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 خالصه

باشد، اما در حال حاضر به علت تغییرات اقلیم، رشد جمعیت و آلودگی آب، یکی از منابع طبیعی مهم در جهان می

با تهدیدات مختلفی روبه رو است. با افزایش روز افزون جمعیت جهان و افزایش دمای زمین، استفاده از منابع جدید 

 ای استتتفاده بهینه از منابع آبی، از منابعی مانند آب بستتیار ضتتروری استتت. یکی از راهدر راستتتای ها ش استتتفاده 

 آب خاهستتتری باشتتد. ایی از جمله هشتتاورزی و آبیاری فیتتای ستتبز میتصتتفیه مددد آنها و استتتفاده در بخش

ضالبمدموعه شویی و حمام میای از فا ست شویی، د شد هه  ای ظرف شهری را  50-80با ضالب  صد فا شکیل در ت

سبز مدتمعمی یای  سازوهاری جدید برای آبیاری ف ستفادهتواند با ایداد    ای خاص در داخل منازل ا و یا حتی ا

ستری باعث ها ش مصرف  ستفاده مددد از آب خاه ستفاده قرار گیرد. ا شتی و غیره مورد ا سرویس بهدا  مچون 

  ای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فر نگی و فنی نیزنبهشود هه البته در راستای این امر باید ج ای زیرزمینی میآب

صادی هه می صرفه جویی اقت شوند. به  مین دلیل در این پژو ش  ستفاده مددد از آبدر نظر گرفته  ای  تواند با ا

ر در این پژو ش سعی بر آن است هه د  ا و شرهت آّبفا داشته باشد محاسبه گردیده است.خاهستری برای خانواده

ستا شان داد از نظر شهر سبه گردد. نتایج ن ستری محا ساب آب خاه شی از پ صادی نا صرفه اقت شت میزان  ن مرود

 توان صرفه جویی هرد.ریال می 7740540نفره  5اقتصادی در یک خانواده 

 

 . مصرف آب، هزینه استفاده مجددآب خاکستری، کلمات کلیدی: 

 
 

 



 

  مقدمه -1

ای در بسیاری از مناطق وجود داشته و در ارتباط با اثرات تنوع آب آب به طور فزایندهدر چند وقت اخیر، همبود منابع         

و  وا و رشد جمعیت ارتباط تنگاتنگی داشته است. با توسعه اجتماعی و اقتصادی، الزامات انسان )مانند آبیاری هشاورزی، توسعه 

 ای شدید بین عرضه آب و تقاضا بازار درگیری صنعتی، افزایش تولید هاال، محصوالت هشاورزی و تولید برق(، باعث

 ای انسانی )مانند استفاده بیش از حد از زمین، آبیاری نامناسب، تلفات محصوالت، فعالیت .محصوالت هشاورزی شده است

تواند در تغییرات سطح زمین، تبخیر و تعرق، آب و خاك، و حدم سیل نقش بسزایی داشته است وهشت محصوالت آب بر( می

[1] . 

 ای آب زیرزمینی امروزه شرایط ناگواری را  ا و روند رو به رشد برداشت آب از سفرهخشکسالی، ها ش روان آب

برای منابع آبی رقم زده است هه البته این موضوع تنها مختص ایران نیست. جمعیت جهان مدام در حال رشد است اما منابع آبی 

ان آلوده  ای انسانی هه توشود و به جای آن تولید فاضالب ناشی از فعالیتهمتر میهره زمین بویژه منابع قابل شرب  ر روز 

شود. لذا باید به دنبال را کاری برای حفظ منابع و ها ش برابر حدم خود را دارد بیشتر می 10 ای پاك به میزان سازی آب

ات ها نده مصرف، به منظور پیشگیری و  مینطور رسد در هنار استفاده از تدهیز ای محیط زیست بود هه به نظر میآالینده

 ای استفاده مددد از . یکی از روش[2]گیری مددد از آن بهترین شیوه باشد تصفیه و بازچرخانی آب مصرف شده برای بهره

 ا و انهخ ا در مناطق مختلف هشور است اما اگر قرار باشد تمام فاضالب تولیدی در فاضالب تولیدی تصفیه آن در تصفیه خانه

حاً به آن آب تر )اصطال ایی هه پاكصنعت در یک تصفیه خانه تدمیع و تصفیه شود ضمن افزایش درجه آالیندگی فاضالب

تر برای . راه حل آسان[3]گویند(  زینه تصفیه این فاضالب نیز به سبب افزایش مراحل تصفیه، باالتر خوا د رفت می 1خاهستری

 ای خانگی و استفاده مددد آن در مصارف غیر شرب نظیر پر هردن هستری بازچرخانی آن با سیستماستفاده مددد از این آب خا

  ای بهداشتی، شستن ماشین و آبیاری فیای سبز است.فالش تانک سرویس

 ای بازیافتی، رویکرد اجتماعی نسبت به آبهای بازیافتی و  ای استفاده از پسابیکی از عوامل مهم اجتماعی در طرح

نی و  ا حتی اگر ازنظر ف ای بازیافت پسابیزان اقبال و پذیرش عمومی در استفاده از آنها است. بدون این اقبال عمومی، طرحم

اهنون پذیرش عمومی آب بازیافتی  م بهداشتی در بهترین شرایط نیز طراحی و اجرا شوند، ممکن است با شکست مواجه گردند.

 ای بازیافت آب معمواًل نیازمند  مکاری مشترك پروژه بازیافت آب خوا د بود. در واقع پروژهمهمترین عامل موفقیت برای  ر 

ی اجرای  ای اجتماعی و احتماالً موانع فر نگمهندسان و جامعه شناسان میباشد، تا در حین بررسی پارامتر ای فنی و تکنیکی؛ جنبه

دی ارائه گردد.  ارتلی با بررسی موانع فر نگی و اجتماعی موجود بازیافت  ای پیشنهاحلپروژه نیز مورد واهاوی قرارگرفته و راه

حفظ  (2مدیریت اطالعات برای ذینفعان،  (1آب، پنج را برد مهم را برای افزایش اعتماد و مشارهت عمومی پیشنهاد داد: 

تیمین فرایند و خروجی منصفانه و ( 4( ارتقای ارتباطات و گفتگو ای عمومی، 3 ای فردی و اظهار تعهدات سازمانی، انگیزه

 .[4]( ایداد و حفظ اعتماد 5 ا، سازیمناسب در تصمیم
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تواند تا حدی جایگزین توسعه مصرف آب به طور صحیح و مطابق الگوی مصرف و جلوگیری از  دررفت آب می

اشد. بمصرف با  دف هنترل و ها ش مصارف غیرضروری می ای عمده، مدیریت منابع تأمین آب باشد. لذا یکی از فعالیت

. با توجه به [5]شود شود هه برای بهینه سازی مصرف به هار گرفته می ا و اقداماتی گفته میمدیریت مصرف به مدموعه روش

انگی،  ای خمحدودیت منابع تأمین آب، ها ش نزوالت جوی، باالرفتن سرانه مصرف،  زینه گزاف بازیافت پساب فاضالب

 ای تأمین، توزیع و مصرف وجود دارد هه رشد روزافزون جمعیت و ... ضرورت مدیریت و مصرف آب در  ر یک از بخش

 ای خاهستری نام برد. به طور هلی آبی هه وارد سیستم لوله هشی جهت توان از آب ای مدیریت مصرف میبعنوان یکی از راه

اشد، دومین ب ای سفید است هه  مان آب آشامیدنی میشود: اولین دسته آبسیم میشود به سه دسته تقمصرف مشترهین می

 ای خاهستری حدواسط این دو دسته است. در سیاق باشند و آبباشد هه تحت عنوان آب سیاه می ای توالتی میدسته گنداب

 ویی  ستند، اما گا ی آب سینک ای مصرفی حمام، دوش گرفتن، روشویی و ماشین لباسشخانگی، آب خاهستری  مان آب

این  آیند اگرچه تمرهز باالی پسماند ای غذایی و شیمیایی بهآشپزخانه و ظرفشویی نیز از نظر فنی آب بازیافتی به حساب می

تواند برای اموری مثل آبیاری فیای سبز، سیفون توالت و معناست هه این آب برای استفاده مددد، همتر مناسب است هه می

 . [2] ا به مصرف مددد برسد  ای نیازمند رطوبت  مچون گلخانهنساختما

ه  ا رو به افزایش است؛ ب ای بازچرخانی آب خاهستری در ساختماندر هشور ژاپن، تعداد موارد استفاده از سیستم

 ای استفاده مددد از و تعداد هل پروژه رسیده است 2010مورد در سال  104به  1969مورد در سال  18هه این تعداد از طوری

 ای موفق توهیو هه به منظور مورد بوده است. در یکی از پروژه 3654برابر  2010تا  1969 ا از سال آب خاهستری در ساختمان

استفاده مددد از آب خاهستری در یک مدتمع شامل ساختمان اداری،  تل، مراهز فر نگی و تداری اندام شده است، سالیانه 

 زار متر مکعب برای مصارف آبیاری فیای سبز و  230شود هه از این مقدار، کعب پساب تصفیه شده حاصل می زار متر م 345

ام گردد. در یک پروژه موفق دیگر هه در یک  تل توهیو اند ای بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته و مابقی سرریز میسرویس

 زار متر مکعب آب آشامیدنی به آن  36آید ههدست مییه شده به زار متر مکعب آب خاهستری تصف 219شده است، سالیانه 

 ای بهداشتی، آبیاری فیای سبز و هارواش مورد  زار مترمکعب برای مصارف سرویس 255اضافه شده و در مدموع سالیانه 

 ای روش و جوی جست به مندر  وایی، و آب تغییرات و آبی بحران و تنش افزایش عربی، هشور ای در  گیرد.استفاده قرار می

هارآمد مصرف منابع آبی و تأمین آب از طریق فاضالب تصفیه شده )به خصوص برای بخش هشاورزی(، گردیده است. مقدار 

هیلومترمکعب در سال  17/2گیرد، حدود آید و مورد استفاده مددد قرار میدست میهل آبی هه از آب خاهستری تصفیه شده به

مقوله، مصر، سوریه، امارات متحده و عربستان جزو بزرگترین مصرف هنندگان در منطقه محسوب شده  برآورد شده است. در این

د ند. تدربیات هشور ای فوق الذهر گویای این مطلب از حدم آب مورد استفاده مددد را به خود اختصاص می %75و حدود 

 ای هوتاه مدت، در هند و برخالف روشل میاست هه استفاده مددد از آب خاهستری، بخش مهمی از مشکل جوامع را ح

از مزایای مهم و اصلی استفاده مددد از آب خاهستری  ای دور به عنوان روشی ضروری و غیر قابل تغییر باقی خوا د ماند.آینده

ردید، ره گتوان به حفاظت از آب شیرین، حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و تأمین آب اشاره هرد.  مان طور هه اشامی

آب است و با توجه به رشد جمعیت و منابع محدود آب، باید را کار ای مناسبی برای استفاده بهینه ایران هشوری خشک و هم

 اشدآبی، در هشور ایران بسیار هارآمد بتواند برای رفع مشکالت هماز منابع اجرا هند؛ لذا استفاده مددد از آب خاهستری می

[6.]  



 

 شود نیاز به برداشتاین آب هه تقریباً ناشی از حدم زیادی از مصرف روزانه افراد است باعث می استفاده مددد از

 ای خاهستری باعث ها ش بار مالی فاضالب و آلودگی همتری از منابع زیرزمینی و سطحی وجود داشته باشد. استفاده از آب

ینی  ای آب زیرزمب خاهستری در شرایطی هه احیای سفرهشود. بر این اساس بازچرخانی آرو ا میمداری مربوط به فاضالب

مک  ای هشور هتواند به ها ش برداشت از منابع زیرزمینی و جلوگیری از مرگ آبخوان ای هشور است مییکی از اولویت

بی در دنیا به  ر حال تفکیک فاضالب در مبداء و بازچرخانی آن در محل از جمله را کار ای موثر در ها ش نیاز آ[. 7]هند 

  محسوب می شود ولی در عین حال این موارد  م باید درنظر گرفته شوند:

د، بلکه  ای مختلف گیاه افشانه بشوبا آب خاهستری نباید آبپاشی هرد یا نباید روی قسمت (2آب خاهستری آشامیدنی نیست  (1

ندن آب خاهستری در یک محل به صورت راهد آب خاهستری را نباید ذخیره هرد، ما (3 سیستم آبیاری باید زیرسطحی باشد

آب خاهستری داغ نباید وارد باغچه یا زمین هشاورزی بشود و قبل از استفاده باید حرارت  (4 خود باعث آلودگی می شود

فاضالب تصفیه شده از دست برود. برای بازچرخانی یا استفاده مددد این آب الزم است در زمان اجرای تاسیسات داخلی  ر 

از بقیه جدا بشوند و در واقع شبکه واحد به فاضالب رو هه شامل آب خاهستری است باید  ای ، فاضالب خروجی بخشملک

 دو شبکه مدزا برای جمع آوری فاضالب تبدیل شود.

 ایی هه بار آلودگی زیادی دارند مثل توالت را جمع آوری و به شبکه فاضالب شهری یا شبکه اول فاضالب بخش

باسشوئی را  ای ظرفشوئی و لهند و شبکه دوم فاضالب ظرفشوئی، روشوئی، حمام، ماشینیا چاه جذبی  دایت میسپتیک تانک 

بل از هند. قجمع آوری هرده و به محل مناسبی مثالً در زیرزمین یا طبقه  مکف داخل یک تانک یا مخزن هوچک منتقل می

یک صافی جدا می شود هه این صافی را  ر چند وقت یکبار باید تمیز ورود به مخزن، مواد جامد داخل آب خاهستری با عبور از 

 هرد. از این به بعد محل مصرف آب خاهستری تعیین هننده رفتار با آن خوا د بود:

حالت اول: اگر مصرف فوری و سریع باشد و مثالً در جائی مثل فالش تانک قرار است استفاده صورت بگیرد، نیازی به 

بیشتر در سرویس  شود. این روشیست و این آب خاهستری، توسط پمپاژ بالفاصله به نقطه مصرف منتقل می یچ تصفیه دیگری ن

 ت برای مصرف فالش تانک هاربرد دارد.ا ای تداری و اداربهداشتی مدتمع

د وشود و یا آنکه قرار است برای فیای سبز استفاده بشدر حالت دوم: اگر استفاده آب خاهستری همی مدت دار می

 الزم است هه یک تصفیه مقدماتی و هلی هم  زینه روی آن اندام بشود.

مین آب بخش خاصی مورد استفاده أحالت سوم: اگر قرار است این آب بازفرآوری شده به صورت دائمی برای ت

شود. تصفیه اولیه میای ضروری باشد، به صورت ترهیبی از تصفیه اولیه و ثانویه عمل قرارگیرد هه رعایت پارامتر ای فنی ویژه

  ای فیزیکی و شیمیایی، آب خاهستری پیششامل یک یا چند تانک رسوب گیر است هه با حذف مواد جامد و روغنی به روش

 ود.ششود و چنانچه راندمان به حد مطلوب نرسد، در بخش تصفیه ثانویه روغن، چربی و ذرات جامد بیشتری حذف میتصفیه می

خاهستری، بستگی زیادی به بهره برداری و نگهداری از آن دارد و مصرف هننده باید مطمئن بشود هه هارآیی سیستم آب 

هند و در صورت بروز خطا و مشکل، باید در اسرع صحیح هار می  ا هامالًسیستمی هه از آن نگهداری می هند، در تمام زمان

 (.hamnetevent.ir) وقت مشکل حل بشود
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محاسبه گردید. با توجه به سناریو ای  1395در این مطالعه مقدار آب مصرفی شهرستان مرودشت بر اساس آمار سال 

ط به تصفیه  ای مربومختلف پیش بینی شده مقدار بازیابی آب خاهسترب برآورد شده و بر مبنای قیمت تمام شده آب و  زینه

اشی از طراحی سیستم جداسازی آب خاهستری، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه آب مصرفی  ای نفاضالب و  زینه

متر مکعب بود سهم آب خاهستری و مقدار آن برآورد گردید و ارزش  9113000به میزان  1395شهرستان مرودشت در سال 

ی از اجرای  ای ناشه شد. در ادامه با توجه به  زینهاقتصادی آن با توجه به قیمت تمام شده آب و قیمت تصفیه فاضالب محاسب

 طرح بازیابی آب خاهستری چند سناریو مطرح و امکان اجرای آن به لحاظ اقتصادی بررسی شد.

ریال به ازای  ر متر 1850ریال به ازای  ر متر مکعب و  زینه تصفیه فاضالب نیز در حدود   2643قیمت تمام شده آب 

توان مقدار عددی صرفه جویی خام را محاسبه نمود. است. با توجه به مقدار آب خاهستری قابل بازیابی می 1395مکعب در سال 

البته الزم به ذهر است هه تمامی آب خاهستری قابل بازیابی نیست زیرا منابع آب خاهستری متنوع بوده و هیفیت آن نیز متفاوت 

ابی، یزات مورد نیاز  زینه متفاوتی دارد بدین لحاظ بایستی در روش انتخاست. بازیابی آب خاهستری بر حسب نوع تصفیه و تده

ورد انتظار یابی و صرفه جویی م ای مترتب بر روش باز ای الزم برای بازیابی را نیز محاسبه نمود و با در نظر گرفتن  زینه زینه

 آورده شده است. 1ی در جدول شماره قابلیت بازیابی را از نظر اقتصادی محاسبه نمود. مقدار آب خاهستری تولید

 

 : تخمین مقدار آب مصرفی در اماکن مسکونی1جدول

 نوع فاضالب

 

 

 آب خاکستری فاضالب

 لیتر در روز درصد از کل لیتر در روز درصد از کل

 - - 24 15 توالت

 53 56 53 33 حمام

 -  12 8 آشپزخانه

 8 9 8 5 شستن دست و صورت

 17 18 17 11 لباسشویی

 16 17 16 10 ظرفشویی

 - - 5 3 کولر

 - - 16 10 نظافت عمومی و ....

 - - 9 6 های آپارتمانی و باغچهآبیاری گل

 94 100 160 100 کل

 

توان قیمت آب قابل بازیابی را محاسبه نمود. مقدار خام عددی صرفه جویی آب با توجه به قیمت آب تمام شده می

 شود:مشا ده می 2خاهستری در جدول شماره 



 

 

 : برآورد مقدار عددی صرفه جویی خام بازیابی آب خاکستری شهرستان مرودشت2جدول 

 نوع فاضالب

 

 

 مقدار ریالی میانگین ساالنه آب خاکستری

 year3M Rls/year/ درصد از کل

 7948267470 3007290 33 حمام

 1204282950 455650 5 شستن دست و صورت

 2649422490 1002430 11 لباسشویی

 2408565900 911300 10 ظرفشویی

 14210538810 5376670 59 کل

 

در صورتی هه بخوا یم مقدار صرفه جویی را بر مبنای خانوار محاسبه نماییم بایستی مقدار آب خاهستری را برای  ر 

ن شود. با در نظر گرفتب میخانوار محاسبه نماییم. بدین منظور درصد آب خاهستری در سرانه مصرف آب و بعد خانوار ضر

شود هه فرمول نفر مقدار آب خاهستری محاسبه می 5لیتر در روز به عنوان سرانه مصرف و بعد خانوار معادل  160سرانه متوسط 

 (:3باشد )جدول آن به شرح زیر می

 * درصد آب خاکستری5*سرانه مصرف آب در روز*365مقدار آب خاکستری)لیتر در سال( = 

 
 برآورد صرفه اقتصادی آب خاکستری در سطح خانوار: 3جدول

 نوع فاضالب

 

 

 مقدار ریالی میانگین ساالنه آب خاکستری

 year3M Rls/year/ درصد از کل

 2546794.8 963.6 33 حمام

 385878 146 5 شستن دست و صورت

 848931.6 321.2 11 لباسشویی

 771756 292 10 ظرفشویی

 4553360.4 1722.8 59 کل

 

ریال مقدار هلی صرفه جویی برای  2643شود با در نظر گرفتن قیمت  ر متر مکعب آب شرب  مانطور هه مشا ده می

ریال است هه با توجه به پلکانی بودن نرخ آب و نیز با در نظر گرفتن ضریب فصلی در فصول گرم  4553360نفره  5 ر خانوار 



 

 

 

همتر آب  گردد و نیاز به مصرفهه این حدم آب به چرخه مصرف مشترهین بر می تواند بیشتر باشد. عالوه بر ایناین مقدار می

 زینه  شود و  زینه فاضالب همتری نیز باید پرداخت شود هه با توجه به اینکهباشد به  مین میزان نیز فاضالب همتری تولید میمی

باشد. با توجه به ریال می 7740540اقتصادی برای  ر خانوار  ارزیابیباشد مدموع  زینه ریال می 1850 ر متر مکعب فاضالب 

آب  پساباشی از ن ارزیابی اقتصادیباشد این هه  زینه تأمین و توزیع آب بسیار بیشتر از قیمت آب تمام شده برای مشترهین می

 تواند برای هشور نیز قابل توجه باشد. خاهستری می

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -4
 ای خاهستری است هه در این پژو ش صرفه جویی اقتصادی را کار ای مقابله با بحران آب استفاده از آبیکی از 

و منابع آب  شودناشی از بازمصرف آب خاهستری نیز محاسبه گردید. با توجه به اینکه روز به روز بر شدت مصرف افزوده می

ددی جهت آموزش مردم در زمینه مصرف آب ارائه شود و بحران آب  ای متعشود برنامهزیرزمینی رو به ها ش است پیشنهاد می

 به شکل یک مسئله اصلی مورد بررسی قرار گیرد.

 ایی در راستای صرفه جویی در مصرف آب نمایش داده شود. این هار به میزانی تکرار شود هه در رسانه ملی نما نگ

 ایی برای آموزش هودهان تهیه شود و به آب ا تمام ورزند. برنامه مه مردم بحران آب را جدی بگیرند و در زمینه صرفه جویی 

 یهودهبای آموزش داده شوند هه در زمانی هه شیر آبی باز باشد حتی هودهان ما در بستن این شیر آب اقدام هنند و آب را گونه

  در ند ند.

ه  ا و سمینار ایی در زمینند هنفرانسباش ا می ای اصلی در زمینه مصرف آب خانمبا توجه به اینکه یکی از گروه

  ای صرفه جویی در مصرف آب تبادل نظر شود. ا در زمینه روشبحران آب و خشکسالی ترتیب داده شود و با خانم

ترین منابع آب خاهستری، آب ناشی از دوش گرفتن است. در زمان دوش گرفتن برای تنظیم دمای آب، یکی از مهم

ی شود بر روتوان این آب را ذخیره هرده و به چرخه مصرف بازگرداند. در این زمینه پیشنهاد میمی رود ههآب زیادی  در می

شیر ایی تعبیه گردد هه در زمانی هه نیاز به باز بودن آب نیست این شیر ا بسته شوند بعد از شیر مخلوط،  ای حمام یا وان، دوش

اید  مه ب نیرووزارت یازی به تنظیم مددد دمای آب نیست. ب  ست دیگر ندر این صورت در زمانی هه نیاز به باز هردن مددد آ

  ای داخل حمام این شیر را نصب نمایند.مردم را موظف نماید هه بر روی دوش

 ا و عدم اعتماد به مدریان  ای بازیافت آب، عدم آگا ی از ما یت این طرحیکی از دالیل اصلی مخالفت جامعه با طرح

 ای جمعی، موجبات افزایش مشارهت  ای عمومی از طریق رسانه ای فنی و افزایش آگا یسازیتوان با شفاف است هه میآن

 [.8] ا فرا م آورد عمومی را در این پروژه

 ا هه فیای سبز زیادی در اختیار دارند در نگهداری فیای سبزشان و نیز پیاده سازی این طرح در ادارات و ارگان

 ثیر گذار است.أها به آب شرب بسیار تها ش نیاز آبی آن

مین مالی این أ ای عامل برای ارائه تسهیالت هم بهره بانکی به مشترهین به منظور ایداد شرایط تای با بانکتبادل تفا م نامه

 ثیرگذار خوا د بود.أ ا بسیار تپروژه

 

 



 

 تقدیر و تشکر -5
، مور آبفا شهرستان مرودشتخرامه، مهندس خاهسار مدیر ااز جناب آقای مهندس قناعت پیشه مدیر امور آبفا شهرستان 

محرابی رئیس دایره مشترهین و آقای مدرسی مسئول خدمات مشترهین شهرستان مرودشت هه نهایت  مکاری را در تهیه  آقای

 آید.اطالعات الزم داشتند صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می
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