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سر در محیط و عمومی بهداشت از حمایت و خشکسالی و آب کمبود با مقابله ، آب به دسترسی افزایش جهت به فاضالب بازیابی  گسترده جهتو مورد جهان سرا

 آب و.   ودهب ای روده های کالیفرم به آلوده و یافته منشتتا ها توالت از که ستتیاه آب از عبارتند که. شتتود تقستتی   حالت دو به تواند می خانگی فاضتتالب. استتت  ای

 در بزرگ شتتهرهای در گرفته انجام مطالعات از برخی.  نشتتده آلوده توالت یا بهداشتتتی ستتروی  زائدات با و یافته منشتتا ها الندری و ها حمام از که خاکستتتری

 بخش و جریان این کل درصتتد 61 خاکستتتری آب که  اند یافته دستتت خانوار هر برای روز در لیتر 586 حدود در فاضتتالب جریان میانگین به  مختلف کشتتورهای

 پیشرو مقاله.  دشو مدیریت اکولوژیکی پایدار توسعه اصول طبق بر تواند می که است آب مه  منبع یک  دهنده نشان امر این.  است داده تشکیل را فاضالب عمده

ست مروری تحقیقی شریح آن هدف که ا ستفاده بر خود گیری نتیجه در چنانچه.  است جهان در آن بازیابی ضرورت بر تاکید و خاکستری آب  ت  آب  از  جددم ا

 .است نموده یدتاک فاضالب تصفیه های سیست  بر بار کاهش عامل همچنین  و  باغات آبیاری جمله از هایی کاربری برای بالقوه جایگزینی بعنوان خاکستری

 آب خاکستری ، استفاده مجدد ، توسعه پایدار اکولوژیکی  کلمات کلیدی :

 

 

 .مقدمه:1-1

بر افزایش دسترسی به آب ، مقابله با کمبود آب و خشکسالی و حمایت از بهداشت عمومی و  شامل د گسترده ای در سراسر جهان ربازیابی فاضالب به جهت موا

. ز فراه  می سازدولید فاضالب را نیتاین امر موجبات افزایش پایدار بوده که  فزاینده جمعیت  اسطه رشدگرفته است. افزایش نیاز آبی در دنیا بو توجهمحیط مورد 

شیرین در هر جایی را بر طدر نتیجه  شکلی بالقوه فقدان و کمبود آب  ست ب شود که قادر ا شود می تواند به منبعی مه  از آب بدل  ف نماید. رفاضالب اگر بازیابی 



 
سر دنیا  سرا ستمعدر  صنعتی و ا ستفاده  ست. هرچند گزینه هایی مانند ا شاورزی ا شده آبیاری محصوالت ک ضالب بازیابی  شهری و محیط فامولترین کاربرد فا ده 

ستی مورد توجه ضال زی ست. منابع بالقوه فا شهر ها  عبارت از فاضالب یا هرز آبها قرار گرفته ا ستفاده مجدد در   شده برای ا سایی  شنا تری، و آب ، آب خاکس ب 

ب می باشتد. در برخی موارد مخلو  آب باران و آ ضتالب خانگی به استتانای ستیفون ستروی  بهداشتتیفا منظور از  آب خاکستتری  باران می باشتند. در جاییکه

در ادامه مفهوم آب خاکستری ارائه شده . [2و1و همچنین آب خاکستری روشن که شامل بر آب خروجی از حمام می باشد مورد استفاده قرار گرفته اند]خاکستری 

 است. 

 

 مفهوم آب خاکستری .1.2

باشد و بطور معمول  ای می فاضالب خانگی می تواند به دو طبقه بندی تقسی  شود. که عبارتند از آ ب سیاه که از توالت ها منشا یافته و آلوده به کالیفرم های روده

آب  عمومیدر اصطالح خاکستری که از حمام ها و الندری ها منشا یافته و بخش عمده فاضالب را تشکیل می دهند. دارای غلظت باالیی از مواد آلی است. و آب

شی از وان حم شامل بر آب نا ست. و  شده ا شتی یا توالت آلوده ن سروی  بهدا شده دارد که با زائدات  صفیه ن شاره به فاضالب خانگی ت م ، دوش ها ، اخاکستری ا

آب خاکستری زائدات ناشی از سینک های آشپزخانه ، واحدهای دفع آشغال ری تیوب ها ، زائدات کف و ماشین های لباس شویی می باشند. دستشویی ها ، الند

شوی ها شامل  یا ظرف سبب  را  ضالب به این  شود. این نمونه از فا شود رنگ آن به  آبنمی  شود که اگر برای مدت زمان حتی کوتاه ماند  ستری نامیده می  خاک

انه و ظرفشویی را پساب ناشی از آشپزخ زمان ها متغیر است. و برخی تعاریفدقیق آب خاکستری بسته به کشورها و سا و تعاریف  خاکستری تغییر می کند. منابع

در مطالعه ای مورد  Eklund and Tegelberg 2010 آب خاکستری  صوص مطالعات انجام شده در زمینهدر خ  [2و1خاکستری در نظر می گیرند] آب شامل

 . [1]اوگاندوگو در بورکینافاسو در  آفریقا سیست  های با مقیاس کوچک برای بازیابی و دفع آب خاکستری را مورد بررسی قرار دادند ی در 

Pidou et al 2005 [2]ی تصفیه و کاربردهای آب خاکستری را مورد بررسی قرار داده انددر مقاله ای مروری گزینه ها .WHO2006 ی تحت عنوان گزارش

تصفیه آب خاکستری در سطح خانوارها در کشورهای در حال توسعه را  Imhof etal 2005. [3]مروری اجمالی بر مدیریت آب خاکستری را ارائه داده است

ر د کستتتری برای یک فرهنگ پایدار آب پژوهشتتی تحت عنوان ستتیستتت  های فیلتراستتیون آب خا Ayoup and Ghrair2011. [4]مورد بررستتی قرار داده اند

گزارشتتی در خصتتوص بازیابی و  Association of Rainwater Harvesting and Water Utilization 2007. [5]کشتتور اردن به انجام رستتانده اند

ایتالیا را به انجام تجزیه و تحلیل فضتتایی آب خاکستتتری در مزارل تولید غله در  Cartone etal 2017. [6]ستتتاستتتفاده مجدد از آب خاکستتتری را ارایه داده ا

 Gerbens et al[. 8آب را در راستتتای آنالیز ستتاختار تجزیه مورد بررستتی قرار داده اند] الگوهای بین المللی آلودگی  Incera et al 2017[. 7رستتانده اند]

آب و انرژی در مدیریت بهینه   Wanjiru and Xia 2017[. 9]ردپای آب آبی و خاکستتتری را در مواد ستتاخت و ستتاز مورد بررستتی قرار داده اند 2017

زراعت  پای آب را با توضیحی برارزیابی بهبود رد   Liu et al 2017 [.10]مورد بررسی قرار دادند را در راستای بازیابی آب خاکستری ساختمان های شهری 

ناشی از جداسازی استفاده از گیاهان روغنی در تصفیه گیاهی آب خاکستری و آب زرد   Lavagnolo 2016[. 11به انجام رسانده اند ]  ذرت در مقیاس جهانی

و  های ساروج و بتن مورد تاثیر آب خاکستری را بر خواص فیزیکی و مکانیکی مخل  Ayoup et al 2016[. 12] فاضالب را مورد بررسی قرار داده اند منبع

 [.13بررسی قرار دادند]

 

 

 کمیت آب خاکستری تولید شده بوسیله خانوارها . 2



 
سترده ای بر مبنای پویایی خانوار  سیله خانوارها بطور گ شده بو ستری تولید  ساکنین ، توزیمقدار آب خاک شمار  سیله فاکتورهایی از جمله  سنی متغیر بوده و بو ع 

شهرهای  ته درساکنین، ویژگی ها و شیوه زندگی ، الگوهای مصرف آب ، قیمت و ارزش آب و آب و هوا تحت تاثیر قرار می گیرد. برخی از مطالعات انجام گرف

 ( . 1) جدول  روز برای هر خانوار دست یافته  اندلیتر در هر  586بزرگ در کشورهای مختلف  به میانگین جریان فاضالب در حدود 

 

 : درصد تقریبی فاضالب تولید شده بوسیله خانور1جدول

 نول یا تیپ فاضالب کل فاضالب  کل پساب خاکستری 

 کل به درصد لیتر در روز  کل به درصد لیتر در روز 

 توالت  32.0 186.0 - -

 دستشویی 5.0 28.0 8.0 28.0

 حمام/ دوش  33.0 193.0 54.0 193.0

 آشپزخانه  7.0 44.0 - -

 الندری 23.0 135.0 38.0 135.0

 کل  100.0 586.0 100.0 356.0

 

ک منبع مه  آب است که می درصد کل جریان فاضالب را تشکیل می دهد. این امر نشان دهنده  ی 61نشان داده شده است. آب خاکستری  1چنانچه در جدول و 

بر طبق اصول توسعه پایدار اکولوژیکی مدیریت شود. شیوه ای که بهداشت و سالمت انسان را به خطر نیانداخته و ه   اندیشه محیط زیستی مسوالنه  یک   تواند با 

 [.4و3و2]تامین آب را نیز در نظر می گیردزمان پایداری 

 

 اهمیت بازیابی آب خاکستری . 3

شکیل می دهد. حج  کلی تولید بالقوه آب خاکستری در هر روز برای میانگین خانوارها در کشو شتر فاضالب تولیدی روزانه را آب خاکستری ت های مختلف ربی

یرد. ستفاده قرار گدرصد کل فاضالب تولید شده را تشکیل می دهد. فاضالب خاکستری می تواند جهت اهداف مختلف مورد ا 60لیتر است. که این در واقع  365

سروی  های  شین و سیفونکاربری هایی مانند آبیاری باغچه ها ، موارد استفاده تزئینی در فواره ها و آبشارها ، باغداری ، آبیاری چمن و همچنین برای شستشوی ما

ع شوند. د که در غیر اینصورت می بایست بصورت فاضالب دفمورد استفاده قرار می دهرا  بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. بازایابی پساب خاکستری منابع آبی 

ی بماند. استفاده قمنابع آب شیرین آشامیدنی حفظ می شوند چرا که این امر آب را قادر می سازد که در اکوسیست  های طبیعی بادر نتیجه این استفاده مجدد ، لذا 

ولین تامین آب می گردد. چنانچه جریان فاضالب را کاهش داده و نیاز عمومی به تامین آب خاکستری منجر به حفظ سرمایه صرف شده بوسیله مسئ مجدد از آب 



 
خاکستتتری بار موجود بر ستتیستتت  های دفع پستتاب کاهش یافته و هزینه ای که برای بهبود ستترمایه و آب آشتتامیدنی را کاهش می دهد. از طریق استتتفاده مجدد از 

ست سوده بوده و در افزایش آن بکار رفته و برای بهبود و گ سترالیا فر شهرهای ا شتر  ضالب در بی ست  فا سی ست به تاخیر می افتد. برای ماال  ضروری ا ست   سی رش 

نتی مانند د. بدینسان جایگزین های سیست  سبسیاری مناطق تحت بار بیش از حد می باشد. و این مشکل چنانچه جمعیت کشور در حال افزایش است. بد تر می شو

 . [5و4]خاکستری می بایست مورد بررسی قرار گیرد ی آب بازیاب

 آب خاکستری کیفیت . 4

سته به فعالیت ها ستری در بین خانوارها و حتی در درون انها روزانه واب سته به منب یکمیت آب خاک ستری ب ست. بعالوه کیفیت آب خاک ع آب ساکنین خانه متغیر ا

بر صابون، شامپو، خمیر دندان ، کرم شیو، شوینده های الندری ، چربی های بدن و مو، زائدات ، روغن  شاملساب خاکستری تغییر می کند. برای بیشتر خانوارها پ

ی ستری شوینده های الندرها یا گری  ها ، چربی ها ، مواد شیمیایی ناشی از صابون ها ، شامپو ها و لوازم آرایشی و ادرار می باشد. مهمترین آالینده های آب خاک

ته شده اند یی که از بدن و البسه شسویروس ها  ین شامل بر باکتری ها ، انگل ها و . آب خاکستری همچنهستند می باشند باال  میزان سدی دارای  ی که بویژه آنهای

 . [2و5و4]می باشد

 . کیفیت شیمیایی4.1

لیتر در روز(  356( بویژه نیتروژن و فسفر می باشد. یک حج  میانگین از پساب خاکستری )2شامل بر مقادیر قابل توجهی از مواد مغذی ) جدول پساب خاکستری 

 باشتتند. چنانچه گرم فستتفر در هر روز  را شتتامل می شتتود. و اگر بطور مناستتبی مدیریت شتتود. این مواد مغذی می توانند ستتودمند  3گرم نیتروژن و  45بطور تقریبی 

 ات و چمن ها ضروری است. کاهش مقدار کودهای تجاری برای باغ

صل آالینده ه ستری حا شیمیایی که در آب خاک شا می یابند. آب  ای  شیمیایی من شامپو ، رنگهای مو، خمیر دندان و پاک کننده های  شوند از  شی می  از حمام نا

، نیتروژن ( بوده و غنی از مواد جامد معلق،  کآمونیا) ستتتدی  ، فستتتفر ، بور،  دارای  پودر های صتتتابونی و چرک لباس هادری ها حاوی باالترین میزان غلظت نال

ست می ستفاده قرار گیرند نه تنها منجر به تخریب محیط زی شده مورد ا صفیه ن صورت ت شند. و اگر ب سیژن می با ردند بلکه می گ کرک و پرز، کدورت و نیاز به اک

 [.2و5و4مواجه سازند]با خطر نیز توانند بهداشت عمومی را 

 

 ژگی های فیزیکو شیمیایی آب خاکستری. وی2جدول  

 پارامتر واحد رنج آب خاکستری

45–330 Mg/l جامدات معلق 

22–200 NTU کدورت 

90–290 mg/L BOD5 

< 0.1–0.8 mg/L نیتریت 

< 0.1–25.4 mg/L آمونیاک 

2.1–31.5 mg/L نیتروژن کل کجلدال 



 
0.6–27.3 mg/L فسفر کل 

 

7.9–110 

 

mg/L 

 سولفات

 

 

6.6–8.7 

 

----------- 

pH 

 

 

325–1140 

 

mS/cm 

 

 هدایت الکتریکی

29–230 mg/L  سدی 

 .کیفیت بیولوژیکی  4.2

شا می گیرد. هر کیفیت میکروبی آب خاکستری  شن مدفوعی من شی از آب خاکستری از کروس کنتامینی صلی نا ست . خطر ا سته به حضور آلودگی مدفوعی ا واب

خاکستتری نیامده استت ولیکن آلودگی در آن محدود به فعالیت هایی مانند الندری یا شتستتن رختهای آلوده به مدفول )  آبچند مقوله زائدات توالت در تعریف 

برخی اندازه گیری می شتتود.  enterococciکالیفرم ها و وشتتک ها ( می شتتود. آلودگی مدفوعی با استتتفاده ارگانیستت  های شتتاخن معمول مانند برای ماال پ

 خاکستری دارد.  آب مطالعات شمار باالیی از این گروه از ارگانیس  ها را گزارش کرده اند. که نشان از آلودگی مدفوعی قابل توجه

 خاکستری مورد توجه قرار گرفته اند. غلظت کالیفرمی ترموتولرنت آبه از وان حمام ، دوش ها و دستشویی ها بعنوان کمتر آلوده ترین نول از فاضالب تولید شد

آب شستشوی تشوی اول به آب شس  کیفیت  آب خاکستری از نشان می دهد. 510تا 210میلی لیتر را  100ارزیابی شده در آب دوش و حمام میزان کالیفرم در هر 

میلی لیتر  100کالیفرم در  25میلی لیتر زمانیکه لباس های کلفت و پرز دار شتتستتته شتتدند تا  100کالیفرم در 710نت از . بارهای کالیفرم ترموتولردوم تغییر می کند

ها بشتکل مرار می رود شتمار کالیفبرای دومین شتستتشتو متغیر استت. زمانیکه آب خاکستتری برای شتستتشتوی پوشتکهایی که حاوی آلودگی مدفوعی هستتند بک

های مکه آب مورد استفاده جهت شستشوی این البسه به دلیل دارا بودن مقدار باالی کالیفربسیاری از مطالعات توصیه می کنند چنانچه محسوسی افزایش می یابد. 

  [6و5د] قرار نگیری مورد استفاده مجدد مدفوعی و پتانسیل باالی بیماری زای

 

 های آلودگی مدفوعی در آب خاکستریشاخص .1.2.4

شاخن ها  شترین گروه از  ستفاده قرار می گیرند. اعضای گروه کالیی بی شکل گسترده ای مورد ا شند. چنانچه یکه ب باکتریوفاژها و  ,enterococciفرم ها می با

 اسپور ها ی باکتری های بی هوازی کاهش دهنده سولفات با تناوب بیشتری مورد استفاده قرار می گیرند. 

 باکتری های کالیفرم .1.1.2.4

ستند که نقش مهمی را در مدیریت آب بازی می کنند. باکتری های کالیفرم  سترده ه ستفاده گ  قابل  Escherichia coli (E. coli)شاخن های  مدفوعی با ا

 .  نسبت به دیگر شاخن های مدفوعی از گروهای کالیفرم دیگر است اعتماد ترین شاخن مدفوعی 



 
 آنتروکوکسی .2.1.2.4

این باکتری ها نسبت به استرس های محیطی بیشتر بردبار بوده حضور دارند  cfu 710تا 510( در مدفول با تراکمی برابر با  faecal streptococciآنتروکوکسی )

 و همچنین بعنوان شاخصی جهت اثبات حضور ویروس های روده ای مورد پیشنهاد قرار گرفته اند. 

 باکتریوفاژها . 3.1.2.4

ضرر سان بی  سلول های باکتریایی میزبان را مبتال کرده و برای ان ستند که  سیاری ویروس های روده ای  باکتریوفاژها ویروس هایی ه ستند. ب ست و ده ر محیط زی

شاخن جهت پیش بینی حضور و  رفتار ویروس های روده در مقابل روش های مختلف تصفیه بعالوه  س  های  شند. بنابراین باکتریوفاژها بعنوان ارگانی مقاوم می با

 ای در محیط زیست مورد پیشنهاد قرار گرفته اند. 

 ری های بی هوازی کاهنده سولفاتاسپورهای باکت.4.1.2.4

انسان و حیوان وجود دارد. اسپورها برای دوره زمانی طوالنی در است . که در مواد مدفوعی  Clostridium perfringensدر این باکتری ها تسلط با اسپورهای 

 [. 2]آب زنده مانده و می توانند نشانه ای بر آلودگی مدفوعی متناوب باشند

 تصفیه آب خاکستری تکنولوژی های. 5

بهداشتی و   رویکردهای تصفیه آب خاکستری دامنه ای از دستگاههای ساده با قیمت ارزان که آب خاکستری را مستقیما جهت کاربری هایی مانند سیفون سروی

پمپها یلترها، شامل بر ترکیبی از تانک های ته نشینی ، راکتورهای بیولوژیکی ، فهدایت می کنند و فرآیندهای بسیار پیچیده ، گران قیمت و پیشرفته  ات آبیاری باغ

برای تصفیفه آب خاکستری وجود دارد. که منجر به تولید آب ایمن و بهداشتی برای استفاده مجدد می شوند. ه . چندین را و واحدهای گندزدایی را در بر می گیرد

ن های و ماشی آشپزخانه از ول از حمام ها ، دوش ها و دست شویی ها منشا می گیرد که معموال از آب خاکستری ناشیمقدار آب خاکستری بطور معممتداول ترین 

 لوله کشی جداگانه برای آب خاکستری پیش نیاز تمامی سیست  های تصفیه است. د. ندارای آلودگی کمتری می باش لباس شویی

 ی به چندین عامل وابسته است. که عبارتند از :انتخاب تکنولوژی مناسب برای بازیابی آب خاکستر

 مکان برنامه ریزی شده  -

 فضای در دسترس -

 نیازهای استفاده کنندگان -

 هزینه های سرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری  -

 یک روش عملی و اثر بخش برای بازیابی آب خاکستری شامل است بر :

 یک سیست  تصفیه اولیه /  تانک بافرینگ  -

 تصفیه بیولوژیکی ثانویهیک عملیات  -

 UVگندزدایی با  -

 و  تانک ذخیره سازی  -

 3شکل [. 6و3]پمپ باالبرنده 

 



 

 
 

 . حالت های مختلف تکنولوژی در تصفیه آب خاکستری در کشور آلمان را نشان می دهد.3شکل    

 

 نیتجه گیری:. 6

شپزخانه ، حمام بدون انجام شی از آ ساب نا ستری یا پ سازی آب خاک شکل رها  شکل معمول  م شهری یک م شهری و پیش  صفیه در محیط های  هیچگونه عمل ت

شتی بدل  سک بهدا شد پاتوژن ها به یک ری شه ها و ر سطه تولید پ ساختها را تخریب نموده و بوا ست. چنانچه زیر  شورهای ک  درآمد ا گردد. در  میبویژه در ک

ستری که  شتی آب خاک ست  های دفع اکولوژیکی بهدا سی شد گیاهان بکار بردهآب خمناطق ک  آب  ستری را جهت ر ستفاد مجدد اک و بنابراین ده قرار دا. مورد ا

در این مقاله بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و [. 1د ]نروش های دفع ایمن تر را پیشنهاد داده و می توانند منجر به کا هش استرس آبی و افزایش امنیت غذایی گر د

 [.3]در قالب موارد زیر برشمرد می توان  ری راخاکستری تاکید شد . لذا در انتها سودمندی های ناشی از بازیابی آب خاکستضرورت تصفیه و بازیابی آب 

ندارند  تبازیابی آب خاکستری آب را حفط کرده چرا که نیاز به تولید آب آشامیدنی شیرین با کیفیت باال برای مصارفی که نیازی به آب با این کیفی -

 دهد.  را کاهش می

 جهت روش های تصفیه فاضالب و سپتیک که به مراتب گرانتر هستند را کاهش می دهد. ارسالی  ، حج  فاضالبلتصفیه آب خاکستری در مح -

 آب خاکستری یک منبع بسیار ارزشمند برای کاشت و رشد گیاهان بویژه در آب و هوای خشک است.  -

 یک منبع خوب غذایی و کود برای آبیاری می کند. به  یتروژن بوده و این امر آنرا بدل آب خاکستری غنی از فسفر ،پتاسی  و ن -

 سیست  های تصفیه آب خاکستری متمرکز مصرف آب شیرین تازه برای انتقال و تصفیه فاضالب را کاهش می دهند.  -

ستری برای آبیاری مواد غذایی را از جریان زائدات وارد زنجیره غذ - ستفاده از آب خاک ضالب و ا ست  های فا سی شکی کرده  بجای آنکه مانند  ایی خ

 سپتیک موجبات آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی را فراه  سازد. 

برای سیست  های در مقیاس کوچک یا غیر متمرکز فاضالب بسیار مناسب بوده و قابلیت این را دارد که در هر دو محیط های شهری و  آب خاکستری -

 روستایی عملی گردد. 
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