=0.152) است برخوردار کمتري اهمیت از دیگر عوامل به نسبت. 

 ایران اقلیم به توجه با خورشیدي تابش فراوانی عامل ها،فرصت بین در
(p=0.285) باشدمی برخوردار بیشتري اهمیت از کارشناسان نظر از .

 در و بوده متغیر جهان مختلف نقاط در خورشیدي انرژي تابش میزان
 در نیز ایران کشور. داراست را مقدار بیشترین زمین خورشیدي کمربند
 از استفاده که دهدمی نشان مطالعات و است واقع پرتابش نواحی

 انرژي از بخشی تواند می و بوده مناسب ایران در خورشیدي تجهیزات
 و طوالنی ساحلی خط دیگر عامل. کند تامین را کشور نیاز مورد

 رتبه در کارشناسان نظر از (p=0.258) دریا آب به آسان دسترسی
 افزایش به متعلق سوم رتبه عامل، این از پس. است گرفته قرار دوم

 جمعیت افزایش و مکرر هايخشکسالی نتیجه در آب تقاضاي
(p=0.238) است کشور در خوب توسعه و تحقیق هايزیرساخت .

  در پراکنده عشایري و روستایی مناطق وجود از اعم دیگر، هاي عامل
 چهارم رتبه در (p=0.178) داخلی شوري معرض در مناطق مجاورت

 سرعت به جمعیت، روزافزون رشد به توجه با آب به نیاز. گیرد می قرار
 همه توانندنمی موجود، شیرین آب منابع و است افزایش حال در

 اخیر هاي سال در خصوص به خشکسالی شرایط. کند برآورده نیازهاي
 دسترسی کاهش به منجر کشور جنوب ویژه به ایران مختلف مناطق در
 صورت به شیرین آب اغلب مناطق این در. است شده آشامیدنی آب به

 عمیق بسیار هايچاه حفر طریق از آب تامین و نداشته وجود جاري
 غیر مشکل گزاف، هايهزینه بر عالوه موضوع این. است پذیر امکان
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 هايزیرساخت. دربردارد نیز را زیرزمینی هايآب بودن شور و بهداشتی
 از کارشناسان نظر از (p=0.041) کشور در خوب توسعه و تحقیق
 احتمال عوامل تهدیدها، بین در .است بوده برخوردار کمتري اهمیت

 محیطیزیست فعاالن و دریا به وابسته مشاغل توسط اجتماعی مقاومت
(p=0.208) بالقوه رقابتی هاي فناوري و (p=0.205) عدم و 

 شور هاي آب سازيشیرین مورد در ویژه ویژه مقررات وجود
(p=0.202) گیرندمی قرار اول رتبه در یکسان تقریبا هاي اهمیت با .

-آب خورشیدي سازي شیرین مورد در جدي مطالعات وجود عدم عامل
 تا. است گرفته قرار بعدي رتبه در (p=0.196) کشور در شور هاي

 راهبرد انتخاب به مندنظام و تخصصی صورت به که تحقیقاتی کنون
 مورد در کم اجتماعی آگاهی. شمارند انگشت بپردازند، حوزه این براي
 دید از عامل آخرین عنوان به (p=0.189) سازيشیرین لزوم

 گروه در که است مشخص 2 شکل از .است شده انتخاب کارشناسان
 و »فسیلی هايسوخت انرژي به نیاز عدم« یعنی 2S عامل نقاط قوت

 »هوایی و آب شرایط به وابستگی« یعنی 1W عامل هاضعف گروه در
 با خورشیدي انرژي فراوانی« یعنی 1O عامل هافرصت گروه در و

 احتمال« یعنی 1T عامل تهدیدها گروه در و »ایران اقلیم به توجه
 محیط فعاالن و دریا به وابسته مشاغل توسط اجتماعی مقاومت
 نماینده عنوان به بنابراین و بوده محلی اولویت باالترین داراي »زیست

 شده استفاده کارشناسان توسط زوجی مقایسات انجام براي گروه هر
) p=0.295ها بیشترین اهمیت (از نظر کارشناسان گروه فرصت .اند

) و نقاط p=0.28را دارا می باشد و پس از آن به ترتیب نقاط قوت (
هاي ) در رتبهp=0.178) و گروه فرصت ها (p=0.244ضعف (

 خارجی مثبت ملعواه ). به طور خالص3بعدي قرار گرفته اند(شکل 
 آن از پس و است بوده برخوردار اهمیت باالترین از ها،فرصت یعنی

 .اندگرفته قرار دوم رتبه در سیستم قوت اطنق یعنی داخلی مثبت عوامل
 هاياولویت ضرب با ،SWOT عوامل کلی هاياولویت ادامه، در

 شکل در هااولویت نای. آمد دست به مربوطه گروه وزن در هاآن محلی
 شود،می مشاهده شکل این در که طورهمان. اندشده داده نشان 4

  نظر از هااولویت باالترین حائز که هافرصت گروه ذیل عوامل
 

 

 
 SWOTهاي نسبی گروه هاي اولویت -3شکل 

 

 مربوط 5 رتبه و لیست اول عامل 3 که طوري به اند،شده کارشناسان
 بیرونی مثبت عوامل  چند هر وجود، این با. است بوده گروه این به

 ضعف نقاط داراي سیستم این ولی دارند سیستم بر بیشتري اثرگذاري
 به بعد يرتبه 5. باشدمی نیز 8 تا 6 و 4  هاي رتبه حائز که هست نیز

 ضعف یک 15 و 14 ي رتبه ها آن از بعد و یافته اختصاص قوت نقاط
 یک آن بعد. هستند تهدیدها نیز 20 تا 16 هايرتبه و تهدید یک و

 کلی مقایسه در که این به توجه با .است گرفته قرار فرصت یک و قوت
 از ضعف، نقاط و هافرصت گروه به مربوط عوامل ،SWOT عوامل
 اول، يوهله در رسدمی نظر به اند،بوده برخوردار باالتري نسبی اولویت

 باشند، WO نوع از باید سیستم این براي اتخاذ قابل هاياستراتژي
 خنثی در سعی خارجی هايفرصت از استفاده با که هاییاستراتژي

 بردن کار به و بازدهی افزایش. دارند سیستم ضعف نقاط اثر کردن
 این از برخی زیست محیط بر وارد هايآسیب کردن کم براي تدابیري

 قوت، نقاط اولویت به توجه با بعد گام در. باشد تواندمی هااستراتژي
 با که هاییاستراتژي. بود خواهد اتخاذ قابل SO استراتژي از استفاده
 خارجی هايفرصت از گیريبهره در سعی سیستم قوت نقاط از استفاده

 و خورشیدي انرژي ظرفیت از استفاده. دارند سیستم توسعه جهت در
 مجهز همچنین و شور آب سازيشیرین يزمینه در شده انجام مطالعات

 نوع این از برخی کنشیرینآب  به عشایري و روستایی مناطق کردن
 .هاستاستراتژي

 
 

 SWOTهاي کلی عوامل اولویت -4شکل 
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   يریگجهینت -4
 انـرژي از اسـتفاده بـه مربـوط خـارجی و داخلـی عوامل تحقیق این در

 نظـرات از اسـتفاده با. شد شناسایی شور آب سازيشیرین در خورشیدي
 فازي، مراتبی سلسله تحلیل با SWOT تحلیل تلفیق با و کارشناسان

 از حـاکی تحلیـل این از حاصل نتایج. گردیدند بندياولویت عوامل این
 بـاالتري نسبی اهمیت از) ها فرصت( خارجی مثبت عوامل که است آن

 در سیسـتم این توسعه بر بیشتري تاثیرگذاري نتیجه در و بوده برخوردار
 هـايفرصـت که معناست بدین باالتر اولویت این. داشت خواهند ایران

 میـان آن از که دارد وجود ایران در سیستم این توسعه مسیر در خارجی

 و طــوالنی سـاحلی خـط و خورشـیدي انــرژي فراوانـی چـون عـواملی
 ضـعف نقـاط. هستند برخوردار بیشتري اهمیت از خوب هاي زیرساخت

 ماننـد عـواملی شـامل و انـدگرفته قرار دوم يمرتبه در هاگروه بین در
 مطالعـات وجـود عـدم و زیسـت محـیط فعاالن توسط مقاومت احتمال
 وجـود امـا شود،می ویژه مقررات وجود عدم و رقابتی هايفناوري جدي
 جایگزین منبع و فسیلی هايسوخت انرژي به نیاز عدم مانند قوت نقاط
 ایـن آینـده انـدازچشـم تواندمی سنتی، آب منابع بر فشار کاهش و آب

 .نماید روشن مناسب، استراتژي اتخاذ صورت در را سیستم
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