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خالصه
در دسترس بودن منابع آبی کافی برای بخشهای مختلف ،یکی از ملزومات اصلی یک کشور برای توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و  ...است که در کشورهایی که با کمبوود منوابع آب تجدیود رومیر مواجوه هسوتند اموری
چالش برانگیز میباشد .امروزه بازچرخانی رساب بهعنوان یکی از منوابع مطمون و باکیفیوت آب نامتعوار
جهت جوابگویی به نیازهای آبی مطرح گردیده است .در همی راسوتا ،تصوفیه رسوابهوای تولیودی منواز
مسکونی و استفاده مجدد از آنها ،نقش عمدهای در مدیریت بهینه منابع آبی و دسوتیابی بوه اهودا

کوالن

کشور ایفا میکند .یکی از منابع مهم ،گسترده و در دسترس ،که به دلیل بوار آلوودگی آلوی روایی نیازمنود
استفاده از فرآیندهای ریچیده و هزینهبر تصفیه نیست ،آب خاکستری است .در ای مقاله به مرور منابع ،بیوان
تعاریف ،رتانسلها وضرورتهای بهرهگیری از آب خاکستری در جهت مدیریت مصر

آب و جلوگیری از

هدر رفت منابع آب شرب ررداخته شده است.
کلمات کلیدی :صرفه جویی در مصرف آب ،آب خاکستری ،کاهش مصرف آب ،تصفیه آب

 -1مقدمه
امروزه نه تنها در ایران که در کل دنیا کمبود آب به یکی از مسائل مهم و قابل بحث مبد گشته است .در
کشور ما که بخشهای وسیعی از آن جزء مناطق کم آب و خشک محسوب میشود حفظ آب و یافت راههای صرفه
جویی و استفاده بهینه از آب حائز اهمیت است ،اما متأسفانه در کشور ما انگیزه و رغبت الزم برای صرفه جویی در آب
دیده نمیشود .رایی بودن قیمت آب شرب را میتوان به عنوان یکی از علل اصلی مصر



بیرویه آب در کشور برشمرد.

از ای رو میتوان برای آن دسته از مصر کنندگان که به الگوی صحیح مصر

توجهی نمیکنند جرائم مالی سنگی

ریشبینی نموده و از سوی دیگر مشوقهای الزم را برای مصر کنندگانی که به مدیریت مصار
صرفهجویی در مصر

خود ررداخته و به

آب اهتمام میورزند در نظر گرفت]1[.

یکی از راهکارهایی که میتواند به کاهش مصر

آب در کشور منتج شود ،آگاهی بخشی نسبت به کاربردهای

مفهوم آب خاکستری است .شرکتهای آب و فاضالب میتوانند با طراحی و ابالغ بستههای حمایتی و مشوقهای مالی
برای مجتمعهای مسکونی ،همچنی تخفیف در مقادیر آب بها و دفع فاضالب مشترکینی که به ذخیره و استفاده از آب
خاکستری اقدام میکنند ،به گسترش فرهنگ استفاده از آب خاکستری و در نهایت کاهش مصر

آب بپردازند.

حیدر زاده و اسالمی ( )1394در رژوهشی به معرفی آب خاکستری و منابع تولیدکننده آن در مناز مسکونی و
مواردی که می توان آب خاکستری را در آنجا به مصر
مصر

رساند ررداخته و بر روی استفاده از آب خاکستری برای

سیفون سرویس بهداشتی تحقیقاتی داشتهاند .همچنی هزینههای تقریبی برای ایجاد شبکه جمعآوری آب

خاکستری و هزینه مقدار آبی که در اثر استفاده از آب خاکستری در یک منز مسکونی بر اساس آمار و قیمت آب در
شهر بیرجند صرفه جویی میشود را محاسبه و با هم مقایسه کردهاند که طبق محاسبات انجام شده هزینهای که برای
ایجاد شبکه جمع آوری آب خاکستری و انتقا آن به فالش تانک سرویس بهداشتی الزم است تقریباً بعد از  42سا
بازگشت میکند و لما ایجاد سیستم جمعآوری و استفاده مجدد از آب خاکستری صرف ًا جهت استفاده در فالش تانک
سرویس بهداشتی با عنایت به قیمت ناچیز آببها ،توجیه اقتصادی ندارد]1[.
شم آبادی و بختیاری ( )1395در تحقیقی به بررسی راهکار استفاده از آب خاکستری جهت مقابله با کمبود آب
شرب اشاره کرده و به مقایسه شاخصهای آالینده فاضالب و آب خاکستری ررداختهاند .با توجه به اینکه مقادیر
شاخصهای کیفی آب خاکستری از فاضالب بسیار کمتر بوده و عدم اختالط فاضالب سرویسهای بهداشتی و مدفوع
انسانی با فاضالب سایر فعالیتهای واقع در یک مجمو عه مسکونی اداری ،تجاری باعث کاهش قابل توجه آلودگیهای
میکروبی در آب خاکستری می گردد ،ای امر مخاطرات و ریسک استفاده مجدد از فاضالب یا آب خاکستری را به شدت
کاهش داده و امکان تصفیه و استفاده مجدد آن را تسهیل مینماید .در نهایت بررسیهای آنها نشان دادند که میتوان از
آب خاکستری به عنوان راهکاری مناسب در مدیریت منابع آب کشوراستفاده کرد]2[ .
 -2تعریف آب خاکستری
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،1آب خاکستری 2به رساب مناز مسکونی گفته میشود که با فاضالب
سیاه 3در تماس نباشد [ ]3به عبارت دیگرآب خاکستری اصطالحی است که برای رساب آب مصرفی در قسمتهای
مختلف اعم از مسکونی ،تجاری ،صنعتی و  ...به کار برده می شود ،که میتوان آن را تصفیه کرد و دوباره مورد
استفاده قرار داد .آب سیاه نیز اصطالحی است که برای فاضالب تولید شده در توالت به کار برده میشود و عموم ًا
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تصفیه آن مشکل و ریچیده میباشد.در تعاریف علمی اصالح فاضالب خاکستری تیره 1نیز به رساب خروجی از سینک
ظرفشویی و ماشی های ظرفشویی گفته می شود زیرا که دارای آلودگی بیشتری نسبت به آب خاکستری میباشد .در
بسیاری از کشورها قوانی واضح و مشخصی درخصوص استفاده مجدد از ای رساب به همراه آب خاکستری وجود ندارد
ولی در برخی کشورها تصفیه ای رساب به همراه آب خاکستری ممنوع شده است]1[.
آب خاکستری تولید شده در مناطق شهری و مناز مسکونی طبق آمارهای موجود در ایران بی  50تا 80
درصد فاضالب شهری می باشد ،که در برخی منابع مقدار میانگی را  57درصد در نظر گرفته اند ]1[.برای بدست
آوردن مقدار آب خاکستری یک شهر خاص با داشت مقدار فاضالب تولید شده می توان میزان آب خاکستری را
بدست آورد[.]1
 -3ضرورت بهرهگیری از آب خاکستری
براساس اعالم بانک جهانی سرانه آب مصرفی در جهان به ازای هر نفر  580متر مکعب است در حالی که در
ایران ای رقم به دلیل استفاده نادرست از آب شیری حدود  50تا  58درصد بیشتر از الگوی جهانی بوده و به حدود
 5500متر مکعب به ازای هر نفر میرسد .با توجه به اهمیت غیرقابل انکار آب و ضرورت مدیریت بهینه آن ،استفاده
مجدد از آبهای مصرفی و جلوگیری از هدر رفت آنها ،به منظور کاهش میزان مصر

آب آشامیدنی برای مقاصدی که

لزوماً به آبی با ای کیفیت نیاز ندارند ،امری ضروری است .در همی راستا ،استفاده مجدد از آب خاکستری ،توانایی
کاهش چشمگیر هدر رفت منابع آب آشامیدنی ،افزایش بهرهوری مدیریت مصر

آب و مبارزه با بحران خشکسالی

موجود در کشور را دارا میباشد]4[ .
از سوی دیگر ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده و با توجه به وضعیت بارندگی ،روشش
گیاهی و سایر عوامل تاثیرگمار در حجم نزوالت جوی ،میزان منابع آب تجدید شوند کشور حدود  130تا  139میلیارد
مترمکعب در سا است که حجم قابل استحصا با در نظر گرفت آبهای برگشتی  105میلیارد مترمکعب را جریانهای
سطحی و  25میلیارد مترمکعب را جریانهای نفوذی به منابع زیرزمینی تشکیل میدهند ]5[ .از سوی دیگر رشد فزاینده
جمعیت و در ری آن گسترش روزافزون تقاضای آب شرب از سوی مردم ،در آینده کشور را با چالش مهم کمبود آب
شرب روبرو خواهد نمود .از ای رو باید به راهکار های عملی کاهش مصر

آب اندیشید تا ضم حصو توسعه رایدار ،با

کمبود منابع آب شرب و بهداشتی نیز مواجه نشد.
با توجه به آنچه بیان شد ،استفاده مجدد از آب ،یکی از الزامات و نیازمندیهای مدیریت منابع آبی است .در ای
خصوص بهرهگیری از روشهای بهینهسازی کیفی فاضالب ضروری است و بهره گیری از آب خاکستری یکی از روشهای
مناسب جهت مدیریت دفع فاضالب و بهینهسازی کیفی آن میباشد.
آب خاکستری منبعی ارزان قیمت ،تجدید رمیر ،قابل اتکا و دارای اهمیت استراتژیک فراوانی است که در
صورت استفاده از رتانسیلهای فراوان آن ،میتوان به صورتی کارآمد ،با بحران خشکسالی و محیط زیستی موجود در

-Dark Grey Water
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کشور مبارزه نموده و از صدمات جبران نارمیر اقتصادی و فرهنگی کم آبی و وابستگی کشور به منابع آبی خارجی
جلوگیری نمود []4
 -4مزایای آب خاکستری
آب خاکستری فاضالبی است که شامل مقدار زیادی آب آشامیدنی بوده و زمانی از آن برای آبیاری استفاده
می شود که گیاه به حد کافی رشد کرده باشد و بتواند آب حاوی ذرات ریز را مصر

کند .برخال

روشهای کوتاه

مدت ،استفاده مجدد از آب خاکستری بخش مهمی از مشکل جوامع بشری را حل میکند و در آیندههای دور به عنوان
روشی ضروری و غیرقابل تغییر باقی خواهد ماند .مزایای استفاده از آب خاکستری شامل موارد زیر است :
 کاهش هزینههای انتقا آب و جمعآوری فاضالب به واسطه کاهش مقادیر فاضالب خروجی -کاهش مصر

انرژی

 کاهش تقاضا جهت تامی آب شرب ذخیره منابع آب []6 استفاده از آب خاکستری باعث کاهش مصرمنابع آب برای مصار

آب آشامیدنی برای مصار

غیرآشامیدنی ،کاهش هزینهها و افزایش

کشاورزی میشود.

 تصفیه آب خاکستری به دلیل غلظت کم مواد آلی به مراتب آسانتر از تصفیه فاضالب میباشد .در نتیجه هزینههایتصفیه کاهش و فرایند تصفیه در تصفیهخانههای فاضالب شهری موثرتر خواهد شد.
 در تصفیهخانههای فاضالب ،برای تصفیه آب خاکستری ،مراحل و رروسههای کمتری مورد نیاز است .در نتیجهتصفیهخانه را در یک زمی کوچک میتوان ساخت]7[.
 -به دلیل کاهش مصر

آب آشامیدنی هزینههای رمپاژ و مواد شیمیایی به کار رفته در تصفیه کاهش مییابد]7[.

 در مناطقی که با کمبود منابع آب مواجه هستند استفاده از آب خاکستری برای آبیاری گیاهان توصیه میشود .مقدارنیتروژنهای آب خاکستری تقریباً  0.1نیتروژن آب سیاه میباشد .نصف بیشتر ای نیتروژنها ارگانیک است که به کمک
فرایندهای بیولوژیکی توسط گیاهان جمب میشوند .آب خاکستری همچنی غنی از مواد مغمی ،رتاسیم و نیتروژن میباشد
که برای گیاهان یک کود مناسب به شمار میآید[.]7
 آب خاکستری مورد استفاده در آبیاری یک منبع ثابت و یک سرمایه مطمن است .به عنوان مثا آب خاکستری تولیدیهر خانه در آریزونا ساالنه بطور متوسط  135000تا  180000لیتر میباشد [.]7
 استفاده از ای سیستم در مناطق خشک و فقیر نشی  ،باعث بهبود وضع زندگی مردم و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرمیشود[.]7
 -به دلیل تصفیه آسان ،وسایل ،امکانات و نیروی انسانی محلی ،کامالً جوابگو میباشد]7[.

 -5مالحظات زیست محیطی و بهداشت عمومی استفاده از آب خاکستری
در استفاده مجدد از آب خاکستری باید مالحظات زیستمحیطی و بهداشتی هم مورد توجه قرار گیرد.
غلظتهای باالی عوامل بیماریزا شامل باکتری ،ویروس و انگل می توانند برای به خطر انداخت سالمتی کافی باشند.
بنابرای باید ریشبینی هایی در استفاده مجدد از آب خاکستری صورت رمیرد .ای مالحظات شامل کم کردن تماسهای
غیرضروری انسان با آب خاکستری و یا تصفیه آب خاکستری به منطور حم

و نابودی میکروارگانیسمها میباشد [.]7

آب خاکستری همچنی حاوی روغ  ،چربیها ،دترجنتها ،صابون ،مواد مغمی ،نمک و ذراتی مثل مو ،غما و
ررز است که با به هم چسبیدن موجب اختال در سیستم آبیاری میشوند .اگر ای آلودگیها به درستی مدیریت نشود ،به
ساختار خاک صدمه زده ،باعث کند شدن جریان آب زیرزمینی و حتی باعث کاهش رطوبت خاک خواهند شد .برای
درک بهتر خطرات زیست محیطی و مشکالت استفاده از آب خاکستری ،باید سیستم تصفیه کارآمدی ،آب خاکستری را
تصفیه کند و فقط در صورت طراحی چنی سیستمی باید مجوز بهرهبرداری صادر گردد .برای طراحی ،نصب و نگهداری
از س یستم استفاده مجدد از آب خاکستری به منظور حفاظت از سالمت عمومی و رعایت مسائل زیست محیطی ،هزینه هایی
باید ررداخت .باید یادآور شد که طراحی سیستم های ضعیف و کمتر توسعه یافته آب خاکستری ،باعث به هم چسبیدن
خاک و تولید بو شده و در ضم هزینههای نگهداری (مالی و زمانی) را افزایش می دهد[.]7
موارد زیر به منظور استفاده بهتر و مطمن از آب خاکستری و همچنی حفظ منابع آب زیرزمینی و سطحی توصیه
میشود:
 راه اندازی وسایل مطمن برای استفاده مجدد از آب خاکستری در مناطق شهری و روستایی تنظیم حداقل استانداردها به منظور طراحی ،نصب و گرفت مجوز های قانونی حفظ جوامع از خطر انتقا بیماری ها از سیستم استفاده مجدد از آب خاکستری اطمینان از نصب صحیح سیستم به منظور حفظ محیطزیست []7 -6نتیجهگیری
در ای مقاله استفاده از آب خاکستری مورد بحث واقع شد که طی بازچرخانی آن و با رعایت مالحظات
زیستمحیطی و بهداشت عمومی ،میتوان از آن به عنوان یک منبع غیرمتعار

جهت تامی آب و کاهش استفاده از

منابع موجود استفاده کرد .ای موضوع برای کشوری مانند ایران که به واسطه قرار گرفت در منطقه گرم و خشک با
کمبود منابع آب تجدیدرمیر مواجه میباشد ،بسیار حائز اهمیت است .آب خاکستری تصفیه شده را میتوان برای بسیاری
از مصار

خانگی نظیر فالش تانک سرویسهای بهداشتی ،آبیاری باغات و مزارع کشاورزی و فضای سبز ،شستشوی
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