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 چکیده

 همچنین و خانگیدر مصارف  هاآنضرورت کاربرد  و صنعتینیمه یه آب خانگی وتصف هایدستگاهمقاله حاضر عملکرد  در              

مراحل بر روی در ادامه  قرارگرفته است. موردبررسیکارمندان،  و رجوعاربابراستای تکریم  در اداری هایساختمان مورداستفاده

یکی از منابع فاضالب  عنوانبه پس آبدر مورد مصرف  و شدهتحقیقتصفیه آب  هایدستگاهاز خروجی پس آب میزان  وآب اسیون فیلتر

آب مصرفی کل  %65 تا %45 میزان تولید پس آب از دستگاه تصفیه آب بین گرفتهانجامبر اساس تحقیقات  است. شدهپرداختهخاکستری*

 هایبررسیبا  درصد به حجم فاضالب خاکستری اضافه خواهد شد. 1.3که با تجهیز یک ساختمان مسکونی به دستگاه تصفیه آب  است

را به  (PPM) لیتر بر گرممیلی 600 (TDS) سختیبا که آب  مشهد ساختمان اداری واقع دردر  صنعتینیمهدستگاه تصفیه آب الزم بر روی 

 تأمین را شیر برداشت آب 9 آب سردکن و 2 مصرف این دستگاه .نمایدمیفیلتر  (PPM) لیتر بر گرممیلی 60 زیر (TDS) سختی با نرمآب 

 روی برمکانیکی  عملیات محاسبات وانجام یکسری  که با شودمیبه فاضالب تخلیه  این دستگاه وسیلهبه لیتر پس آب 1350 روزانه .نمایدمی

 آب و جوییصرفهمیزان  توجه به با است. قرارگرفته مورداستفادهبهداشتی  هایسرویس فالشینگ آب جهت شستشو وپس این مقدار سیستم 

لیتر آب  1350روزانه حدود  اداری ساختمان این برای استفاده مجدد از پس آب دستگاه تصفیه آب، وهزینه اجرای سیستم ذخیره 

وجود دستگاه در صورت عدم  .خواهد بودماه  7 و سال 1برای این پروژه نمونه  اولیه بازگشت سرمایه زمانمدت که شودمی جوییصرفه

 .یابدمیسال افزایش  3.5تا  زمانمدتبا هزینه خرید دستگاه این  تصفیه آب در ساختمان

 پس آب ،فالش تانک یه آب،فدستگاه تص ،فاضالب خاکستری ،تصفیه آب کلیدی: هایواژه

حل تصفیه که شامل یک مرحله مرا بعد ازاین فاضالب  .باشدمی شوییظرف، دوش حمام، هاروشوییو شامل فاضالب  شودمیته *فاضالب خاکستری: به فاضالب بدون مواد آلی گف

 .گرددمیفالشینگ  آبیاری واست آماده مصرف در شستشو،  های مخصوصیک مرحله عبور از فیلتر دهی وهواآرامش، 
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 [1]: و تاریخچه مقدمه -1

که تاریخ تصفیه آب به حدود دو هزار سال پیش از میالد مسیح  اندعقیدهبسیار طوالنی و قدیمی است. مورخین بر این  ایسابقهدارای  تصفیه آب برای بشر

بر روی آب  ایتصفیهدال بر وجود عملیات  اینشانهتا حدود قرن اول میالدی هیچ  .شامل جوشاندن و صاف کردن آب بوده است ایتصفیه. این مراحل رسدمی

شهرت دارد. سیستم تصفیۀ آب متشکل از  قرارگرفتهاولین شهری که آب مصرفی آن مورد تصفیه  عنوانبهشهر پیزلی در اسکاتلند  مصرفی جامعه وجود نداشت.

در اروپا این سیستم متداول گردید  تدریجبه. میالدی آغاز به کارکرد 1804ر سال این سیستم تصفیه د .شدمیسازی بود که متعاقب آن فیلتراسیون انجام  نشینتهعملیات 

در سال  ،کردمیدائم آب را کلرینه  طوربهکند بود اولین واحدی که  ایماسهکه این فیلتر ها از نوع  ؛شدمیو تا پایان قرن نوزدهم بیشتر منابع عمدۀ آب شهری فیلتر 

هیتصفدستگاه  نیتریمیقد نخستین و .انددادهاین کار را انجام  (پیش از میالد 1240تا  1275 یهاسالبین ) ایرانیان چند هزار سال قبل، .شد اندازیراهبلژیک  در 1902

با اســتفـاده از قـانـون فیـزیـکـــی ظـروف  خانههیتصفدر این  اســت. شدهساختهبه دســت دانشــوران هوشمند ایرانی  چغازنبیل، دستگاه پاالیش آب در آب جهان، ی

 از که کرخه یرودخانهبی را که از ، آشوندیمجهان اســتفاده  یهاخانههیتصفنـیـز در  نکیاهمکه  داربیشمرتبـطه و مصالحی مناســب شــامل قیر، آجر و ســطوح 

 .کردیمکیلومتری آن کشــیده بودند، تصفیه  50

آب  تأمینو منابع  ترساده، زندگی انسان بسیار درگذشته .است دادهمیآب مصرفی خود اهمیت  سالمتبهقبل  هاسالکه بشر از  این است دهندهنشاناین 

 تأمینبسیاری وارد منابع  هایآالینده، بسیاری عوامل دیگر و ، توسعه صنایع و رشد کشاورزیدر اثر رشد جمعیتوز بود. امروزه از امر ترپاکآشامیدنی انسان نیز بسیار 

بسیاری از مشکالت را نیز به ما ارزانی داشته  حلراه، حالدرعینآورده است و  وجود بهیت ، خطرات بسیاری را برای بشرزندگی مدرن .شوندمی هاانسانآب شرب ما 

را  بمصرف آ ،بهتر نیست حاضر عصر توجه به کمبود آب در با وتصفیه آب متحمل شده است  درراه هاسالبه مشکالت و زحماتی که بشر  توجه بااکنون  است.

 نمود. نظرصرف کنندمیآب غیر شرب هم کار  یا حداقل از مصرف آن در مواردی که با کاهش داده و

 در ابعاد مختلف در هادستگاهاز این  .تاس قرارگرفتهدنیا مورد استقبال  کشورهایکه در بیشتر  هاستحلراهتصفیه آب خانگی یکی از این  هایدستگاه

میزان پس آب  اداری هایساختماندر به دلیل مصرف شرب باال  .شودمیوسیع استفاده  طوربه اداری هایساختمان خصوصبهمسکونی و اماکن عمومی  هایساختمان

در نظر  فاضالب خاکسترییکی از منابع تولید  توانمیرا این پس آب  .است شدهمصرفآب از  توجهیقابل درصد شودمیدستگاه دفع از اسیون فیلترمراحل  در که

 پس دارد.کلیفرمهای آن نسبت به فاضالب سیاه  میزان مواد معلق و ازنظربخصوص ی آلودگی کمترفاضالب خاکستری  ،که توضیح داده شد طورهمان .گرفت

پس آبی که از مراحل فیلتراسیون دستگاه  .غیر شرب اقدام نمودرف امص برایتصفیه این پس آب در سطوح مختلف  و آوریجمعنسبت به  هزینه کمتر با توانمی

 فاضالب خاکستری عنوانبهآماده مصرف  و بنابراین نیاز به طی مراحل تصفیه ندارد ،است و آلودگی مواد آلی فاقد هرگونه مواد معلق وآید میتصفیه آب به دست 

همچون آبیاری، آن برای مصارفی  از و کرد دسترسی پیدا فاضالب خاکستری تأمینکمترین هزینه به یک منبع  با توانمی آب پسازاینلذا برای استفاده  ،باشدمی

 استفاده کرد. هاتانکفالش و شستشو

 

 :تصفیه آباستفاده از دستگاه  ضرورت  -1-1

 آب در موجود هایآلودگی از بسیاری .است آشامیدنی آب کیفیت سطح ارتقای برای مؤثر روشی تصفیه آب خانگی یهادستگاه استفاده از

ت که مسلم اس. شوندیم حذف آب فیلترهای توسط و شوندینم دیده چشم با گاه که هالوله پوسیدگی از ناشی ذرات ،سختی آب ،کلر ،فلزات سنگین ،نیترات :مانند

یماریب -اسهال خونی -)زردی مثل شایع ناشی از آشامیدن آب آلوده یهایماریببعضی  .در آب است شدهحلو سموم  هاندهیآال، هایناخالصهدف حذف  نیترمهم

از آب آشامیدنی خود  ستیبایمکه  یاندهیآال نیترعیشابدانید که  است جالب .پوستی( است یهایماریب -حصبه  –ریال بیماری فیال -گلو یهایماریب -چشم یها

از آب آشامیدنی  ستیبایمدر آب، نیترات و سرب نیز  شدهحلاین گازهای شیمیایی ر عالوه ب ؛است هالومتان ها و محصوالت جانبی آن یعنی تری ر، کلحذف کنید

در آب آشامیدنی شما وجود دارند؟ واقعیت این است که بسیاری دیگر از سموم و ترکیبات مضر ممکن است در منطقه  هاندهیآالاما آیا فقط همین ؛ شما حذف شوند

 [2.]منیستی هاآنکه بدون آزمایش دقیق شیمیایی و فیزیکی آب قادر به شناسایی  باشند شدهآبشما وارد 

http://hirabsun.com/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/tabid/78/Default.aspx
http://hirabsun.com/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/tabid/78/Default.aspx
http://hirabsun.com/tabid/136/Default.aspx
http://hirabsun.com/tabid/136/Default.aspx
http://hirabsun.com/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/tabid/80/Default.aspx
http://hirabsun.com/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/tabid/80/Default.aspx
http://hirabsun.com/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A2%D8%A8/tabid/77/Default.aspx
http://hirabsun.com/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A2%D8%A8/tabid/77/Default.aspx
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 [3] :تصفیه فیلترهایمعرفی   -1-2

یمف حذمیکرون  5 از تربزرگرات معلق با عبور آب از این فیلتر ذ ،است شدهساخته لنیپروپیپلاین فیلتر از الیاف مصنوعی  میکرون: 5فیلترهای الیافی  -1

 ، زنگ آهنآب یهالولهرات ناشی از پوسیدگی ذ ماسه، و شن ،یوالگل: نظیر معلق ذرات .شود

 نامطبوع بوی و طعم ،در آب محلول شیمیایی گازهای ،هامتانهالو تری کلر، حذف برای .ب سطحی استذدارای خاصیت جکه یا زغالی  های کربن فعالفیلتر  - 2

 آب

 .رسدیم کرونیم 1 این تفاوت که در این مرحله دقت تصفیه آب به مشابه فیلتر مرحله اول است با قاًیدقنحوه عملکرد این فیلتر  جنس و :کرونیم 1فیلتر الیافی  -3

 تواندیم است و شدهلیتشککه به دور یک لوله مرکزی پیچیده شده  تراوامهینفیلتر اصلی دستگاه است از چندین الیه غشاء  درواقع: ()ممبران سفیلتر اسمز معکو -4

 مثل سرب و آرسنیک و کادمیوم...، فلزات سنگین در آب نظیر: سختی آب، نیترات شدهحلموم و ترکیبات برای حذف س .درصد کاهش دهد 98 تا 90امالح آب را 

طعم نامطبوع آب را که ممکن است  و این فیلتر بو کربن موجود در هایدانه .از جنس کربن است 2درست مثل فیلتر مرحله  این فیلتر)کربن نهایی(:  فیلتر پس کربن -5

 .کندمیف ذه به وجود آمده باشد حخیرذدر اثر ماندگی آب در تانک 

 .کندمیاضافه  نی به آبعدرحله آخر مقداری مواد مکه در ممعدنی  هایسنگفیلتر حاوی  -6

 

 

 

 

 ایمرحله 6دستگاه تصفیه آب  : 1شکل 

 به دلیل شستشوی سطح غشاء مقداری آب از قسمت تحتانی فیلتر ،باشدمیفیلتر  تریناصلیکه  4 مرحله فیلتردر  ،شودمیمشاهده  1 شکل درکه  طورهمان

 و دهدمیافزایش  توجهیقابلبه میزان  را غشاء عمر مفید هاسیستماین  وجود پس آب در درواقع .ریزدمیبه فاضالب  روی سطح فیلتر گذاریرسوب جلوگیری از و

 هاینمونهاین مقدار در  است. اغماضقابل شدهانجام جوییصرفهمقابل  شده در دورریزهزینه آب  .شودمی هادستگاههزینه نگهداری  در توجهیقابل جوییصرفهباعث 

 ،باشد ترپایینو کیفیت آب هرچه عمر فیلتر بیشتر  ،میزان کیفیت آب محل نصب بستگی دارد و عمر فیلتره ب و رسدمی مصرفی کلآب به نیمی از  صنعتینیمه خانگی و

باید تنظیمات آن  شدهتصفیهاین نکته حایض اهمیت است که جهت تولید آب  [.4] رسدمی شدهتصفیهآب  برابر 5 بعضی مناطق تا در و شودمیمیزان پس آب بیشتر 

تنظیم باشد که فیلتر ممبران تحت فشار قرار نگیرد و از مدار خارج  ایگونهبهبه شرایط نرمال برسد و از طرفی میزان پس آب باید  شدهتصفیهطوری انجام شود تا آب 

 خیره وذ ،آوریجمع با توانمیادارات  مانند پرمصرف هایمکان در هاهزینه در مصرف آب و جوییصرفهضرورت  آب و دورریزتوجه به میزان درصد  با نشود.

http://hirabsun.com/fa/product/technical/?n=12
http://hirabsun.com/fa/product/technical/?n=29
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لوله درین وجی آب از خرچه در ابتدا اگر .نمودکمکی هرچند کم برای صرفه جویی در مصرف آب  ،فاضالب خاکستری به عنوان پس آباز این  استفاده مجدد

پس از این . شود صرفه جویی میدر مصرف آب  و مناسبی پس آب ذخیره مقادیر ،خواهیم دید آنجمع آوری  با اما رسد، به نظر می ناچیز بسیار دستگاه تصفیه آب

 نمود.پر کردن فالش تانکها استفاده  و شتشو توان برای آبیاری فضای سبز، آب جمع آوری شده می

 مواد و روش ها: -2

 :آزمایشمشخصات دستگاه مورد   -2-1

 مرکزی و صنعتینیمهتوجه به وجود دستگاه تصفیه آب  با مشهد واقع در شهردر ساختمان اداری اشاره شد، در راستای اثبات مطالبی که تاکنون به آن 

سرویس بهداشتی  هایتانکفالش  استفاده درپس آب آن برای  سازیذخیره و شدهاستفادهپروژه نمونه  صورتبه 1و با مشخصات مندرج در جدول  2مشهود در شکل 

 است. مورد بررسی قرار گرفته شده

 

 مورد آزمایش تصفیه آب مشخصات دستگاه : 1 جدول 

 نوع دستگاه مراحل تصفیه ظرفیت دستگاه مشخصات پمپ تعداد دستگاه پس آب مخزن مخزن آب تصفیه

1500 Lit Lit3000 2 0.31 عدد-gpm100 PSI Lit/D 600 6 صنعتینیمه مرحله 

 

 

 فاضالب خاکستری آوریجمعو  تصفیه آب مدار: 2 شکل 

 

هدایت جهت مصرف به مرحله بعدی  را شدهتصفیهآب  هاآناز  یکیکه  شودمیلوله خارج  دو 4 مرحله فیلتر از ،شودمیمشاهده  2شکل  که در طورهمان

به آن اشاره  قبالًبو که  مخازن به دلیل عدم وجود امالح و در شدهذخیرهس آب پ .شودمیهدایت که لوله پس آب است به مخازن ذخیره پس آب  و دیگری کندمی

به سمت  کشیلولهخط  3 وسیلهبهمخزن  خروجی از مستقیم طوربه ندارد وو هوادهی  نشینیتهانجام مراحل تصفیه فاضالب شامل  نیاز به عنوانهیچبه ،کردیم

شده  کشیلولهبرای شرب  ازآنجا و شدهذخیرهبرای مصرف در یک مخزن  ، آب نرمبعد از مراحل تصفیه. شودمیثقلی هدایت  ورتصبهلیتری  8 هایتانکفالش

 آب تصفیه شده بوسیله لوله های جداگانه ای برای استفاده در آبسردکن ها و سماورها مورد مصرف قرار می گیرد. .است
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 هاتانکفالشتا  کشیلولهدر مخزن و  آوریجمعبا  شدمیبا اجرای این طرح پس آبی که از دستگاه تصفیه به دور ریخته  شودمیدیده  خوبیبه 3در شکل 

 .گرددنمیدیگر از آب شهری استفاده  هاتوالتاز آب شرب جدا شده و برای شستشوی  هاتانکفالش؛ و لوله پرکن گرددمیاستفاده  هاتوالتجهت شستشوی 

 

 هاتانکفالشو استفاده در  نمونه پروژه در آب پس از استفاده سیکل:  3 شکل

 

 :شدهتصفیهاثبات میزان پس آب به آب   -2-2

 

 شدهتصفیهبه آب  پس آب نسبت تولید: 1 نمودار

 

. این نمودار در گذشت یک ماه شده استنشان داده  لتر های جدیدپس از گذشت یک ماه از نصب فی شدهتصفیهنسبت تولید پس آب به آب  1در نمودار 

. با توجه به نماییممی گیریاندازهرا  تولیدشده، مقدار پس آب شدهتصفیهلیتر آب  1. در هر هفته با برداشت باشدمیو فاصله زمانی هر برداشت یک هفته  شدهبرداشت

. در برداشتی دیگر پس از گذشت سه رسدمیدرصد  52یه و حداکثر میزان آن به درصد از میزان آب مصرفی کل در دستگاه تصف 45حداقل میزان پس آب  1نمودار 

 درصدی پس 55تولید  دهندهنشانکه  باشدمی شدهتصفیهلیتر دیگر آب  17.2لیتر آن پس آب و  20.8لیتر آب ورودی به دستگاه تصفیه  38ماه از تعویض فیلترها از 

درصد به میزان  3که تا پایان عمر فیلترها ماهانه  و برداشت در ماه سوم به این نتیجه خواهیم رسید 1به رشد نمودار شماره با توجه . باشدمیآب در دستگاه تصفیه آب 

عمر و درصد افزایش تا پایان  1از نمودار شماره  گیریمیانگینبا  درصد خواهد رسید. 65در ماه ششم حداکثر تولید پس آب به  که ؛تولید پس آب افزوده خواهد شد

 درصد در نظر گرفت. 55 طور متوسطه را ب شدهتصفیهنسبت پس آب به آب  توانمیفیلترها 
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 ب:آ هییزان فاضالب خاکستری در مصارف خانگی مجهز به دستگاه تصفماثبات افزایش   -2-3

 و است شدهمشخص لیتر در روز 150سرانه  مصرف نفره با 4میزان تولید فاضالب خاکستری در یک مصرف متعادل خانگی برای یک خانواده  2در جدول 

آب آشامیدنی به ازای هر  میزان سرانه مصرف است. شدهمشخصنیز ب دستگاه آب تصفیه توجه به اضافه شدن میزان پس آ مقدار تولید خالص فاضالب خاکستری با

و میزان تولید پس آب آن با  شودمیلیتر در سال  7200نفره این میزان مصرف  4، حال برای یک خانواده باشدمی( وپزپخت و)مصرف شرب  روزشبانهلیتر در  5نفر 

لیتر در سال خواهد بود. مجموع آب آشامیدنی خانوار  8800 حدوداً  درصد از آب مصرفی کل دستگاه(، 55متوسط ) قبلتوجه به اثبات درصد تولید پس آب در بخش 

 [5.]باشدمیمصرف کل جهت دستگاه تصفیه آب و تولید پس آب، میزان 

 

 تغییرات در کاهش مصرف با استفاده از تصفیه آب : 2جدول 

 منبع تولید
بدون دستگاه تصفیه آب 

 لیتردرسال

با دستگاه تصفیه آب 

 لیتردرسال

 53200 53200 شوییلباسماشین 

 94600 94600 دوش، وان، سنگ روشویی

 27600-13200 14400+13200 (شیر توالت – تانکفالش) هاتوالت

 20100+8800 20100 شوییظرفشیر آشپزخانه، ماشین 

 191100 195500 کل آب مصرفی

 147800 147800 فاضالب خاکستری کل

 %77.34 %76 درصد فاضالب خاکستری

 

، لذا نماییممیاستفاده  هاتانکفالشاز پس آب آن جهت  ازآنجاکهاما  ؛یابدمیمیزان آب مصرفی کل افزایش با استفاده از دستگاه تصفیه آب  عمالً    

میزان آب مصرفی کل را  توانیممیبا رعایت مصرف صحیح و بهینه  هاتانکفالشبا اجبار به مصرف از فاضالب خاکستری و حذف مازاد سرانه مصرف در  درنهایت

در  هاتوالتآیتم  درنتیجه ؛شودمیاستفاده از آب شرب حذف  ضرورت هاتانکفالشیه آب در با استفاده از پس آب دستگاه تصف شودمیمالحظه کاهش دهیم. 

 1.34فاضالب خاکستری کل تا  انو همین امر موجب افزایش میز یافتهکاهش تولید فاضالب خاکستری از دستگاه تصفیه آب به ازای [6] درصد 48 انمیزبه  2جدول 

 .شودمیدرصد 

 

 :موردتحقیقساختمان اداری  در فاضالب خاکستری آوریجمعان میز  -2-4

لیتر فاضالب خاکستری برای  1350است؛ روزانه تا  شدهنصبراه ورودی به مخزن پس آب  سروسیله کنتوری که بر به، 2در نمودار  شدهانجام هایبرداشتبا توجه به 

 درنتیجهدر زمان اواخر عمر فیلتر ها برداشت شده است؛  2نمودار  ازآنجاکه. گرددمیو ذخیره  آوریجمعاز محل پس آب دستگاه تصفیه آب  هاتانکفالشمصرف 

 در نظر گرفت. آب مصرفی کل %60مقدار آن را  توانمی
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 طی ساعات مختلف شدهآوریجمعمیزان پس آب  :2نمودار 

 

 :موردتحقیقاثبات برداشت میزان پس آب در ساختمان اداری   -2-5

لیتر  5تا  2توجه به سرانه مصرف آب آشامیدنی  با. است رجوعاربابنفر  100روزانه تا  و کارمند 200 ، زیربنا مترمربع 7000 دارای موردپژوهشساختمان  

به مصرف  شدهتصفیهلیتر آب شرب  750ت اداری ادر ساع درمجموع .بگیریم نظر درلیتر  2.5 نفر هربه ازای  متوسط این مقدار را ،توانیممی [6] نفردر روزبه ازای هر 

مورد مصرف قرار خواهد گرفت.  شدهتصفیهلیتر آب  900درمجموع  ؛رصد زمان اداری در نظر بگیریمد 20اداری را به میزان  ساعات غیردر  اگر مصرف و رسدمی

برای  شدهتصفیهلیتر آب  900با تولید  درنتیجه، شودمیدرصد آب ورودی به دستگاه در نظر گرفته  40، با توجه به عمر فیلترها معادل شدهتصفیهلیتر آب  900 ازآنجاکه

 می رساند.را  هابرداشتتطابق داشته و این صحت  2؛ که با نمودار گرددمی آوریجمعپس آب  (درصد آب ورودی به دستگاه 60لیتر ) 1350شرب مقدار 

 

 نتایج پژوهش: -3

بهداشتی مورد مصرف  هایسرویسلیتر پس آب ذخیره و در سیستم فالشینگ  1350مشخص شد؛ روزانه  درنهایتو تحقیقات صورت گرفته  هابرداشتبه  توجه با 

 جویی خواهد شد.صرفهگرفته است، میقرار  مورداستفاده تانکفالشاز آب شرب در  قبالًبه همین میزان که  درنتیجه. گیردمیقرار 

 :و صرفه اقتصادی برآورد هزینه  -3-1

متعارف در  هاینرخو  هاهزینه با استفاده ازتوانیم میپس آب دستگاه تصفیه آب،  آوریجمعدر راستای  گرفتهانجام هایبرداشتتوجه به اتمام انجام پروژه و اکنون با 

 میزان صرفه اقتصادی و توجیه این طرح را بررسی نماییم. 4و  3جداول  وسیلهبهزمان انجام تحقیق 

 

 1396 نرخ سال به توجه با اجرا اولیه هایهزینه: 3 ولجد

 خرید و نصب دستگاه تصفیه  خرید و نصب منابع ذخیره  کشیلوله هایهزینه جمع کل

 ریال 21.000.000 ریال 13.500.000 ریال 7.500.000 ریال 42.000.000
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 به نوع ساختمان توجه با 1396 سال بهاآبهزینه  :4 جدول

 

ر براب 47.5لیتر خواهد بود؛ که این مقدار  421.200روز در ماه و برای یک سال  26پس آب دستگاه تصفیه آب در ساختمان اداری با کارکرد  آوریجمع

 توجه با اشت.بازدهی بیشتری در راستای کاهش مصرف آب خواهد د مراتببهاداری  هایساختمانانجام این پروژه در  طورقطعبه. باشدمییک مصرف خانگی متعادل 

و دفع فاضالب و  بهاآبریال و هزینه  42.000.000مربوط به خرید دستگاه تصفیه آب و تجهیز آن به سیستم استفاده از فاضالب خاکستری  هایهزینه 4و  3 به جداول

اگر چنانچه ساختمانی به دستگاه  طرفی از. باشدمیماه قابل بازگشت  4سال و  3در طی  هاهزینهکه تمامی  ریال خواهد بود 12.458.000ساالنه مبلغ  جوییصرفهمیزان 

بازگشت هزینه  زمانمدتفاضالب خاکستری داشته باشد،  عنوانبهاستفاده از پس آب دستگاه تصفیه آب  هایزیرساختتصفیه آب مجهز باشد و فقط نیاز به تجهیز 

 ماه کاهش خواهد یافت. 7و  سال 1اولیه به 

 

 :گیرینتیجه بحث و  -4

درصد از آب ورودی  65تا  45 ،استفاده بهینه نشودآن  ،از پس آب اگر اما ؛شویممی مندبهره شدهتصفیهمزایای آب  ازتصفیه آب  هایدستگاه استفاده از با -1

 با شرایط سختی و بهداشتی نرمال می باشد. این درصد برای آبهای خواهد شد. آب باعث مصرف بیشتر که این امر گرددمیبه فاضالب تخلیه  به دستگاه

 1.3تا  توانیممی، هاتانکفالشو مصرف بهینه از مسکونی با استفاده از دستگاه تصفیه آب و جلوگیری از ریزش پس آب آن به فاضالب  هایساختماندر  -2

بدیهی است با افزایش میزان فاضالب خاکستری، به همان میزان می توان در مصرف آب  .اضافه کنیمدرصد به حجم کلی فاضالب خاکستری ساختمان 

 صرفه جویی نمود.

یکی از  عنوانبهپس آب آن را  توانمی ،شودمیاستفاده  آب دستگاه تصفیه که از متر مربع 7000تا  5000و زیربنای بین  نفر حضور افراد 300با  ادارات در -3

بازگشت سرمایه این طرح در  باید توجه داشت که .اییمنم جوییصرفهلیتر در مصرف آب  1350 حدوداً منابع فاضالب خاکستری در نظر گرفته و روزانه 

 سال خواهد بود. 3.5 صورت اینسال و در غیر  1.5مجموعه مجهز به دستگاه تصفیه آب 

 منابع:  -5

 تاریخچه تصفیه آب، 1393انرژی میهن، آورانفن -1

 ناشی از آلودگی آب هایبیماری، 1392وکیلی، داود،  -2

 صنعتی هایپساب ل تصفیه آب واصو ،1393بهرامی، محمدحسین، -3

 762564نیست، خبرگزاری تسنیم  صرفهبه، استفاده از دستگاه تصفیه آب 1394، محمدحسینصراف زاده،  -4

جهت استفاده مجدد در سطح خانگی در راستای  شدهتصفیه، بازیافت فاضالب خاکستری و بررسی کیفیت پس آب 1388زمانی، سیما و تائبی، امیر،  -5

 توسعه پایدار منابع آب کشور

 تأسیسات، دستنامه 1388،، محمدرضاسلطاندوست -6

 فاضالب بها (مترمکعب) بهاآب نوع ساختمان
 کلجمع 

 مترمکعب()
 جوییصرفهمبلغ  روزانه جوییصرفه

 ریال 34.225 مترمکعب 1.35  ریال 25.352 ریال 11.276 ریال 14.076 اداری عمومی


