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 چكیده
در افزایش مصرف آب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور عوامل متعددی دخالت دارند که از جمله 

کشاورزی متكی بر سفره های آب زیرزمینی در این مناطق،  بی رویه مهمترین آنها می توان به توسعه

باالی ی ، افزایش قابل توجه جمعیت و مهاجرپذیریع فوالد و کاشیگسترش برخی صنایع آبخواه نظیر صنا

مصرف در خصوص مدیریت برخی از شهرهای صنعتی موجود در مناطق خشک و نیمه خشک اشاره نمود. 

به  یژهوتوجه ، به جد در دستور کار مسئولین قرار گیرد رورت یافته است تاضنچه که آآب در کشور 

انگی و حیح آن چه در بخش خآب و فرهنگ سازی در خصوص مصرف ص خطرات ناشی از مصرف بی رویه

جمله راهكارهایی که در بخش مصرف آب خانگی می تواند به  . ازاستکشاورزی صنعت و چه در بخش 

مدیریت صحیح و اصولی مصرف آب کمک کند بازنگری در سیاست های تصفیه آب و حذف تصفیه کامل 

آب در مبدا و همچنین ترویج روش های بازچرخانی آب های خاکستری در منازل است که می تواند عالوه 

داشته باشد که از آنجمله می به دنبال زیت های فراوان دیگری نیز بر کاهش مصرف آب در بخش خانگی م

و هزینه های مربوط به تصفیه آن،  تولید شده در مناطق شهری آب فاضالب قدارمتوان به کاهش 

در  مین آب شرب با باالترین سطح کیفیتاسفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بیش از حد 

 د اشاره نمود.منازل به دلیل بهره مندی از روش تصفیه آب در مقص

 ، آب آشامیدنیآب خاکستریبحران آب، مدیریت آب، تصفیه آب، کلیدی: بازچرخانی آب، کلمات 
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Abstract 
 
There are many factors involved in increasing water consumption in arid and semi-arid regions 

such as the overwhelming development of agriculture relies on groundwater aquifers, 

expansion of some industries with high water consumption such as steel and tile industries, a 

significant increase in population and high migration to some of the industrial cities in the arid 

and semi-arid regions. Regarding water management in the country, what is needed to put it on 

the agenda of the authorities is special attention to the dangers of excessive water consumption 

and culturalize its proper use whether in the home or in the industry and agriculture. Among 

the solutions that can be used in the household water sector for the proper management of 

water consumption is revision of water treatment policies and elimination of complete water 

treatment at source as well as promotion of gray water recycling methods in homes. That can 

have many other benefits besides reducing water consumption in the home sector, including 

reducing the amount of wastewater produced in urban areas and the costs associated with its 

treatment, Prevention of unauthorized harvesting of underground aquifers and supply of 

drinking water with the highest quality at home due to the use of water treatment at the 

destination. 
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 مقدمه

در کشورهایی که دچار تنش آبی می باشند، بازیافت آب های خاکستری و استفاده مجدد از آنها  

 اخیردر سال های  [2]مهمترین استراتژی های مدیریت آب تبدیل می شود به تدریج دارد به یكی از 

یكی از دغدغه های اصلی مسئولین در بخش آب به ویژه در شهرهای بزرگ و رو به توسعه کشور تامین 

مصرف و نظارت بر کاهش  یریتکل دفتر مد یرمدبه استناد آمار ارائه شده توسط آب شرب بوده است. 

آب شرب لوله کشی ) بخش خانگی میانگین مصرف سرانه آب در ،هدر رفت آب شرکت آب و فاضالب

لیتر به ازای هر نفر است، حال آنكه این میانگین در کشورهای اروپایی و توسعه  157 ایران در خانگی(

یان ذکر است که میزان مصرف سرانه آب در بخش شا .[7] می باشدلیتر به ازای هر نفر  130یافته 

لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر نیز می  250خانگی در کالنشهرهایی نظیر تهران در فصول گرم سال به 

تر در روز به ازای هر لی 140تا  135حال آنكه متوسط سرانه مصرف آب خانگی در دنیا در حدود  .رسد
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 یکالن آب و آبفا یزیکل دفتر برنامه ر یرمعاون مدهمچنین با توجه به آماری که توسط  .[8] استنفر 

ارائه شده است میانگین سرانه کل مصرف آب شرب در ایران، شامل مصارف تجاری،  یرووزارت ن

لیتر در طول شبانه روز به ازای هر نفر است که این رقم  220 حدود، خانگی، فضای سبز و ...، در صنعتی

لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر نیز می  300در برخی از کالنشهر های کشور مانند تهران به بیش از 

 .[8] رسد

متاسفانه در دهه های اخیر کمبود آب در مناطق مختلف ایران با فشار بیش از حد بر منابع آبی 

زمینی کشور به دنبال جبران می شده است که این امر خسارات جبران ناپذیری را بر روی منابع آب زیر

در بسیاری از مناطق آب  های داشته است که از آنجمله می توان به فرونشست زمین و تخریب سفره

بارش های با حجم بارش بیشتر از میزان برداشت به گونه ای که در صورت وقوع ترسالی و اشاره کرده، 

برگشت پذیر نمی باشد. همچنین شور شدن و کاهش کیفیت آب چاههای  ای انجام شدههنیز تخریب 

تبع آن رها سازی بسیاری از اراضی کشاورزی و توسعه روند بیابان زایی در کشور از بهره برداری و به 

 .استزیرزمینی  از سفره های آب جمله پیامدهای برداشت بی رویه

میزان برداشت از منابع آب تجدید شونده کشور  براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران

درصد آن در بخش کشاورزی،  5/92تر مكعب می باشد که میلیارد م 94جهت مصارف مختلف حدود 

. بررسی های انجام شده [4]درصد نیز در بخش صنعت به مصرف می رسد  4/1در بخش شرب و  1/6

به خصوص در بخش کشاورزی سبب شده هره برداری نادرست از منابع آب کشور بنشان می دهد که 

 متر کاهش یابد 18به طور متوسط حدود  تا در چند دهه اخیر سطح آب سفره های آب زیرزمینی است

[6]. 

برای دستگاه های هدف از این تحقیق ارائه راهكاری است که هزینه های تامین آب شرب را 

با این حال آب شربی با کیفیت  اجرایی تامین کننده آب شرب به میزان چشمگیری کاهش داده ولی

بسیار باالتر و مناسبتر از آنچه امروزه در اغلب شهرها در اختیار شهروندان قرار می گیرد برای 

هكارهایی که برای استفاده از را وجه بهتبا همچنین  شهروندان به ویژه در مناطق شهری فراهم گردد.

مصرف آب و  میزان شیوه هایی عملی برای کاهشآب های خاکستری پیشنهاد شده، تالش خواهد شد 

مدیریت اصولی تری بر روی مصارف  تا با توجه به آن ارائه گرددتولید فاضالب در محیط های شهری 

 خانگی اعمال گردد. مختلف آب به ویژه در بخش های

   
 

 هامواد و روش

 یشتر ازد )ببا توجه به اینكه بخش اعظم فاضالبی که در منازل مسكونی و ادارات تولید می شون

در  ز آبهای فاضالباین قسمت ادرخصوص بازچرخانی شامل آب خاکستری است لذا  ([3]درصد  65

بخش مصارف خانگی شناسایی و تفكیک آنها از بخشی از فاضالب خانگی که تحت عنوان آب سیاه 

شناخته می شود حائز اهمیت است لذا به منظور کاهش مصرف آب و استفاده بهینه از آن الزم است 

راتی جزئی در لوله ننده عمده آب خاکستری می باشند شناسایی شده و با تغییبخش هایی که تولید ک

و به سمت سیستم تصفیه  ردهککشی ساختمان از ترکیب شدن مستقیم آنها با آب سیاه جلوگیری 



 

 

4 

از کوچک و حتی المقدور ساده ای که برای این منظور در نظر گرفته شده است هدایت شوند و پس 

از  شمایی 1شكل ر د .رددگبرای مصارف دیگری غیر از شرب استفاده  انجام تصفیه های الزم از آن

 یاز مصارف روزانه بخش خانگی دیگری و استفاده مجدد آن در بخش ها یآب خاکستر یبازچرخان

نمایش داده شده است. همانگونه که در این تصویر نشان داده شده است عملیات بازچرخانی آب 

 شند.خاکستری در بخش خانگی را می توان طی سه گام عملیاتی نمود که به شرح ذیل می با

 ؛شناسایی منابع تولید کننده آب های خاکستری -1

طراحی یک سیستم تصفیه مناسب و هدایت آب های خاکستری شناسایی شده به سمت  -2

 طراحی شده؛ سیستم تصفیه

شناسایی بخش هایی از مصارف خانگی که می توان در آنها از آب خاکستری تصفیه شده  -3

 بدون هیچ مشكلی استفاده نمود.

ان می توان از آب ناشی از نزوالت آسمانی که توسط پشت بام منازل شایان ذکر است در صورت امك

 های مسكونی ساختمان توسطکه بدین صورت نیز آبی مقدار از و  ردکجمع آوری می شوند نیز استفاده 

آب های  به بخش ب بارشآا اضافه کردن ب .به صورت مطلوب استفاده کردجمع آوری می شود 

از حجم رواناب  طلوب از آب،ماز  استفادهامكان  ردنکفراهم عالوه بر  ی توانمتصفیه شده خاکستری 

امر در مدیریت فضای شهری در این ، که ه ای کاستبه میزان قابل مالحظ تولید شده در سطح شهر نیز

 حائز اهمیتمی تواند زمان های بارندگی به ویژه در شهرهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک 

 د.باش زیادی

می توان آب هایی را که در  1بر بازچرخانی آب های خاکستری به شیوه بیان شده در شكل الوه ع

د و میزان مواد شوینده ندر حمام مورد استفاده قرار می گیر تطهیر وغسل یا مصارفی مانند آبكشی و 

آکواریوم ها با استفاده  چرخش آب در در آنها حداقل می باشد را با استفاده از سیستمی شبیه سیستم

وند آبشویی از آن مجددا در همان و پمپ به سرعت بازچرخانی نمود و در ر ساده از یک سیستم تصفیه

استفاده کرد. برای این منظور می توان دکمه ای در کنار دوش حمام در نظر و برای چندین بار لحظه 

سیستم تصفیه و گرفت که در زمانی که قرار است آب صرفا به منظور آبشویی مورد استفاده قرار گیرد 

توجه به اینكه در این با . رار دهدقمصرف  مع آوری و در چرخهجمجددا  بازچرخانی فعال شده و آب را

منجر به وجود چنین سیستمی سیستم آب برای چندین بار می تواند مورد مصرف قرار گیرد لذا 

سیستم این لیتر( در مدت زمانی نسبتا طوالنی خواهد شد.  15دود ده تا استفاده از حجم کمی آب )ح

وش آب را دارند می تواند بسیار مفید و کارا بوده برای افرادی که عادت به ماندن طوالنی مدت در زیر د

 یشما 2شكل در  استفاده نمایند.تحمام جهت اس نآآب باشند از  زیاد و بدون اینكه نگران هدر رفت

نمایش داده  آب شودره چندبا یتواند باعث بازچرخان یمساده که  یومیآکوار یستمس یکاز  ساده ای 

 شده است.
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                                         بازچرخانی آب خاکستری و استفاده مجدد آنستم تصفیه آب در مقصد همراه با یک سیشمایی از  – 1شكل 

 در بخش هایی از مصارف روزانه خانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرفشویی روشویی دوش حمام

پساب سیستم 

 تصفیه آب

 سیستم تصفیه سپتیک تانک
 

 مخزن ذخیره آب

شستشو و نظافت 

 و یا خودرو لمنز

آبیاری باغچه و  ماشین لباسشویی

 گلها

تامین آب فالش 

 ها تانک

آب باران جمع آوری 

 بامشده از سطح پشت

سیستم تصفیه آب خانگی 

 (ROاسمزمعکوس )

 مخزن ذخیره آب

 شرب با کیفیت

 شرب پخت و پز

  مناسب مصارف بهداشتی آب شهری          
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 تواند باعث بازچرخانی آب شودشمایی از یک سیستم آکواریومی ساده که در هنگام آبكشی می  – 2شكل 

 

   

  نتایج و بحث

برداشت های بی رویه ای که از منابع آبی موجود در سفره های آب زیرزمینی  امروزه با توجه به 

در ایران صورت می گیرد، مصرف بهینه آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک  دارای اهمیت ویژه 

به ویژه در مصارف آب ه بتواند در بهینه نمودن اینگونه مصارف، لی کای شده است و راهكارهایی عم

  شرب دارای کارایی باشند بیشتر مورد توجه هستند.

بازچرخانی در مقصد و شرب آب کامل سیستم تصفیه از جمله نتایجی که می تواند استفاده از 

 آب های خاکستری به دنبال داشته باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

که هزینه قابل توجهی صرف شهری ف آب شرب صرفه جویی قابل مالحظه در میزان مصر -1

 تصفیه آن می گردد؛

قرار گرفتن سیستم تصفیه آب به طور افزایش کیفیت آب تصفیه شده در منازل به دلیل  -2

)در  در فرآیند تصفیه مورد نیاز کمتر شدن حجم آبو  مستقیم در مقصد و محل مصرف

ستم تصفیه آب در مقصد می توان آب شربی با باالترین سطح حقیقت با استفاده از سی

 ؛استاندارد در اختیار مصرف کننده قرار داد(کیفی 

 

 پمپ 
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کاهش قابل توجه هزینه های تصفیه آب توسط سازمان های متولی تأمین آب در کشور به  -3

سطح در سطح استانداردهایی پایین تر از  به مصرف کننده ده سازی و تحویل آبدلیل آما

 آب شرب؛کیفی 

 و سفره های آب زیرزمینی در مصرف آب های تجدیدپذیر قابل توجه صرفه جوییبه کمک  -4

 ؛تیآنسل های  استفاده و حفظ آن برای

هزینه های به تبع آن کاهش و  تولید شده کاهش قابل توجه میزان آب فاضالب شهری -5

 مربوط به انتقال و تصفیه آنها؛

وجه به نوع مصرفی که برای آن در نظر در خصوص استفاده از آب های خاکستری با ت، شایان ذکر است

آب به عنوان مثال در صورتیكه از ی مورد توجه قرار گیرد، نكات زم است هموارهالگرفته می شود 

 اید دمایی که آب بازچرخانیببرای آبیاری باغچه یا گل ها استفاده می شود بازچرخانی شده  خاکستری

همچنین  ما برای آبیاری استفاده نشودد نظر باشد و از آبی گرم یا احیانا داغ مستقیشده داراست 

توصیه به هیچ عنوان برای مدت نسبتا طوالنی ذخیره کردن آب خاکستری بدون انجام فرآیند تصفیه 

شده و مشكالتی را برای آلودگی  افزایش را که راکد ماندن این آب می تواند خود باعثنمی شود چ

 .ساکنین منازل ایجاد نماید

 

   

 نتیجه گیری

بازچرخانی و استفاده مجدد از آبهای خاکستری در سیستم های آب شهری مزایای قابل توجهی را برای 

هر دو سیستم تامین و آبرسانی آب و همچنین سیستم فاضالب شهری فراهم میی آورد بیدین ترتییب کیه در     

تامین آب سبب کاهش میزان تقاضای آب تصفیه شده می گردد و در سیستم فاضالب نییز بیا کیاهش    سیستم 

درحال حاضر در کلییه شیهرهای اییران    . [1]میزان آب فاضالب هزینه های انتقال و تصفیه آنرا کاهش می دهد

ی در اختییار منیازل مسیكونی و    عملیات تصفیه آب شرب از مبدا صورت گرفته و با هزینه بسیار باال عموما آب

ادارات قرار می گیرد که دارای استاندارد های الزم جهت شرب می باشد. اگر میزان مصرف آب در بخش خانگی 

بیرای   یتیر پینج ل در نظر بگیریم از این مقدار حدود هر نفر  یدر روز به ازا یترل 157به طور متوسط  یراندر ارا 

 یترل 30 یی،شوظرف یترل 15 یی،شولباس یترل 20، نظافت فردیحمام و است تریل 50وپز، پخت یترل 10 یدن،آشام

 .شودیمصارف متفرقه مدیگر نیز صرف  یترل 17نظافت خانه و  یترل 10 ی،مصارف بهداشت

شاخص های آب ازجمله شاخص سیرانه  ) در کشورهایی نظیر ایران که مساله مصرف آب به مرحله تنش

و در  ([5]دهنده ورود کشور به تنش آبی شیدید میی باشیند    ش آبی نشان اخص شدت تنشآب تجدیدپذیر و 

اسیتفاده از آب شیرب ضیرورت دارد هرچیه      است در خصیوص  وارد شدهبحرانی  مناطق حتی به حالتبرخی 

در منطقیه  موجود  شیرین آبا میزان مصرف آن کاهش یافته و ازذخایر سریعتر تمهیداتی در نظر گرفته شود ت

بازچرخیانی آب  توصیه میی گیردد    به صورت بهینه تری استفاده شود. از جمله راهكارهایی که در این خصوص

بخش هایی از مصارف خانگی که نیاز به آب تصیفیه شیده در حید آب     های خاکستری و استفاده مجدد آنها در

 می باشد.  شرب ندارند
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)سیرانه   فقط امكان عبور مقدار مصرف مشخصیی شناسایی خانوارهای پر مصرف و نصب کنتورهایی که 

کیارایی   دارای را می دهند نسبت به جریمه و اخذ مبلغ بیشیتر از مشیترم میی توانید     مصرف ماهانه خانوار(

بیرای   نماید چرا که در غیر ایین صیورت   ه رعایت صرفه جویی در مصرف آبو عمال فرد را ملزم ب ودهببیشتری 

، از لحظه ای که وارد نقطه بحرانی مصرف آب می شود موده استحدمجاز از آب استفاده ن خانواری که بیشتر از

سبب می شود که در ماه های بعد و این امر  یسر نخواهد بودماه امكان استفاده از آب در منزل برایش م تا پایان

 .دداشته باش نسبت به مصرف آب توجه بیشتری

تغییر در سطح تصفیه آب و ارائه آبی که از نظر بهداشتی در حد مطلوب باشد با توجه بیه اینكیه حجیم    

لیتر از سرانه مصرف روزانه صرف شیرب   20)معموال کمتر از  زیادی از آب مصرفی صرف مصارف شرب نمی شود

منجر به کاهش هزینه های تصفیه آب به میزان قابل مالحظه ای شده که از محیل ایین    و پخت و پز می گردد(،

و  بیاال  آب و فاضالب می تواند نسب به احداث ایستگاه های برداشت آب شرب با کیفییت  صرفه جویی سازمان

 همچنین مجهز نمودن منازل به سیستم های تصفیه آب در مقصد اقدام کند. 

می تواند منجر به صرفه جویی زییادی در مصیرف   هایی است که از جمله راهكارنیز حذف یارانه آب بها 

ی مدر صورتیكه راههای دیگر نتیجه بخش نباشند آب در بخش خانگی گردد که البته به عنوان آخرین راه حل 

 .تواند در دستور کار متولیان مدیریت آب قرار گیرد

نكته ضروری است که مدیریت و صرفه جویی آب و گسترش فرهنگ استفاده صیحیح   پایان ذکر ایندر 

رهای واقع در ه در خصوص کمبود آب متوجه بسیاری از شهو بهینه از آب می تواند تا حد زیادی مشكالتی را ک

د به جای پرداختن به روش های پرهزینیه و  توصیه می شومناطق خشک و نیمه خشک شده اند مرتفع سازد و 

ه ای و انتقال آب از دریاهای آزاد که می تواند عالوه بر تحمیل بار مالی غیر کارشناسی نظیر انتقال آب بین حوز

نگهداری سیستم الزم است تبعات محیط زیستی زیادی را نیز به دنبال داشته باشید  سنگینی که برای انتقال و 

و نوسیازی  از اصالح الگیوی مصیرف و بهبیود    ابتدا در خصوص مدیریت مصرف آب در شهرها اقدام نمود و بعد 

 شده حجم زیادی ازسبب  در بسیاری از شهرها سیستم های انتقال آب ده بودن)فرسو سیستم های انتقال آب

 35از  رخی شهرها این مقدار حتی تیا بییش  بقبل از رسیدن به مصرف کننده هدر برود که در آب تصفیه شده 

ر نظیی  جرایی نمودن پروژه هیایی انسبت به  ،در صورت باقی بودن مشكل کم آبیدرصد نیز گزارش شده است( 

 یا شیرین سازی و انتقال آب از دریاهای آزاد اقدام شود.انتقال آب بین حوزه ای و 
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