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ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان دارای اقلیم گرم و خشک می باشد  .رشد
سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده است .یکی از
راهکارهای مناسب جهت مدیریت مصرف آب ،جداسازی سیستم جمع آوری آب خاکستری از آب سیاه
در داخل ساختمان ،تصفیه آب خاکستری توسط روش های تصفیه فاضالب درجا و کاربرد پساب در
مصارف غیر بهداشتی در داخل ساختمان می باشد .در تحقیق حاضر مروری بر فعالیت های انجام شده در
خصوص تفکیک آب خاکستری از آب سیاه در داخل ساختمان و استفاده از پساب به لحاظ فنی و اقتصادی
انجام شده است .نتایج حاکی از آن است که تفکیک آب خاکستری ،تصفیه و استفاده مجدد آن کمک
شایانی به حفظ منابع آبی و محیط زیست می نماید .از دیدگاه اقتصادی نیز با اصالح ضوابط و مقررات
واگذاری انشعاب آب و فاضالب و واقعی نمودن تعرفه های آب بهاء ،این جداسازی اقتصادی می باشد.
کلمات کلیدي:آب خاکستري ،پساب ،استفاده مجدد ،آب سیاه ،بازیابی فاضالب

.1

مقدمه

ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان دارای اقلیم گرم و خشک میباشد  .رشد سریع جمعیت
مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده است .بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر



ساالنه کشور از میزان حدود ۱۳۰۰۰متر مکعب در سال  ۱۳۰۰به حدود  ۱۴۰۰متر مکعب در سال  ۱۳۹۲تقلیل یافته و در صورت
ادامه این روند ،وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد.
منابع آب تجدید پذیر کل ایران به  ۱۳۰میلیارد متر مکعب بالغ میگردد .مطالعات و بررسیها نشان میدهد که در سال  ۱۳۸۶از
کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود  ۵/۸۹میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و
خانگی برداشت میشده است که حدود  ۸۳میلیارد متر مکعب آن ( ۹۳درصد) به بخش کشاورزی ۵/۵ ،میلیارد متر مکعب (۶
درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است[1] .
براساس شاخص فالکن مارک ،کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است.طبق شاخص سازمان ملل ،ایران نیز
اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد .همچنین مطابق با استاندارد مؤسسه بینالمللی مدیریت آب نیز ،ایران در وضعیت
بحران شدید آبی قرار دارد .بنا بر شاخصهای ذکر شده ،کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال  ۲۰۲۵باید بتواند
 ۱۱۲درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر
میرسد .لذا استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی ،بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری از جمله اقداماتی است
که درجهت حفظ منابع آبی کشور میتوان انجام داد[2].
 .2جداسازی ،تصفیه و استفاده مجدد از آب خاکستری در ایران و جهان
 .1.2آب خاکستری
فاضالب خانگی به دو قسمت فاضالب سیاه شامل  ۳۰تا  ۴۰درصد فاضالب خانگی وآب خاکستری شامل  ۶۰تا  7۰درصد
فاضالب خانگی تقسیم میشود .میزان تولید آب خاکستری در ایران برابر با  ۶۲درصد میباشد[3].از جمله دالیل کاربرد آب
خاکستری در جوامع امروزی می توان به کمک به احیا منابع آبی،کاهش فشار به سیستم های تصفیه،استفاده کمتر از انرژی و
مواد شیمیایی و سودمندی آن برای آبیاری فضای سبز و زمین های کشاورزی اشاره نمود.
 .2.2جداسازی آب خاکستری-تجربه کشور آلمان (شهر برلین)
در ۱۰سال گذشته چندین سیستم تصفیه آب خاکستری در آلمان به کار گرفته شده است ،اما تنها چند مورد از آنها مورد
ارزیابی قرار گرفته و بدون هیچ گونه ریسکی برای سالمتی بهره برداری می شوند.از جمله موفق ترین سیستم های تصفیه آب
خاکستری میتوان به سیستم تصفیه ( RBCتماس گیرنده چرخشی بیولوژیکی ) که در سال  ۱۹۸۹برای  7۰نفر ،و یک بستر
سیلیکونی که در سال  ۱۹۹۵برای یک خانواده ساخته شد،اشاره نمود .هر دو نوع این سیستم ها از نظر هزینه های انرژی و
نگهداری بهینه می باشند.
سیستم  RBCبرای اولین بار در سطحی معادل با  ۱۵متر مربع ،برای جمعیتی معادل با  7۰نفر اجرا و آب خاکستری ناشی از
حمام ،روشویی و شستو شوی خانگی را تصفیه نمود .این روش قادر به تصفیه آب خاکستریی به میزان  30_35 L/D/Pمی
باشد .این سیستم به طور گسترده ای در سال  ۱۹۹7و به صورت خودکار برای بهینه سازی شرایط با چهار مرحله  RBCبه جای

دو مرحله جاگزین شد  .نتایج حاصل نشان از مناسب بودن این پساب جهت استفاده های فضای سبز و فالش تانک های ساختمان
بود.
سیستم غشایی یک سیستم دو مرحله ای همراه با بستر مایع است و آب خاکستری ناشی از حمام و روشویی هر خانه با متوسط
ساکنین دو نفر را تصفیه می کند.این سیستم دارای مخزنی به حجم ) 1651(Lمیباشد ،که در باالی توالت نصب و در ساخت
آن از بیوفیلم استفاده شده است.این روش قادر به تصفیه  15-20 L/D/Cآب خاکستری میباشد .[4].کاهش مواد آلی به
شکل  TOCدر سیستم تصفیه غشایی به مدت چند ساعت مطابق با نمودار زیر طول می کشد .میزان  TOCدر انتهای این
روش فقط کمی از  TOCآب آشامیدنی بیشتر است( .میزان  TOCدر آب آشامیدنی برلین 3-4mg/lاست و در آب
خاکستری تصفیه شده در این سیستم  8-10 mg/lمی باشد ) که در شکل  ۱نشان داده است.

شکل.1کاهش بار آلی موجود در آب خاکستری حمام و روشویی

با توجه به اینکه آ ب خاکستری ناشی از ماشین ظرف شویی و لباس شویی حدود  ۵برابر آلوده تر ازروشویی و حمام می

باشد،مطابق با شکل  ۲زمان بیشتری برای تصفیه بیولژیکی نیاز دارد.



شکل.2کاهش بار آلی موجود درآب خاکستری ماشین های لباسشویی و ظرف شویی

.2.3

تجربه کشور اردن (روستای العامر)

کاربرد آب خاکستری تصفیه شده برای فضای سبز خانگی در اردن روز به روز در حال رشد و گسترش است .آنچه
دربررسیهای انجام شده مورد بحث قرار گرفت ،کاربرد واحدهای چهار راکتوره به همراه ترانشه های محدود و بسته برای
آبیاری درختان زیتون و دانه های سبزیجات در فضای سبزمی باشد و در نهایت کیفیت آب تصفیه شده با توجه به استانداردهای
کشور اردن به جهت قابلیت اجرا و مناسب بودن و مقبولیت مورد ارزیابی واقع شد که در شکل های  ۳و  ۴شماتیک فرآیند
نشان داده شده است[5].

شکل :3فرآیند چهار راکتوره

شکل :4فرآیند ترانشه محدود

با توجه ویژگی های خاک و گیاهان آبیاری شده در روستای العامر می توان گفت که نرخ جذب سدیم ) (SORو محتوای
آلی خاک در طول زمان افزایش پیدا کرده و بر این اساس تصفی ه مجدد خاک با آب سالم توصیه می شود .همچنین برخالف
این امر که خواص بیولوژیکی بذرهای سبزیجات بسیار تحت تاثیر واقع شدند ،خواص شیمیایی درختان زیتون آبیاری شده و
برگ های سبزیجات تحت تاثیر این موارد قرار نگرفتند .این پروژه مشتمل بر  ۱۱۰واحد تصفیه بوده و به هدف کمک به
ساکنین محلی درمحافظت از آب سالم و محیط زیست تدوین شده است .در این پروژه واحدهای چهار راکتوره و ترانشههای
محدود و بسته مورد استفاده قرار گرفت .واحد چهار ر اکتوره مشتمل بر چهار مخزن پالستیکی ساخته شده از پلی اتیلن با تراکم
باال می باشد .در مخزن نخستین که آب خاکستری را ازمنازل دریافت میکند ،روغن ،گریس و ذرات قابل ته نشینی حذف می
شود؛ مخزن دوم و سوم نیزبا مواد فیلتری اندازه ی  ۲الی  ۳سانتیمترپرشده اند و اتصال آنها به گونه ای باالرو تعریف می شود.
در نهایت مخزن چهارم محتوی یک پمپ مستغرق کوچک الکتریکی و سوئیچ شناور برای رساندن آب تصفیه شده به سیستم
آبیاری قطرهای می باشد .
واحد دیگر مورد کاربرد واحد  CTیاهمان ترانشه بسته و محدود می باشد؛ که به بیانی نوع اصالح شده واحد چهارراکتوره می
باشد .این اصالح مشتمل بر جایگزینی مخازن دوم و سوم با یک ترانشه حفرشده به ظرفیت  ۳مترمکعب می باشد؛ که این
ترانشه از گرانول های فیلتری با پوشش ورقهای پالستیکی نفوذ ناپذیر تشکیل شده است .این اصالح منتج به افزایش بار
هیدرولیکی است و در گام پایانی نیز همچون واحد  ۴راکتوره ،آب خاکستری پمپ می شود.
در زمینه بررسی آثار زیست محیطی نیز اینچنین میتوان گفت که  ،اثرات بلند مدت بهره گیری از آب خاکستری تصفیه شده بر
ویژگیهای خاک که در طی سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰7مورد بررسی واقع شده؛ مبین رشد پیوسته در میزان نرخ جذب سدیم و
نمک در طی این سالها می باشد؛ که این افزایش می توانند متاثر از عواملی چون نرخ تبخیر باال  ،بارش کم و عدم پیشبینی
سیستم زهکشی باشد .در سال  ۲۰۰7به علت بارش کم ،آبیاری خانگی با بهره گیری از آب شبکه توزیع صورت پذیرفت و بر
این اساس این مهم رخ داد که گویی خاک تحت عمل صافی برای جداسازی محتوای آلی آن واقع شده است .همچنین ویژگی



های شیمیایی بذرهای سبزیجات آبیاری شده با آب خاکستری تفاوت محسوسی با نمونه های آبیاری شده با آب سالم را
منعکس نمیکنند .در نهایت بررسی بیولوژیکی برگ ها و میوه ها در برخی موارد بیانگر تجمع باالی باکتری های کلی فرمی
بوده است؛ در بررسی موردی میتوان گفت که بهره گیری از این آب خاکستری تصفیه شده برای دانه هایعلفی (دسته بندی
نوع  ،)Cدانه های درختی( دسته بندی نوع ،( Bمناسب ولی برای سبزیجات پختنی( دستهبندی نوع  )Aمناسب نمی باشد.
همچنین ،بهره گیری از آب سالم برای بازیابی میزان مناسب نمک و محتوای آلی در خاک پس از گذشت مدت زمان معینی
اهمیت دارد[6].
 .2.4تجربه های کشور ایران
در سال های اخیر با توجه به کمبود منابع آبی ،ریزش های جوی و عدم مدیریت منابع آبی ،استفاده از آب خاکستری به عنوان
یک راه حل مناسب برای کاهش مصرف آب خانگی مطرح شده است.تهران ،اصفهان و قزوین از جمله شهرهایی می باشندکه
برای نخستین بار اقدام به تصفیه و استفاده مجدداز آب خاکستری نمودند .برج تایمز در منطقه یک شهرداری استان تهران واقع
در خیابان سوهانک دارای مساحت  2948/5مترمربع میباشد.در این برج آب خاکستری ناشی ازآشپزخانه توسط لوله کشی از
فاضالب تولیدی در سرویس ها وحمام جداشده و به مخازن تصفیه آب خاکستری که در پشت بام قراردارند انتقال داده
میشود.در این پروژه به دلیل جداسازی آب خاکستری از آب سیاه به صورت دو شبکه انتقال مجزا افزایش  ۴۰درصدی هزینه
های مصالح و اجرای انشعابات فاضالب را در برداشته است.باتوجه به میزان تولید آب خاکستری روزانه  ۳۲مترمکعب از روش
تصفیه مدرن برزیلی(سپتیک) استفاده شده است .در این روش میزان  TSSتا  ۸7درصد کاهش می یابد .آب تصفیه شده در
این سیستم برای مصارفی از جمله آبیاری فضای سبزو شستو شوی پارکینگ ها استفاده میشود[7] .
دانشگاه اصفهان واقع در مرکز استان اصفهان طرح تصفیه آب خاکستری را در بخش خابگاههای دانشگاه عملی کرده است.
این طرح به منظور بازگشت آب به چرخه مصرف و استفاده از آن برای آبیاری فضای سبز دانشگاه در حال اجراست.هزینه
تجهیز پکیج تصفیه آب خاکستری دانشگاه اصفهان در حدود یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان برآورد شده است که در حدود
 ۳۵۰میلیون تومان آن توسط شرکت آبفا استان اصفهان تامین شده است .با اجرای این طرح حدود  200m3/sآب به چرخه
طبیعت باز می گردد این آب در بخش کشاورزی و آبیاری فضای سبز دانشگاه مورد استفاده قرارمیگیرد .تصفیه آب خاکستری
اجرا شده در این مورد کامال بومی بوده و تمام تجهیزات به کار رفته در آن ساخت کشور ایران است .جداسازی آب خاکستری
از سیاه با کمک لولهکشی جداگانه انجام میشود .در این حالت آب خاکستری به سمت دستگاه پساب هدایت و در آنجا
عملیات تصفیه انجام میشود .مراحل مختلف تصفیه و بازچرخانی به ترتیب حذف دترجنت ها (مواد شوینده) ،فیلتراسیون،
حذف بو ،میکروفیلتراسبون ،و در نهایت گندزدایی در صورت وجود بار میکروبی و با استفاده از اشعه فرابنفش و ازن به
صورت همزمان می باشد [8] .
تصفیه و استفاده کشاورزی از پساب خاکستری در مناطق روستایی خراسان جنوبی) روش کواگوالسیون( :بدین منظورمقاله
در دو فاز مطالعاتی تعریف شده است که شامل فرایند کواگوالسیون و الکتروکواگوالسیون می باشد که در این روش فرایند

کواگوالسیون مورد بررسی قرار گرفت .از آنجایکه مواد منعقد کننده تاثیر بسزایی بر روی حذف کدورت TSS ،و
CODدارند .در این تحقیق در ابتدا به بررسی تاثیر پلی آلومینیوم کلراید ( ، )PACسولفات آلومینیوم (آلوم) و کلرید آهن بر
روی حذف کدورت TSS ،و  CODدر پساب خاکستری روستای فنود از توابع استان خراسان جنوبی پرداخته شد .بدین
منظور نمونه برداری در سه روز متوالی از خروجی لوله های جمع آوری پساب خاکستری در پایین دست روستا انجام گرفت.
نمونه ها بالفاصله به آزمایشگاه جهت اندازه گیری مواد آلی فرستاده شد .همچنین آزمایش جار با استفاده از هر سه نوع منعقد
کننده و در غلظت های  ۱۰۰تا  ppm۱۲۰۰انجام گرفت .نتایج نشان داد که باالترین درصد حذف کدورتCOD،و  TSSبه
ترتیب 98.24و  94و 77.25درصد مربوط به منعقد کننده  PACمی باشد .قیمت تمام شده آب در مناطق توزیع  0.51دالر
به ازاء هر متر مکعب آب می باشد .همچنین در مورد حذف  CODهزینه تمام شده برای PACبرابر با  74و برای آلوم برابر
با 13.76و برای کلرید آهن برابر با 36.74درصد هزینه تمام شده آب اشامیدنی و در مورد حذف  TSSهزینه تمام شده برای
رسیدن به حداقل استاندارد برای PACبرابر با  ۹و برای آلوم برابر با  ۱۱و برای کلرید آهن برابر با  20درصد هزینه تمام شده
آب آشامیدنی می باشد .کمترین هزینه تمام شده برای حذف کدورت برابر با  ۰.۰7دالر برای آلوم و برای حذف  CODبرابر
با  ۰.۰7دالر برای آلوم و همچنین برای حذف  TSSبرابر با  ۰.۰۵برای آلوم و  PACمی باشد .همچنین به دلیل اینکه کلرید
آهن نتوانست به محدوده استاندارد کدورت ( )NTU۵برسد؛ بنابراین توجیه اقتصادی نخواهد داشت .با مقایسه  pHمنعقد
کننده ها و همچنین هزینه ها و راندمان حذف برای  CODو  TSSو کدورت می توان پیشنهاد کرد که در جایی که نیاز به
حذف توام این سه پارامتر بدون تغییرات در  pHباشد بهتر است از PACبه عنوان ماده منعقد کننده استفاده گردد .در این
طرح پساب خاکستری توسط لوله های پلی اتیلنی با قطر  ۱۶۰mmاز دو سمت روستا (شرق و غرب) از حدود  ۶۰خانه از
مجموع حدود  ۲۰۰خانه روستایی جمع آوری شده و در دو نقطه به آب قنات ها افزوده می شود[9].
 .3ارزیابی اقتصادی استفاده از آب خاکستری
الف)هزینه های سرمایه گذاری
 -۱سیستم های انتقال یا همان لوله ها  :ازتحلیل داده های مربوط به سیستم های آب خاکستری اینطور تخمین زده می شود که
در هر طبقه  ۹متر لوله و  ۵متر لوله اضافی در کف هر طبقه برای جمع آوری و انتقال آب خاکستری به مخزن باالی پشت بام
نیاز است.
-۲تانک ذخیره :تحقیقات نشا ن داده است که تانک ذخیره ای با حجم  ۱متر مکعب برای تنظیم آب خاکستری خام و مصرف
آب خاکستری تصفیه شده در ساختمان های بزرگ کافیست.
 -۳واحد کلر زنی :با توجه به اطالعاتی که از تجهیزات کلر زنی جمع آوری شده است برای تصفیه آب خاکستری یک سیستم
کلر زنی کوچک کافیست ول یکن اینگونه سیستم ها دارای هزینه زیاد بوده و در صورت نیاز ظرفیت آنها زیاد نمیشود بنابراین
بهتر است به جای کلر زنی از گند زدایی با استفاده از اشعه  UVاستفاده کرد .این روش هزینه پایین تری دارد .یکی از مزیت
های بزرگ استفاده از  uvاز بین بردن Ecoliتا  ۹۹درصد می باشد .ولی به دلیل اینکه ماده ضدعفونی کننده ای در آب باقی
نمی گذارد ،استفاده از آن نیازمند بررسی بیشتر میباشد.



 -۴هزینه های جانبی  :هزینه های جانبی وسایل مورد نیاز برای راه اندازی سیستم های تصفیه آب خاکستری مانند شیرها
،اتصاالت و  ..باید در برآورد هزین ه های سیستم تصفیه در نظر گرفته شوند این مقادیر حدودا  ۱۵درصد از کل هزینه های به
دست آمده را شامل میشوند.
ب)هزینه های مربوط به بهره برداری و نگه داری
این هزینه ها شامل هزینه های انتقال  ،نیروی انسانی ،گند زدایی و هزینه های تعمیر میشود.
-۱هزینه انتقال آب خاکستری به پشت بام با استفاده از پمپ مطابق رابطه زیر محاسبه میشود:

H p  Z  H f

که در آن  Hpهد مورد نیازی است که پمپ باید تامین کند  Z،اختالف  ΔHافتیاست که در لوله های انتقال اتفاق می
افتد.افت ایجاد شده در لوله ها از معادله هیزن ویلیامز مطابق زیر محاسبه میشود:
1.852
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 ΔHافت طولی در لوله  Q ،دبی بر حسب متر مکعب بر ساعت C ،ضریب زبری که معموال برای لوله های نو  ۱۳۰در نظر
گرفته میشود D ،قطر لوله بر حسب میلیمتر و برای افت های موضعی  ۱۰_۱۵افت طولی را در نظر میگیریم.
 -2نیروی انسانی :بر اساس تجربیات به دست آمده از سیستم های تصفیه کوچک برای تعمیر واحد ،در هر هفته یک ساعت
نیروی انسانی مورد نیاز است که به طور متوسط پرداختی به آن را  ۲۰دالر در هر ساعت در نظر می گیرند .
-۳کلرزنی :برای محاسبه هزینه ناشی از کلر زنی میتوان از رابطه زیر استفاده کرد:

)C chlorine solution  (Chlorine dose ).(Q .8760
1 1
. .(Unit cos t )  62.11.Q
X 

.

هزینه ساالنه خالصی که به دلیل استفاده از آ ب خاکستری صرفه جویی میشود تنها راه بازگشت هزینه های سرمایه گذاری
میباشد.

R  RW S  C O & M
 Rهزینه ای که بر اثر اسستفاده از آب خاکستری ذخیره میشود RWS،برابر با کاهش هزینه ایست که در قبض آب و فاضالب
ایجاد شده COM،هزینه تعمیر و نگه داری میباشد].[10
 .4بحث ونتیجه گیری
درکشور آلمان ،هزینه های سرمایه گذاری برای استفاده از آب خاکستری تقریبا 300$در سیستم های کوچک و در سیستم
های بزرگ تا  1000$به ازا هر نفر می باشد .با توجه به قیمت آب آشامیدنی و فاضالب در آلمان  ، 5$/m3می توان
اطمینان داد که چنین سرمایه گذاری برای پرداخت هزینه های عملیاتی و نگهداری آب در آلمان انجام میشود بنابراین استفاده
از این سیستم های تصفیه آب خاکستری اقتصادی می باشند.

در ایران اگر هر واحد مسکونی را دارای  ۴نفر با سرانه مصرف آب  200L/Dدر نظر بگیریم که حدودا  ۸۰لیتر آن برای
استفاده در فلش تانک ها مصرف میشود در ماه  9600L/Dاب برای فلش تانک ها استفاده میشود که معادل با
 115.2M3/YEARبا توجه یه قیمت اب در ایران به صورت متوسط  ۶۰۰تومان به ازای هر متر مکعب آب میزان صرفه
جویی اقتصادی در هزینه پرداختی بابت آب در سال معادل با  ۶۹۱۲۰تومان میباشد ،که به این مبلغ باید هزینه ناشی از انشعاب
فاضالب را هم اضافه نمود این هزینه های صرفه جویی شده تنها روش بازگشت سرمایه در استفاده از آب خاکستری
هستند .بنابراین افزایش قیمت آب در ایران کمک بزرگی برای بازگشت هزینه های مربوط به استفاده از آب خاکستری می
باشد .جهت اقتصادی نمودن کاربرد مجدد آب خاکستری اعمال پیشنهادات ذیل می تواند اثربخش باشد:
-۱تخصیص یارانه به ازا هر متر مکعب آب خاکستری
 -۲ایجاد یک صندوق قرض الحسنه که افراد بتوانند با نرخ بهره کمتراز آن وام بگیرند و سیستم های تصفیه را نصب و بهره
برداری کنند.
-۳کاهش مالیالت در ساختمان های سبز(ساختمان هایی که از آب خاکستری استفاده می کنند).
-۴تخفیف در هزینه های جواز ساختمان های سبز
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