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چکیده
ازبخش های مهم و قابل کنترل بحران آب قسمت شرب می باشد که باتوجه دالیلی چون مسائل بهداشتی  ،سهم قابل
توجه آن در مصارف شهری و امکان بروز حساسیت های اجتماعی  ،نیاز اساسی انسان به آب ،و مدیریت راحت تر جهت
بازچرخانی و کنترل مصرف و همچنین ابزاها و تاسیسات افزاینده راندمان ساده تر و الگوی مصرف زیاد ایران نسبت به
سایر کشور ها لزوم توجه به این قسمت در این برهه زمانی ضروری به نظر می رسد.این مقاله سعی دارد با توجه به
تحقیقات انجام شده و سای ر بررسی های پژوهشی با رویکرد کاربردی به ارائه راهکار ها و روش های کاهش مصرف آب
شرب  ،از نظر تجهیزات و ابزار مورد استفاده بپردازد.مشاهده می شود که با انجام یک سری اقدامات می توان تا حدود 50
درصد و بیشتر کاهش مصرف را بدون اختالل در رفاه مصرف کننده مشاهده کرد.
واژه های کلیدی:ادوات کاهنده مصرف آب، ،مدیریت تقاضای آب شرب،وسایل و تجهیزات کاهنده
مصرف آب
مقدمه
ایران از لحاظ طبیعی دارای تفاوت حدود  40درجه بین حداکثر و حداقل دمای روزانه ،توزیع نامنظم و غیر قابل پیش بینی زمانی
و مکانی بارندگی در مقیاس روزانه ،فصلی و ساالنه می باشد.کشور ما هر چند تا حدود دهه  50وضعیت مناسبتری در زمینه آب
داشته ولی به دالیلی چون افزایش جمعیت ،نیاز به غذای بیشتر وآبیاری بسیار کم بازده در کشاورزی ،احداث چاه های بدون مجوز
و رشد صنایع آب بر و رشد بهداشت در جامعه وضعیت منابع آب در وضعیت بحران قرار گرفته است طبق استاندارد سازمانهای
جهانی حداقل نیاز انسان به آب در طول سال حدود  2000متر مکعب است که در ایران در حال حاضر این میزان به حدود 1300
متر مکعب رسیده است .از طرف دیگرسرانه باالی مصرف آب شرب در کشور( 220لیتر در روز به ازاء هر نفر) حدود  2برابر میزان
متوسط جهانی است .صرف این مقدارزیاد در این بخش از مصرف آب ،ریشه درمسائل فرهنگی ،الگوواره های زیاد در اختیار
داشتن آب ،قیمت گذاری نامناسب آب و مناسب نبودن بسیاری از تجهیزاتی است کـه در این زمینه استفاده می شود .در حالی که
مدیریت مصرف آب شرب (که طبق اعالم شرکت آبفا دراستان اصفهان حدود  12درصد مصرف کل آب را تشکیل می دهد) به
علت دالیل عنوان شده و هزینه های باالی تصفیه از جنبه خود دارای اهمیت است نکته مهم این است که عوامل تأثیرگذار فوق،
چنـدان مسـتقل از هـم نبوده و انجام اقدامی در رفع هر کدام از آن موارد ،موارد دیگررا نیز تحت تأثیرقرار خواهد داد.با عنایت به
سهم بسیار بیشتر کشاورزی نسبت به ش رب و صنعت از منابع آب آنچه تا کنون بیشتر مورد توجه بوده است افزایش راندمان مصرف
در این بخش بوده است و ما شاهد هستیم که در قسمت کشاورزی تحقیقات و تصمیم های اجرایی به ارائه شعار و توصیه طی نشده
و برای کاهش قابل توجه مصرف آب از سیستم ها،تجهیزات،آموزش ها و اقدامات خاص و مناسب خود استفاده شده ولی برای
مدیریت تقاضای آب شرب می بینیم که بیشتر به ابراز نگرانی مکرر در مورد منابع آب توسط مسئولین وگاهی صرفا سخن از



افزایش ناگهانی تعرفه آب اکتفا شده است .در صورتی که کاهش سرانه مصرف و مدیریت تقاضا نیازمند تکنولوژی هاو تجهیزات
جدید و پربازده ،تدابیر مدیریتی مناسب و زمینه ها و آموزش های صحیح و همگانی و راهکار های اجرایی و موثر می باشد .آنچه
در تحقیقات گذشته انجام پذیرفته عمدتا تاکید بر یک یا چند عامل محدود بر کاهش مصرف آب شرب بوده است .در این مقاله،
هدف ارائه راهکار های ی در جهت مدیریت تقاضا یا بیشترین خدمات آبی با حداقل حجم آب است که کاربرد آنها بر رفاه و
آسایش مصرف کننده تاثیر منفی نخواهد داشت و نتایجی چون به تاخیر انداختن هزینه های باالی تامین آب  ،طراحی با ظرفیت
کمتر یا حذف آنها ،مدیریت بهتر منابع آب تصفیه شده ،نیاز کمتر به افزایش تصفیه خانه هاو دوری از آثار نامطلوب و نگران کننده
زیست محیطی،کاهش هزینه های بهره برداری ،کاهش هزینه های مصرف کنندگان،کاهش فاضالب،کاهش مصرف آب گرم و به
تبع آن مصرف انرژی و ایجاد زمینه ای برای گسترش عدالت در راستای اقتصاد شهری مطلوب را در بر دارد.
با کاهش مصرف آب ،استفاده از انرژی توسط مصرف کنندگان و تأسیسات نیز کاسته می شود که خود باعث صرفه جویی در
هزینه ها و کاهش آلودگی هوا می شود .کاهش برداشت آب از منابع همچنین به بهبود کیفیت آب ،حفظ و نگهداری اکوسیستمها
و حفاظت از منابع زیست محیطی کمک می نماید.
اصالحات ابزاری
النت ( )1993با بررسی  12فعالیت صرفه جویی در مصرف آب با پیمایش  2700مشترک خانگی اعالم کرد بیشترین مقبولیت را
آموزش عمومی و استفاده از تجهیزات کم مصرف آب دارد)1(.
)1-1شیر های آب و ادوات کاهنده مصرف
از جمله موثر ترین اقدامات صرفه جویی مصرف آب خانگی استفاده از قطعات و تجهیزاتی هستند که بدین جهت طراحی و ساخته
شده اند که عمده مکانیسم ابزار کاهنده مصرف آب ،سر شیرها و سر دوشهای کم مصرف ،مخلوط کردن آب و هوا و پودر کردن
آب ،کاهنده دبی جریان ،کاهنده فشار ،افزایش دهنده سرعت خروجی آب (اسپری کننده) ،کاهنده حجم مخزن ،اندازه گیر جریان،
سیستم تصفیه جریان می باشند.طبق الگوی استاندارد صنعت آب کشور مجموع آب مصرفی دستشویی ،آشپزخانه و حمام حدود 70
 %مصرف آب خانگی را در بر دارد.با استفاده از ادوات کاهنده ی مصرف ،میزان سرانه مصرف از  285لیتردر روز به  176لیتردر
روز (به میزان )% 38کاهش می یابد.طبق مطالعه طالع زاده و همکاران در شهر سی سخت طی سال های  86تا  91مشترکینی که از
تجهیزات کاهنده مصرف آب شامل شیر اهرمی و الکترونیکی و سردوش کاهنده استفاده کردند نسبت به سایرین  % 14/5کاهش
مصرف آب را نشان داده اند (.)2و طبق مطالعه ملکی نسب و همکاران( ) 1384در شهر کاشان استفاده از این قطعات (شامل سرشیر
آشپزخانه و دستشویی و سر دوش حمام) حدود  % 22مصرف آب خانگی را کاهش داده است که با بررسی های آماری انجام شده
در صورت برنامه ریزی و استفاده گسترده از آنها طرح تامین آب کاشان حدود  6سال به تاخیر خواهد افتاد .از نظر بررسی اقتصادی
در مدت کمتر از  10ماه هزینه تهیه قطعات برگشت داده می شود و عمر مفید این قطعات بالغ بر  5سال می باشد .طبق این بررسی
اکثر مصرف کنندگان از کیفیت کارکرد سرشیر های آشپزخانه راضی بوده و حدود  27درصد از کیفیت عملکرد سردوش حمام
به علت ناکافی بودن آب خروجی ،قطر کم پاشش ،اختالط آب با هوا و خروج آب از اتصاالت ناراضی بودند که سه مورد اول
مربوط به نبود فرهنگ استفاده از سردوشهای جدید بوده و مورد آخر در اثر شیر های قدیمی است که می توان با تعمیر یا تعویض
آن ها مشکل را برطرف نمود (.)3

طبق پژوهش ملکی نسب و قالیباف که اسـتفاده از شیرهای بهداشتی اهرمی و تجهیزات کاهنده مصرف شامل درفشان و دوشهای
کم مصرف در سطح شهر شاندیز را مـورد ارزیابی قرار داده اند نتایج تحلیلها نشان می دهد که نصب شیرآالت و تجهیـزات جدیـد
موجـب کـاهش  27تـا  34درصـدی در مصـارف انتهایی مربوطه و بطور متوسط موجب کاهش مصرف آب خانگی به میزان 26
درصد در شهر شاندیز می شود .درصد کاهش اسمی درفشانها و دوشهای کم مصرف به کار رفته در آزمایش  40تا  50درصد می
باشد (.)4


شیر های اهرمی

شـیرهای اهرمـی نیـز از جملـة شـیرآالتی می باشند که با تسریع قطع و
وصل جریان آب و تنظیم دمای آن و نیز عدم نیاز به تنظیم گرمای آب
خروجـی در هـر بار باز و بسته کردن ،تاثیر کاهنده در میزان آب مصرفی
دارند چرا که در جاهایی که از شیرهای دو محوره استفاده می شود
صعوبت در تنظیم دمای آب باعث اتالف آب شده و در هر بار وصل
مجدد جریان این تنظیم باید انجام بگیرد ولی در صورت استفاده از شیرهای

شکل  1-2سرشیر فشاری یا تک لمسی

اهرمی تنها یک بار نیاز به تنظیم دمای آب می باشد .اما بررسیهای کلی
تغییرات مصـرف آب در بخشهای مختلف مصارف انتهایی در منازل مشترکین موردآزمایش نشان می دهد که تاثیر کاهشی
جایگزینی شـیرهای اهرمی در مصرف آب عمدتاً به علت درافشان کم مصرف استفاده شده در ایـن شـیرها بـوده و مکـانیزم قطـع و
وصـل و تنظیم حرارت جریان آب در این شیرها سهم کمتری از تاثیر کاهشی را به خود اختصاص می دهد(.)4میزان کاهش اسمی
مصرف در صورت استفاده از شیر اهرمی در مقایسه با شیر معمولی  50درصد و شیر اهرمی زماندار در مقایسه با شیر معمولی
60درصد می باشد .عملکرد این شیرها به گونه ای است که پس از آوردن فشار بر روی دسته شیر ،جریان آب برای مدت زمان
مشخصی (  10 ، 5ویا  15ثانیه ) برقرار شده و پس از آن به صورت خودکار جریان آب قطع می شود لذا استفاده از این ساز و کار،
جهت صرفه جویی آب درمدارس و سرویس های بهداشتی بسیار موثر می باشدزیرا ضمن صرفه جویی از بازماندن شیرها بعد از
استفاده نیز جلوگیری خواهد شد.نوعی از سرشیر ها هم وجود دارد که این کار را انجام می دهد که در قسمت بعدی بیان خواهد
شد.


درافشان (پرالتور)

به وسایلی که بر روی خروجی علمک شیر نصب شده تا موجب تنظیم جت آن گردد ،اصطالحاً درفشان(پرالتور) گفته می شودکه
بصورت کلی انواع آن به صورت بدون مدخل ورود هوا  ،با مدخل ورود هوا ،با مفصل کروی  ،می باشد.


سرشیر(درفشان) های فشاری

سرشیرهای فشاری غیر خودکار یکی از بهترین گزینه ها جهت کاهش مصرف آب در روشویی های سرویس های بهداشتی و غیره
می باشد این سرشیر ها با قابلیت اختالط هوا با آب خروجی میزان مصرف را تا  % 48کاهش می دهند سر شیرهای فشاری خودکار
نیز در بازار موجودندکه عالوه بر امکان کاهش مصرف آب تا  %89دارای قابلیت قطع خودکار جریان و تنظیم زمان برقراری جریان
آب نیزمی باشد و با توجه به موجود بودن مدل های ضد سرقت بهترین گزینه برای شیر آالت عمومی می باشد .میزان کاهش
مصرف در شیرهای مجهز به سرشیرهای فشاری که قابل نصب روی شیر های معمولی و اهرمی نیز هست در مقایسه با شیر های



اهرمی و شیرآالت معمولی  85 %است(.حسن زاده)5()1387این سرشیرها نسل جدید پرالتورهای کاهنده مصرف آب می باشد
که نسبت به مدل های معمولی دارای مزایایی است .با نصب این سرشیرهای فشاری نیازی به باز و بسته کردن شیر آب نیست و
برقراری جریان آب تنها با فشار ضامن روی آن انجام شده و قطع جریان آب نیز با فشار ضامن آن انجام می شود(.شکل -1
)1استفاده از این سرشیرها عالوه بر کاهش زمان مصرف آب ،به افزایش سطح بهداشت و عدم انتقال آلودگی به واسطه تماس دست
با شیر آب نیز کمک می کند به عالوه در شیر های معمولی با قطع جریان آب دیگر نیازی به تنظیم مجدد دمای آب نمی باشد.این
مدل سرشیرها کاهش مصرف آب را بین  45تا  82درصد خواهند داشت .نمونه دیگر دارای قابلیت وصل جریان آب به صورت
لمسی و قطع جریان آب به صورت خودکار می باشد.زمان جریان آن قابل تنظیم بوده و وقتی که ضامن پرالتور فشار داده شود بعد
از گذشت زمان تنظیم شده جریان آب به صورت خودکار قطع می شود.یکی دیگر از قابلیت های این نمونه ضد سرقت بودن آن
است و این پرالتور فقط با آچار مخصوص خود نصب شده و فقط با همان آچار باز خوهد شد.توجه به این نکته حائز اهمیت است
که در مکانهای عمومی یکی از مشکالت شیر آالت به دلیل تکرر در استفاده از شیر آالت  ،خرابی مغزی آنها بوده که تعمیر
وتعویض آنها خود هزینه بر است ،ولی وقتی که از این نمونه درمکانهای عمومی استفاده شود دیگر تنها راه استفاده از شیر فشار
دادن ضامن آن پرالتور است و این باعث می شود دیگر مغزی شیر آالت خراب نشود و حتی اگر خراب هم باشد پرالتور اجازه
خروج یک قطره آب قبل از فشار دادن ضامن وجود نخواهد داشت.
از دیگر مزیت های این نمونه این است که در مکانهای عمومی حتی اگر کسی قصد باز گذاشتن آب را داشته باشد بعد از چند ثانیه
آب به طور خودکار قطع خواهد شد.نوع دیگر این سرشیرها ،سرشیرهای اسپری کننده است .دراین نمونه آب به صورت اسپری (
مانند دوش آب) از پرالتور خارج شده و حجم آب به عنوان منطقه شستشو افزایش می یابد و احساس زیاد بودن آب از نظر دیدن و
لمس کردن به مصرف کننده دست می دهد اما جریان واقعی آن کم است.میزان مصرف ساالنه آب در ظرفشویی آشپزخانه به ازای
هر نفر با استفاده از آبفشان کم مصرف وقیاس آن با سرشیرهای معمولی )بـا فـرض استفاده دو بار در روز به مدت  5دقیقه برای
یک خانواده  4نفره(
برای شیرمجهز به در افشان کم مصرف=  5475لیتر
برای شیرمعمولی بدون درافشان کم مصرف=  10950لیتر
شاید ساده ترین و اثربخشترین و ارزانترین کار در راستای کاهش مصرف آب تعویض سرشـیرها و مجهزنمـودن شـیرآالت بـه
درفشانهای کاهنده مصرف می باشد که در حال حاضر در بازار موجود می باشددر زمینه سرشیرها ،پرالتور های مقاوم به رسوب،
ضد رسوب و خود تمیز شونده نیز ساخته شده اند ولی در صورت استفاده از پرالتور های معمولی بعد از مدتی باید آنها را باز نموده
و چند دقیقه ای در محلول اسید قرار دهیم .تا از رسوب تمیز شوند و کارکرد مناسب خود را بازیابند.


شیر های الکترونیکی

این شیر ها دارای مزایای عدم خرابی از نوع چکه کردن و مخلوط کردن آب و هوا و کاهش حدود  70درصدی مصرف بصورت
اسمی و جبران افت فشار هستند اما مطالعه ونکامامیدی در ( )2004در مورد رضایت مندی مصرف کنندگان این نوع شیر ها نشان
می دهدکه آنها از این نوع شیر ها رضایت نداشتند و این نوع شیر ها با داشتن هزینه اولیه زیاد و امکان خرابی زود همگام قابل
توصیه برای همه جا نمی باشد(.)6


شیر های پدالی

برخی از مزایای شیرپدالی به صورت زیر می باشد:
-1عدم انتقال بیماریهای واگیردار عفونی و ویروسی به دلیل عدم تماس دست با شیر
-2جلوگیری از به هدر رفتن غیر عمدی آب بخاطر بازماندن شیر
-3کاهش مصرف آب و کاهش هزینه آب برای استفاده کننده
-4در قیاس با شیرهای خودکار موجود نیاز به تعمیر و نگهداری خاص ندارد
-5عدم نیاز به انرژی مانند برق در قیاس آن با شیرهای الکترونیکی
-6نصب آسان و هزینه پایین
-7قابلیت تنظیم مقدار و دمای آب گرم و سرد
-8ساخته شده از شمش برنج و غیرقابل پوسیدگی و زنگ
-9امکان استفاده از آب سرد بصورت جداگانه
-10دارای سیستم جلوگیری از تداخل جریان آب سرد و گرم
ن تایج تحلیل ها نشان می دهد که نصب شیرآالت وتجهیزات جدید موجب کاهش حدود  15تا  50درصدی در مصارف انتهایی
مربوطه و بطور متوسط موجب کاهش مصرف آب خانگی به میزان  32درصد در شهر می شود(.شهریار پناه)6()90،
)2-1دوش حمام
سر دوش های معمولی حمام تا  25لیتر بر دقیقه آب مصرف می کنند در حالی که نمونه های کم مصرف با کارکردی مشابه حدود7
لیتر مصرف دارند.طی مطالعه اندرسون و نرو() 1993نصب سردوش و فالش تانک کم مصرف موجب صرفه جویی 15/6درصدی
مصرف آب می گردد )8(.کاهش شدت جریان مصرفی بدون اینکه تأثیری در کارآیی سیستم داشته باشد یکی از راهکارهای
کاهش مصرف آب می باشد .می توان از دوشهای کم مصرف  showerhead flow- Lowو یا نصب محدود کننده های
جریان در روی خط ورودی استفاده کرد.


سر دوش مه پاش

سر دوش مه پاش ،دوشی است که میزان آب و حرارت استفادهشده را در هنگام دوش گرفتن به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
عملکرد این دوش به این صورت است که با پودر کردن قطرات آب ،مهی متشکل از میلیونها قطره بسیار کوچک آب تولید
می کند .مه تولیدشده در مقایسه با آب حاصل از سر دوشهای معمولی سطح بزرگتری از پوست را پوشش میدهد .این سر دوش
مخصوص دارای چندین افشانه است و با استفاده از تکنولوژی مخصوصی
باعث می شود که میزان آب بیشتری در تماس با پوست بدن قرار بگیرد.
دوش بهراحتی و بدون نیاز به متخصص قابلنصب است .طبق اعالم شرکت
سازنده  ،این دوش قادر است تا  % 70موجب کاهش مصرف آب
شود(.شکل )1-2
آزمایش هـای زیادی در مورد دوش های آب انجام شده که این نوع تستها
در ژانویه  1990و جوالی  1985در مجله  Report consumerچاپ
شده است دوش های خیلی کم مصرف هوا را مکیده و با استفاده از کمپرسور هوا ،هوا را با



شکل  1-2دوش مه پاش

فشار به جریان آب وارد می کند .مخلـوط آب و هـوا تحـت فشار با سرعت باال اسپری شده و تأثیری همانند آب زیاد ایجاد می
کنند .استفاده از سر دوش های کاهنده مصرف و مقاوم به رسوب که نمونه داخلی آن نیز موجود است نیز در کاهش مصرف دوش
حمام موثرند.


آب بست(دوش استپ):

استفاده از شیر آب بس برای تنه دوشهای دو محوره ،دمای آب را تنظیم و در زمانهای عدم نیاز به
جریان آب با یک فشار ساده آب را قطع و دوباره وصل می کند.با توجه به هدر رفت میزان زیاد
آب جهت رسیدن به دمای مناسب در حمام و نبستن دوش در هنگام عدم نیاز به آب به علت سختی
تنظیم مجدد دمای آب این وسیله نیز اثر قابل توجهی در کاهش مصرف آب دارد(.شکل -3
)1شمسـی و شـهیدی بنجـار( ) 2004یـک وسـیله الکترونیکی اتوماتیک برای باز و بسته کردن
دوش حمام طراحی و صرفه جویی در مصرف آب را بواسطه استفاده از ایـن وسیله ارزیابی نمودند.
با بکارگیری این وسیله ،آب مورد نیاز برای دوش گرفتن  70درصد کاهش یافت()9
)3-1کولر های آبی

شکل 1-3آب بست

کولر آبی دراکثر نقاط کشور به دلیل خشکی هوا بهتراز کولرگازی است  .و استفاده از آن رواج
دارد.نشتی ازکولرها هم چنین در معرض آفتاب قرار گرفتن آنها سبب افزایش تبخیر و در نتیجه هدر رفت حجم قابل توجهی آب
می شود.توصیه های عمومی:
 -1تناسب میزان هوادهی کولر و حجم فضای مورد نظر این رابطه به انتخاب حجم مناسب کمک می کندCFM=V/n .
(Vحجم مکان مورد نظر و پارامتر  nبسته به اقلیم مورد استفاده از  2تا  3تغییر می کند).
-2انتخاب چند کولر کوچک بجای یک کولر بزرگ برای مکان هایی با بخش های مجزا تا در صورتی که قصد خنک کردن
قسمتی را داریم کولر تمام محوطه را خنک نکند.
 -3نصب کولر در محیط های سایه یا ایجاد روکش و سایبان مناسب برای آن
 -4بازبینی شیر تخلیه و واشرآن و اطمینان از چکه نکردن آن
-5تنظیم شناور بر اساس شیر تخلیه و حجم سینی ( استفاده ازشناور های دوتکه قابل تنظیم)
-6چک کردن نداشتن نشت هوا از قسمت اتصال کولر و کانال
 -7بازبینی تسمه ها که زیاد سفت نباشد ،و اگر هم شل باشد بازده کولر کم می شود( .تسمه در حال وصل ،بدون کش آمدن باید
بتواند یک سانتی متر از هر دو طرف به هم نزدیک شود).
 -8هر چند مدت ،بلبرنگ ها چک شود تا راحت بچرخد و آن را روغن کاری آنها هنگام وصل بودن تسمه ،باید پره ها به راحتی
بچرخند.
 -9کولر آبی همیشه بهتر است بر روی دور تند روشن و خاموش شود.
-10استفاده از کولر های با راندمان بیشتر

عموما در کشور ما راندمان انرژی کولر های آبی پاییین است ولی یکی از شرکت های ایرانی کولری آبی طراحی کرده که با
داشتن برچسب انرژی  Aو دارای هوادهی  4400متر مکعب در ساعت با بازده خنکی  %85و مصرف  370وات در ساعت و نسبت به
کولرهای مشابه خود در حدود  40تا  45درصد از مصرف کمتری برخوردار می باشد.
)4-1ماشین لباس شویی
ماشین های لباس شویی که درب آنها از جلو باز می شود ،در هربار وشست شو حدود  95الی  100لیتر آب مصرف می کنند ،در
حالی که ماشین هایی که درب آنها از باال باز می شود حدود 125 ،الی  210لیتر آب مصرف می کنند بنابراین بهتر است در هر بار
استفاده از ماشین لباس شویی ظرفیت آن تکمیل گردد .استفاده از ماشین لباس شویی با ظرفیت کامل موجب صرفه جویی 4450
لیتر در ماه می شود.ماشین های لباس شویی هوشمند دارای برنامه شستشوی هوشمند یا  Auto Optimal Washهستند .با فعال
شدن برنامه «بهترین شستشوی اتوماتیک» ،ابتدا چ هار حسگر ،اطالعات مربوط به البسه موجود در ماشین ،شامل اندازه ،میزان چرک
و آلودگی ،مقدار آب و مواد پاککننده الزم را ارزیابی میکند .سپس بر اساس اطالعات جمعآوری شده ،مناسبترین برنامه
شستشو شامل دما ،میزان آب ،زمان ،تعداد آبکشی و سرعت گردش به طور خودکار تعیین میشود .همچنین مخزن شوینده Auto
 ، Dispenserبه طور خودکار و به مقدار الزم ،مواد پاککننده و نرمکننده را در فرایند شستشو وارد میسازد و دیگر نیازی به پر
کردن مخزن مواد شوینده برای هربار شستشو نیست.
)5-1ماشین ظرف شویی
انتخاب ماشین ظرفشوئی با ظرفیت متناسب ،اولین و اساسی ترین اقدام برای بهینه سازی مصرف در این بخش می باشد .دومین نکته
اندازه و نوع قفسه های ماشین ظرفشوئی است که باید متناسب با نوع استفاده و اندازه و شکل ظروف مورد استفاده انتخاب شود
سومین نکته چند کاره بودن ماشین ظرفشوئی است  .برخی ماشینهای ظرفشوئی قابلیت شستشوی سبزیجات را هم دارند که این
قابلیت می تواند در کاهش مصرف آب تاثیرگذار باشد .چهارمین نکته مقدار مصرف انرژی دستگاه هست که این مقدار را می
توان از روی برچسب انرژی نصب شده بر روی جعبه و بدنه دستگاه تشخیص داد  .و قسمت آبفشان آنهایی که سوراخهای ریزتری
دارند بهتر است و توانائی شستشوی دستگاه را افزایش می دهد.تفاوتی که بین ماشینهای ظرفشوئی و لباسشوئی از بابت نوع مصرف
آب وجود دارد این است که برای لباس ها معموالً می توانیم صبرکرده و یکجا نسبت به شستشوی آنها اقدام کنیم اما در مورد
ظروف این امکان وجود ندارد  .بنابراین انتخاب ظرفیت مناسب برای ماشینهای ظرفشوئی نسبت به لباسشوئی اهمیت بسیار بیشتری
دارد .همچنین استفاده از ماشینهای ظرفشوئی یا لباسشوئی که وضعیت اکونومی (شستشوی اقتصادی ) جزو برنامه هایشان وجود دارد
به کاهش مصرف انرژی و آب (هردو) کمک می کند از دیگر توصیه ها شستشوی هم زمان لباسها و یا ظروفی که آلودگی های
ال شستشوی ظروف بسیار چرب همزمان با ظروفی که چرب نیستند عالوه بر افزایش مصرف انرژی ممکن
مشابه دارند می باشد  .مث ً
است باعث الزام به تکرار فرآیند شستشو بشود .
 )6-1شستشوی خودرو
استفاده از کارواش خانگی ،سری های پر فشار برای شستشوی ماشین یا سطل آب کف و اسفنج یا بردن خودرو به کارواش از راه
های مناسب جهت نظافت خودرو می باشد .با استفاده از یک سطل آب و کف و اسفنج  350لیتر آب که در روش های و معمول
سنتی وشست شو مصرف می شود  ،ذخیره می شود.
)7-1فالش تانک



طبق آمار حدود  80درصد از آب مصرفی دستشویی در فالش تانک ها هدر می رود.
اخیرا فالش تانکهای  flow low-Ultraعرضه شده اندکه نیازمند یک منبع هوای فشرده برای کمک به عمـل تخلیه است این نوع
از فالش تانک ها بین  3-6لیتردر هرفالش آب مصرف می کننددر مقایسه با فالش تانـکهـای عادی بیش از  80تا 100درصد
کاهش مصرف دارند..مشخصه اصلی این نوع فالش تانکها تحت فشار بودن آنها می باشد .که آب ورودی به این نوع فالش تانکها
هوای محبوس در داخـل آنـرا متراکم نموده وپر شدن فالش تانک تا یکسان شدن فشار هوا و آب ورودی ادامه خواهد داشت .در
هنگام مصـرف فشـار هـوای متـراکم شده آب را با فشار به سمت خروجی هدایت می کند .استفاده از فالش تانکهای تحت فشار
باعث تمیز شدن سیفونهای استاندارد می گـردد در صورتیکه سیفونهای عادی جهت تمیز شدن  13-20لیترآب مصرف میکنند.
بعضی از این نوع فالش تانکها قدرت پاک کنندگی برابر یا حتی فراتر از فالش تانکهای پرمصرف دارند وقادر به تمیز کردن سیفون
و جابجایی مواد جامد را دارند .الزم به ذکر است که در صورت استفاده از فالش تانکهای با حجم کم باید توجه کرد که لوله ها
دارای قطـر و شـیب اسـتاندارد در داخـل و خارج منزل باشد تا از انسداد فاضالبروها جلوگیری شود نسل امروزی فالش تانک ها
دارای دو حالت نیمه و کامل جهت تخلیه هستند که معموالً در حالت نیمه  3و حالت کامل  6لیتر آب مصرف می کنند که امکان
تخلیه نیمی از مخزن در مواقع مورد نیازهم موجب کاهش مصرف آب می شود.
هر چند با به کارگیری روشهای جدید ،میزان مصرف آب توالتها بسیار کاهش یافته است ،ولی هنوز بخش عظیمی از توالتهای مورد
استفاده ،توالتهای 21و  13لیتری می باشند که میزان زیادی از آب را به هدر می دهند .لذا روشهایی جهت کاهش حجم مخزن
اینگونه توالتها پیشنهاد شده است .از جمله این روشها ،استفاده از بطری پالستیکی پر شـده بـا آب نمک یـا سـنگین شده با شن
درداخل فالش تانک می باشد.یا قرار دادن سدی پالستیکی درون مخزن آن  .سد پالستیکی قطعه ای انعطاف پذیر است که به بدنه
مخزن تکیه داده می شود .به این ترتیب ،سد از خروج حجم آبی ک ه در پشت آن قرار دارد جلوگیری می کند این سد باعث تقلیل
حجم مخزن به میزان دلخواه خواهد شد .در توالتهای  13لیتری استفاده از آب بند منجر به  % 18صرفه جویی در مصرف آب می
شود.طبق مطالعه هوانگ ( ) 2003که با نصب فالش تانک های کم مصرف در دانشگاه صورت پذیرفت استفاده ازاین فالش تانک
ها تا  50درصد مصرف آب این بخش را کاهش می دهند ( .)10یک وسیله ساده جهت کاهش حجم مخزن های فالش تانک ابزار
کاهنده حجم هیپو می باشد که شامل کیسه ای است که درون شناور قرار میگیرد و با حجم کمتری شناور جریان آب را قطع می
کند.
)8-1سری های حالت های مختلف پاشش برای مصارف حیاط و آبیاری
استفاده از این نوع سری ها در افزایش راندمان مصرف جهت مصارف شستشوی حیاط و آبیاری درختان مفید خواهد بود(.شکل
)9-1گرداننده آب گرم
یکی از جاهایی که آب بیهوده مصرف می شود هنگامی است که نیاز به آب گرم داریم به خصوص در حمام که این مشکل در
ساختمان های ویالیی بیشتر وجود دارد .به تازگی طبق استاندارد پکیج در قسمت بیرونی آپارتمان نصب می گردد فلذا برای
آپارتمان های جدید هم این مشکل سبب اتالف زیاد آب سرد برای رسیدن به دمای دلخواه مصرف کننده شده است که برای رفع
این مشکل می توان از سیستم گرداننده آب گرم() hot water circulatorاستفاده کرد که قبل از مصرف آب در سیستم لوله ها
گردش کرده و به دمای مورد نظر می رسد و بالفاصله پس از باز شدن آب گرم و مناسب خارج می گردد که هم موجب سهولت
بیشتر استفاده و هم کاهش زمان و ذخیره مقدار زیادی آب می گردد(شکل .)1-9

شکل  1-9شمایی از سیستم گرداننده آب
گرم

نتیجه

در بخش تجهیزات کاهنده مصرف مطالعات مختلف نشان می دهد بسته به شرایط استفاده ،فرهنگ مردم ،شرایط اقلیمی و فاکتور
های دیگر میزان صرفه جویی واقعی این ادوات با مقدار اسمی آنها حدود  15تا  %30اختالف دارند ولی همین میزان صرفه جویی نیز
به علت طی نمودن سیر عادی استفاده از آب شرب در بخش های شهری و عدم کاهش رفاه مصرف کننده حائز اهمیت می باشد به
طوری که طی بررسی دقیق انجام شده در شهر کاشان توسط ملکی نسب و همکاران میزان کاهش مصرف اندازه گیری شده طی
اج رای این طرح به صورت پایلوت می تواند پروژه های سنگین و مشکل ساز تامین بیشتر آب شرب را تا  6سال در شهر کاشان به
تعویق اندازد با رایج تر شدن استفاده از این قطعات و پیشرفت روند تکنولوژی ساخت آنها و فرهنگ سازی صحیح درمورد
استفاده از این قطعات به عالوه راهکار های رفتاری مناسب به نظر می رسد تا حدود  40الی % 50صرفه جویی در مصرف آب شرب
چندان دست نیافتنی نباشد .که برای این منظور پیشنهاد می شود مطالعه ای با درنظر گرفتن پارامتر های کاهش مصرف بیشتر و جامع
تری صورت پذیرد.
همانگونه که طرح هایی مطرح شده است در زمینه اعطای این تجهیزات به مردم و دریافت هزینه دوره ای از آنها ولی متاسفانه تا
کنون به اجرا نرسیده است انتظار می رود حداقل طی برنامه ای جامع این قطعات دردسترس مردم قرار گرفته و آموزش های الزم
در این خصوص ارائه گردد در زمینه اصالحات رفتاری نیز یکی از پارامتر هایی که انگیزه صرفه جویی و استفاده از تجهیزات
مناسب را ارتقا می بخشد تعرفه صحیح آب و تعدیل پرداخت یارانه در این بخش است که این امر بایستی در کنار طرح فراگیر
نمودن تجهیزات مناسب یا قبل از آنبه طرز مناسبی به اجرا درآید.
در پایان از استاد گرامی جناب دکتر عابدی که با استقبال و راهنمایی خوب و گرمشان مشوق بنده در نگارش این مقاله بودند
صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم
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