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 چکیده
 

نابع آب، مدیریت م مالی سبب شده است که در کنار توجه به توسعه  های منابع آب و نیز منابع شهری از یک طرف و محدودیت  آبی روزافزون جوامعهای رشد فزاینده جمعیت و نیاز

آب لیم گرم و خشک، منابعار گرفتن ایران در اقچنین با توجه به بروز خشکسالی و قرهم .تر جلوه کندنمایان مصرف و تقاضا به عنوان عاملی کلیدی برای متعادل نمودن منابع با مصارف، 

گیری از چون بهرهداماتی همهای آبی در آینده، اقیابی به وضعیت مطلوب و تأمین نیازدر راستای مدیریت بهینه  منابع آب و دست اند. غیر متعارف برای باز استفاده مورد توجه قرار گرفته

که در کنار  گردد. استفاده مجدد از آب خاکستری یک روش نویدبخش با هدف کاهش مصرف آب استها مطرح میاکستری، در ساختمانچرخانی آب خمنابع آبی دیگر از جمله باز

ت آب خاکستری و عوامل  مؤثر بر  بازیاف ،های آب خاکستری  فواید و کاربرد در این مقالهدهد. جویی در انرژی و هزینه، فاضالب تخلیه شده در محیط را نیز به تناسب کاهش میصرفه

در مدیریت مصرف آب مورد بررسی قرار گرفته است.اهمیت آن   

 

مان سبز، مصرف انرژی ساخت طراحی معماری و آب خاکستری،  کلمات کلیدی: آب خاکستری،  
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 مقدمه

استفاده است و بحران آب وضعیتی است که در آن  یبراابع آب شیرین من فتن باشد. تنش آب مشکل در یااصطالح کمبود آب شامل تنش آب، کم آبی و بحران آب می

ایران، کشوری است که بیشترین وسعت آن خشک و نیمه خشک است تنها قادر است مقدار متر از تقاضای آن است. کآب قابل آشامیدن و غیر آلوده در یک منطقه 

ه کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد و شاخص فالکن  مارک ایران وارد مرحله تنش آبی شده و . براساس سطوح تعریف شدمحدودی  آب سالم را تأمین کند

  ایران  درباشد. در صورت تداوم وضع موجود می 2025سال   های کم آب جهان تابیانگر ورود ایران به لیست کشور 1990در سال  متحد   های سازمان مللبینیپیش

های آبی در حادترین سطح تنش قرار باشد و ایران در بین چهار سطح تعریف شده جهان برای تنشهای بخش آب میترین چالشمهماز   ذاتی منابع آب یکی  محدودیت

  آب بلکه پساب آن نیز نباید  م. نه تنهااز ذخایر آینده آب آشامیدنی سالم، تازه و پاک ما بایستی از آن با احتیاط بیشتری استفاده کنی لذا برای اطمینان . [1[گرفته است

ها های حفظ این دو هر چه بیشتر باید در زندگی خانوارکاالی حیاتی و اقتصادی گرانبها در نظر گرفته شوند. لذا تکنیک عنوان هدر رود. آب و پساب هر دو بایستی به

محصوالت آلوده  شود که طی فرآیند تولیدآب خاکستری، به حجم آبی اطالق می است.از آب خاکستری استفاده  های مدیریت مصرف آبلحاظ گردد. یکی از راه

شود، که شامل آب مصرف شده تولید شده در بنا به جزء آب سیاه اطالق می آب خاکستری به تمام آب مصرف و . [2]شده و کیفیت  اولیه خود را از دست داده است

باشد. های خوراکی و مو میهای غذا، روغندندان، خردهی لباسشویی است. این آب به طور عمده حاوی صابون، شامپو، خمیرهاها، آشپزخانه و ماشینها، سینکدر حمام

درصد فاضالب خروجی منازل، آب خاکستری  80تا  50به طور معمول، دهد. آب خاکستری بیشترین درصد حجمی فاضالب خروجی منازل را به خود اختصاص می

شود. استفاده از آب خاکستری به منظور استفاده مجدد در آبیاری باغات استفاده می. فاضالب تولید شده به جزء فاضالب توالت را آب خاکستری گویندهمه . [3]است 

مهمی از های کوتاه مدت، استفاده مجدد از آب خاکستری بخش شود. برخالف روشهای سطحی و زیرزمینی میمجدد از آب خاکستری باعث کاهش مصرف آب

 .[4]یرقابل تغییر باقی خواهد ماندکند و در آینده به عنوان روشی ضروری و غمشکل جوامع را حل می

 تجارب استفاده مجدد از آب خاکستری 
از  که رکشو معرفی چند به یر.در ز دشو می دهستفاآب ا رفمتعا غیر منبع یک انعنو به یخاکستراز آب  ندا هشد جهاموآب  دکمبو با که نجها یهارکشواز  ریبسیادر 

 :ستا هشد رهشاا ندا ختهداپر یخاکستراز آب  دمجد دهستفاا به ییاجرو ا مطالعاتی نظر



 
 

 

و  زلمناکشی تصویب شد، تجویز کرده لوله 1992تدوین کرد. این قانون که در سال  را یخاکستر یهااز آب  دهستفاا نقانو ربا لیناو ایبر کالیفرنیا یالتاآمریکا: 

ها را که بخش کوچکی از پساب اددمی زهجاا فقط  .دبو نهاگیر سخت ربسیا نقانو ینا لبته.ا دشو همافر هاآب  پساز  دهستفاا نمکاا که دشو منجاای ا هشیو به ها بفاضال

از آب خاکستری غیرقانونی بود. ولی به دلیل گرانی  ترهای استفاده وسیعانواع سیستم 2009تا سال  1992فقط برای آبیاری گیاهان در خارج از خانه استفاده کنند. از سال 

به صورت غیرقانونی از آن  آب مردم عالقه داشتند که هر چه بیشتر از آب خاکستری استفاده کنند. برای این کار ابزار و وسایلی هم ساخته شد و تعداد زیادی از مردم

های استفاده از آب خاکستری را ، فشار زیادی به دولت وارد شد و باالخره دولت تصمیم گرفت محدودیتهای اخیرهای سالآبیکردند، تا اینکه به دلیل کماستفاده می

آنجلس در آزمایشگاهی، در لوس 1980ها رعایت شود. در سال های جدید، شرایط استفاده از پسابکاهش دهد. براساس قوانین تازه قرار شد در زمان ساخت مسکن

 مجموعه قوانین و دستورالعمل استفاده مجدد از آب خاکستری جهت مصارف شهری وضع شد.  1977تری مورد بررسی قرار گرفت و در سال استفاده مجدد از آب خاکس

ه با استفاده مجدد باشد کپتانسیل استفاده مجدد از آب خاکستری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر این می 1997-1994استرالیا: در استرالیا مطالعاتی در سال 

 ها را به دنبال دارد. گیرد که حفظ منابع موجود آب و کاهش هزینهاز آب خاکستری، به میزان قابل توجهی ذخیره آب صورت می

و  ریبیاآ جهت یخاکستراز آب  دمجد دهستفاا یها سیستم هنداخو می  که هاییارخانو به مالی هزینه کمک ختداپررا در  مقد لیناو 1999قبرس: جزیره قبرس در سال 

 .ستا هشد زمجا نیز ها هشگاو ورز ها هتلدر  ها سیستم یناز ا دهستفاا همچنین. شتدابر  کنند نصبرا  لتاتو نسیفو

 هستگاد 150که حدود ست ا هشدزده  تخمین. شد منجاا لتاتو نسیفودر  دهستفاا جهت یخاکسترآب  تصفیهروی  بر مایشاتیو آز تمطالعا 2001اروپا: در اروپا در سال 

 .[3]است الزم استفاده شده اردستاندا به نسیدر رمنظو بهآب  کیفیت یشافزا جهت ییزداگندو  نسیوافیلتر. از شد ازیندراه ا رکشودر  یخاکسترآب 

 مزایای استفاده از آب خاکستری
 شود. ها و افزایش منابع برای مصارف کشاورزی میکاهش هزینه استفاده از آب خاکستری باعث کاهش مصرف آب آشامیدنی برای مصارف غیر آشامیدنی،

 یابد.های تصفیه کاهش میباشد، در نتیجه هزینهاز فاضالب می تصفیه آب خاکستری به علت غلظت کم مواد آلی به مراتب آسان

 . [5]گردد آب جهت آبیاری توصیه می بدلیل داشتن مواد مغذی برای آبیاری گیاهان مناسب بوده و برای مناطق کم 

دو مورد  نی. ارندیمورد استفاده قرار گ ییلباسشوی هانیها و ماشتانکمصارف فلش یو برا یداخل یدر فضاها اًمجدد توانندیم شده معموالً هیتصف یخاکستر یهاآب

 . [6] باشندیم یخانگ یداخل بخش مصارف آب نیتراغلب از پرمصرف
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ها وجود ندارد، به کاهش مصرف هایی که لزومی در بکارگیری آب آشامیدنی در آنخاکستری در حفظ منابع آب مؤثر است و با جایگزین شدن در استفادهبازیافت آب 

 کند. آب تازه و با کیفیت آب آشامیدنی کمک می

را کاهش  پرهزینه و عظیمی که در فاصله دوری از محل قرار دارند آوری و فرآوریای که باید به مخازن جمعفرآوری آب خاکستری در محل، حجم آب مصرف شده

 . [7]دهدمی

 آب خاکستری و مصرف انرژی 
 ره،یذخ یالزم برا یانرژ زانیچون میی توسط فاکتورها یستیبا ینگشته است. مصرف انرژ یابیهنوز به طور جامع ارز یبر انرژ یمصارف گسترده آب خاکستر ریثأت

و استفاده  هیتصف ستمیس یمصرف انرژ زانی. مباشدیو انتقال آن م هیشامل تصفی آب خاکستر ستمیس یو مقدار انرژ شرویپ یهارساختیز یبرا ازیمورد ن یانرژ زانیم

کنند؛ در  یرا متحمل م یشتریب نهیباشند، هز عیچنانچه وس زین ستمیس یهارساختیرود. ز یفاصله از منبع پساب باال م آب حاصله و تیفیک شیمجدد، متناسب با افزا

 یبه طور همزمان تقاضا د،یمجدد نما استفاده یاز آب خاکستر یواحد ساختمان کیاتفاق خواهند افتاد. به عنوان مثال چنانچه  نهیمقابل کاهش مصرف آب و هز طرف

آب،  یتقاضا شیافزا رهیذخ یبرا میعظ یکشبه ساخت لوله ازیعدم ن عالوه بری معناست که واحد ساختمان نیبد نیو ا ابدییکاهش م زیآن ن یآب خاکستر دیآب و تول

 گرفت که با استفاده مجدد از آب جهینت توانیم نینخواهد داشت. بنابرا یازین زین یآب خاکستر دیتول شیمتناسب با افزای آب خاکستر هیتصف ستمیبه توسعه س

 .[8]یابد بصورت دو جانبه کاهش میخاکستری، میزان مصرف انرژی 

 طراحی معماری و آب خاکستری
ویژه منابع آبی در حال نابودی است. برای تداوم زندگی به منابع تجدیدپذیر و سالم جایگزین در عصری که بحران انرژی و منابع موجود با شتابی که در جهان دارد، به

 . [9]اندها و آب بنا کرده است و معماری و آب جدا از هم نبودهخود را کنار نهر دهد انسان اولین آثار معماریآب شیرین طبیعی نیاز جدی است. پیشینه آب نشان می

ه فرهنگی و طراحی معماری بیانگر فرهنگ معماری معاصر جامعه امروز ماست. بر این اساس چگونه معماری خواستن و چگونه آن را ساختن به عنوان یک پدید

باشد. شرایط زندگی و فرهنگ اشتباه جامعه، باعث هدر رفتن منابع هنگفت انرژی مخصوصاً منابع طبیعی آب شیرین تکنولوژیک شکل دهنده فرهنگ معماری امروز می

برای یابد. از آنجایی که جمعیت موجود در جهان نیازمند آب هستند و خشکسالی در جهان در حال افزایش است، تقاضای بازیافت آب افزایش می . [10]شده است

 .[11]گویند های بازیافتی هم میها آبها بهره برد که به آنهای خروجی فضابایست از آبابع آبی طبیعی، میجویی در منصرفه



 
 

 

در طراحی معماری، برای . [12]دهددرصد فاضالب تولیدی در جوامع مختلف را تشکیل می 80تا  50شویی و لباسشویی تقریباً آب خاکستری حاصل از حمام، ظرف

آوری شده استفاده کرد و با طراحی معماری در فضاهای دیگر بهره های جمعهای خروجی و یا پسابمنابع طبیعی کمتر استفاده کرد باید از بازیافت آباینکه از آب با 

 چون: برد مانند فضاهایی هم

 های خصوصی های شهری عمومی و فضامحوطه فضا

 های تفریحیهای گردشگری و فضاپارک

 ها و مزارع کشاورزی های سبز، باغفضا

 استفاده مجدد برای شستشوی محوطه و ماشین

 . [13]ها، آب گرمکن و سیستم گرمایش و سرمایش استفاده در سرویس

 آب خاکستری و ساختمان سبز
شود. یکی از باقی مانده، بیشتر از گذشته احساس میهای دقیق و اصولی در زمینه حفظ و نگهداری از منابع آبی با توجه به کمبود منابع آب آشامیدنی نیاز به انجام راهکار

شوند. در این های سبز یا سازگار با محیط زیست معرفی میها تحت عنوان ساختمانها است. این ساختمانها، بازچرخانی آب خاکستری در ساختماناین راهکار

های های سبز، سیفون توالت و ساختمانهای خاکستری برای اموری مثل آبیاری فضاآبها برای جلوگیری از هدر رفت بخش زیادی از منابع آب شیرین، از ساختمان

گیرند، ها، مورد استفاده قرار میهایی که جهت استفاده مجدد از آب خاکستری در این گونه ساختمانسیستم .[14]شودها استفاده میچون گلخانهنیازمند رطوبت باال هم

سیستم تصفیه اولیه دارای یک یا چند تانک رسوب گیر است که با حذف مواد جامد و روغنی به کمک یک  .[15]باشندتصفیه ثانویه میشامل سیستم تصفیه اولیه و 

بکه آبیاری های سبز کامالً اقتتصادی و به صرفه بوده و از شکند. این سیستم برای ساختمانصافی، آب خاکستری را به منظور آبیاری و سایر موارد کاربردی آماده می

شود و عالوه بر شبکه آبیاری چنین در سیستم تصفیه ثانویه، روغن، چربی و ذرات جامد بیشتری نسبت به روش اولیه حذف میها استفاده نمود. همتوان در آنسطحی می

 .[16]توان شبکه آبیاری زیرزمینی را هم در این روش مورد استفاده قرار داد سطحی، می

 در ایران های سبز ساختمان
هایی با مصرف انرژی صفر، احداث شده ، یک نمونه ساختمان سبز مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا، تحت عنوان ساختمان1391در پژوهشگاه صنعت نفت در سال 

سازی با کمبود منابع شود و برای همگام، تأمین میهابندیاست. در این ساختمان تمام انرژی مورد نیاز، توسط مصالحی مانند پنل خورشیدی، گیاهان به کار رفته، عایق
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کاهش مصرف انرژی  آبی در کشور، سیستم آب خاکستری در آن به کار برده شده است. ساختمان انرژی صفر پژوهشگاه مواد و انرژی در شهرستان کرج نیز با دیدگاه

-به بهره 1393ر و پاک، به عنوان اولین ساختمان انرژی صفر در ایران طراحی گردید و در سال اولیه و جبران انرژی مصرف شده از طریق تولید انرژی از منابع تجدیدپذی

-. اولین تجربه واقعی معماری سبز در کشور ایران، برجشودیافت آب خاکستری استفاده میبرداری رسید. در این ساختمان به منظور کاهش مصرف آب تازه، از روش باز

های پاک در تمام سطوح معماری ساختمان بهره گرفته شده باشد. در این ساختمان، از انرژیدر حال ساخت می 1393است که از سال های مسکونی سبز کوثر مشهد 

اند. از ابتدای های انرژی به کار گرفته شدههای این موضوع هستند که برای کاهش هزینههای بادی، استفاده از آب بازیافتی از نمونههای خورشیدی، توربیناست. پانل

های پیشگیری از سرما و تاکنون، چهار ساختمان سبز در اصفهان ساخته شده است. استفاده از صفحات خورشیدی برای تأمین انرژی برق و گرمایشی، عایق 1395سال 

 . [17]باشدها میهای بازیافت آب موسوم به سپتیک تانک از مزایای این ساختمانگرما و استفاده از تانک

 تیجه گیرین
روز  لهأمسآب  انبحر خشک نیمهو  خشک ایهوآب و  تنـشو دا نعتـص پیشرفت ،جمعیت شدر قبیلاز  نگوناگو الیلد بهن مارکشوآب در  دکمبو مشکل به توجه با

 یطیاشر چنین.در  باشدمی رداربرخوای  هیژو همیتاز ا نگوناگو رفمصا جهت زنیا ردموآب  مینأت در هابپسااز  دمجد دهستفاا حاضر لحادر  ستارا ین.در ا باشدمی

 رگبز یشهرها دهستفاا ردمواز آب  گیربز بخش انیر. در اددگر تلقی بیآ کم مشکل بر غلبه هایهاز را یکی انعنو به نداتومی هشد تصفیه بفاضالاز  ددـمج دهتفاـسا

 دـناتو یـم د،وـش یـم یبند طبقه یخاکسترآب  انعنو تحت که یشهر بفاضالاز  بخشی ر،کشوآب  منابع دکمبو هـب هـتوج اـب هـک  دوـشمی تبدیل یشهر بفاضال به

ارزش  با بیآ منابعو از  دهبو یمغذ رـعناصدارای  یخاکسترآب شوند.  گرفته رکا به شهر افطرا یهاری ختکاو در سبز یفضا توسعهای  براز آب  مهمی منبع انعنو هـب

 بیآکم مشکل فعر بر وهعال نداتومی دگیر منجاا لصوا بر منطبقو  صحیح رتصو به چنانچهآب  عوـن نـیا زا دهتفاـسا شود.یـم بوـمحس تباغاو  سبز یفضا ریبیادر آ

چنین فرهنگ و معماری از یکدیگر جدا نیستند و معماری تأثیر مستقیمی بر هم.  ددگرمی شیمیایی یهادکو فمصر نیز کاهشو  کخا یحاصلخیز یشافزا باعث

سازی های شیرین فرهنگهایی در این نسل برای آیندگان برای مصرف بهینه آبتوان با راهکارها در سالیان گذشته داشته است. پس میهای انسانسازی و رفتارفرهنگ

های معماری در کارتوان با راهیهای خروجی از فضاهاست که بخش قابل استفاده آن آب خاکستری هست، مهای بازیافتی که منبع عمده آن آبکنیم. با توجه به آب

 نما، فضای سبز و فضای بازی از آن بهره برد. های شهری، آبطراحی داخلی فضاها و با استفاده از مدیریت شهری در طراحی محوطه
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