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 چکیده
استفاده  را در جهتسبی کارهای مناراه بایستمی، محدود یجمعیت و منابع آبرشد روزافزون که با توجه به آب استایران کشوری خشک و کم

کنند، در این مناطق زندگی میابل توجهی اینکه بخش اعظم کشور را مناطق کم آب در برگرفته و جمعیت قتوجه به. بادکناجرا  بهینه از منابع

های کوتاه مدت، استفاده مجدد ناطق فوق مفید باشد. بر خلاف روشتواند برای توسعه مفاده صحیح و حتی استفاده مجدد میهای نوین استروش

خواهد قابل تغییر باقی غیرعنوان روشی ضروری و دور بهنه چندان های و در آینده نمایدمیحل از آب خاکستری بخش مهمی از مشکل جوامع را 

واحدی مسکن مهر شهر بجنورد  22مجتمع  9همراه برآورد هزینه احداث و اجرا برای بهخاکستری های آوری آبسیستم جمع ،در این مقاله .ماند

ریق برای شبکه فاضلاب از ط ریق کاهش تقاضا برای آب تمیز وبرای شبکه تامین آب از ط مزایای قابل توجهی رااین سیستم  .است شدهبررسی 

درصد فاضلاب را  02تا  25 حدود خاکستریآب  کهیاز آنجای .دکن، ایجاد میانتقال و تصفیه استحجم فاضلاب تولیدی که نیازمند بهکاهش 

ا کاهش آلودگی ر محیطی نیزیستاز نظر زبلکه  ،ش مصرف منابع آبی خواهد شدنه تنها سبب کاه آّباین استفاده مجدد از ، دهدتشکیل می

 همراه خواهد داشت.به

 
 آبیبازگردانی آّب، بحران کم آب خاکستری، آبرسانی خانگی،: های کلیدیواژه

 

 مقدمه  -1
 

افزایش جمعیت و افزایش سطح دانش، آگاهی و فرهنگ مردم و همچنین توسعه شهر نشینی، تقاضا برای آب قابل شرب  

طرفی در سال های اخیر به دلیل کاهش ذخایر آب شیرین، در بسیاری از نقاط  و تصفیه شده را افزایش داده است. از

 تجدید شونده اجتناب ناپذیر است جهان مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک ضرورت وجود و استفاده از منابع

(Chatel, et al., 2014.) مهم ترین راهکارها برای کاهش میزان مصرف  از آب خاکستری یکی از استفاده مجدد بازیابی و

به این ترتیب استفاده از آب خاکستری باعث می شود  .و ساختمان های تجاری و اداری استآب شرب در منازل، صنایع 

نیاز برداشت کمتری از منابع آب زیرزمینی و سطحی وجود داشته باشد که این کار علاوه بر حفظ منابع آب، به حفظ 

هم کمک می کند. همچنین استفاده از آب خاکستری باعث کاهش بار آلی فاضلاب و آلودگی مجاری محیط زیست 

مربوط به فاضلاب روها می شود و مقدار فاضلاب تولیدی را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد که منجر به کاهش مصرف 

ن اقدام خود به عنوان عاملی نامطلوب در انرژی هم خواهد شد. گرچه کم شدن مقدار بار هیدرولیکی فاضلاب ناشی از ای
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لاب اما به هر حال تفکیک فاض میگرددتغییر پارامترهای اولیه طراحی خطوط، کلکتورها و تصفیه خانه های فاضلاب مطرح 

 .ش نیاز آبی در دنیا محسوب می شوددر مبداء و بازچرخانی آن در محل از جمله راهکارهای موثر در کاه

 

  از آب خاکستریاهمیت استفاده -2
 

درصد فاضلاب تولیدی در منازل و ادارات را تشکیل می دهد و شامل فاضلاب تولیدی ناشی از  02آب خاکستری بیش از 

نظام آبادی و همکاران، ( شستشوی لباس، وان حمام، دوش حمام ، روشوئی و بخشی از هرزآب ظرفشوئی آشپزخانه است

آبیاری فضای سبز مجموعه مثل باغچه، استفاده در فلاش تانک توالت ها، این مصارف به صورت عمده شامل . )7831

به این ترتیب استفاده از آب خاکستری باعث می شود نیاز برداشت کمتری .  تغذیه منابع آب زیرزمینی و نظایر آنهاست

کمک  نیزمحیط زیست از منابع آب زیرزمینی و سطحی وجود داشته باشد که این کار علاوه بر حفظ منابع آب، به حفظ 

هدف اصلی جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب، حفاظت از محیط زیست در برابر گسترش آلودگی ها و . نمایدمی 

در جوامع شهری که دارای کمبود منابع آب هستند، پساب حاصل از تصفیه فاضلاب  .استفاده مجدد از آب بازیافتی است

می تواند به عنوان منبعی قابل اطمینان و جایگزین محسوب شود. این منابع آب می تواند در قسمت های مختلف مانند 

صنایع مختلفی مانند و آبیاری مزارع استفاده شود. همچنین این آب می تواند در فلش تانک سرویس های بهداشتی 

نساجی، شیمی، پلاستیک و ساختمان استفاده شود. در این میان مصارف شرب و پخت و پز که میزان ناچیزی از مصرف 

کل را شامل می شود، نیاز به کیفیت مناسب مطابق با استانداردهای آب شرب دارند و سایر مصارف می توانند توسط 

درصد مصرف کل خانگی  72آب مورد نیاز با کیفیت بالا و قابل شرب در حدود  منابع آب غیر شرب تامین شوند. میزان

در ایران متاسفانه آب خاکستری ناشی از شستشوی لباس و ظروف حتی استحمام  .(Yuneslu, 2018) را شامل می شود

دفع می شود. به صورت سنتی با آب سیاه شامل فاضلاب های مدفوعی و غیره مخلوط شده و از طریق چاه های جذبی 

 (، منابع اصلی آب خاکستری نشان داده شده است.7در شکل )

 

 

 
 منابع آب خاکستری -1شکل 

 

  میزان آب مصرفی -3
 

استحمام بخش که  داده شده است ( نشان2در شکل شماره )درصد میزان آب مصرفی در قسمت های مختلف بطور کلی 
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  دارای بیشترین و کمترین میزان آب مصرفی می باشند.درصد به ترتیب  5درصد و بخش روشویی با  99با 

 

 
 ساختماندرصد آب مصرفی در بخش های مختلف  -2شکل 

 

لذا مهمترین منابع آب خاکستری در خانه ها به ترتیب عبارتند از: استحمام، شستشوی ظروف بدون ماشین ظرفشویی، 

لیتر آب  752تا  15در طی روز بین هر نفر بطور میانگین شستشوی دست و صورت، مسواک زدن. ماشین لباسشویی، 

( به تفکیک نشان داده شده است. بخش های پر مصرف با رنگ 7مصرف می نماید که این آب مصرفی بر طبق جدول )

 زرد مشخص شده اند.

 
 مصرف سرانه خانگی بدون در نظر گرفتن فضای سبز.  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کیفیت آب خاکستری -4
 

غذا، روغن، سورفاکتانت ها و  ینمک ها، تکه ها رینظ یغالبا موارد یمعمول موجود در آب خاکستر یها ندهیآلا

 ،یمانند سبک و عادات زندگ یبسته به عوامل یآب خاکستر اتیها و خصوص یژگیها هستند. در واقع و سمیکروارگانیم

 یضلاب خاکسترمربوط به فا یها یژگیو( 2). در جدول شدبا ریمتغ اریتواند بس یو فرهنگ موجود، م یاجتماع یرفتارها

استحمام
33%

سرویس بهداشتی
32%

ظرفشویی دستی
20%

لباسشویی
10%

روشویی
5%

در ساختمان  درصد آب مصرفی

 بر حسب لیتر/ نفر/ روزانه مصارف

 5تا  2 آشامیدنی

 72تا  5 پخت و پز

 52تا  25 استحمام

 22تا  72 لباسشویی

 75تا  5 ظرفشویی

 92تا  22 سیفون

 72تا  9 نظافت خانه

 5تا  2 سیستم سرمایشی و کولر

 5تا  9 متفرقه

 752تا  15 مجموع
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 .می نماییدرا مشاهده  شهرستان بجنورددر  یخانواده معمول کی

 
 ویژگی های آب خاکستری منزل مسکونی. -2جدول 

ییروشو حمام/دوش پارامترها نیانگیم شستن لباس آشپزخانه   

PH 1.5 1.5 2.2 3.2 1.2 

TDS7 211 291 225 7222 255 

COD2 227 225 222 022 520 

BOD8 07 29 239 223 712 

TSS4 720 20 920 7052 503 

 2.0 72.1 2.1 7.2 2.7 نیتروژن-آمونیاک

 22 13 77.2 2.5 2.2 نیتروژن-نیترات

 77.1 70 5.9 2 2 ورق فسفات

 221 292 292 93 392 کالیفرم های دفعی

 

  ها پیاده سازی و برآورد هزینه -5
 

( میزان تولید آب 9جدول ) برطبق اطلاعاتابتدا  ،و تصفیهخاکستری های به منظور طراحی سیستم جمع آوری آب 

 را مورد محاسبه قرار داده ایم.  بجنورد در مسکن مهر واحدی 22مجتمع  9خاکستری روزانه برای 

 
 ی یک روز.نفره در ط 4میزان آب خاکستری تولیدی یک خانواده 3جدول

 لیتر در روز منبع تولید آب خاکستری

 02تا  22 ماشین لباسشویی

 222تا  722 دوش، وان، سینک دستشویی

 722تا  22 شیر آشپزخانه، ماشین ظرفشویی

 722تا  32 توالت ها

 522تا  252 واحد مسکونییک  خاکستری تولیدیکل آب 

 72222 واحدی 22ساختمان تولیدی  خاکستریکل آب 

 

مترمکعب آب خاکستری در مجتمع تولید می  92(، روزانه به میزان 9با توجه به میزان تولید آب خاکستری در جدول)

شود که روش تصفیه بر اساس روش مدرن برزیلی)روش منطقی تری در مقایسه با بقیه روش ها( انجام می گردد. در این 

 روش هر مخزن دارای چهار ناحیه به شرح ذیل می باشد:

ورت ص مشابه بر اساس طراحی حیه ذخیره کفاب، ناحیه ته نشینی، ناحیه هضم لجن و ناحیه ذخیره لجن ته نشینی.نا

 متر7.0متر شامل  2.2متر و ارتفاع  7.5متر و عرض  2مخزن به طول  2به برای برج تایمز در ایالات متحده، نیاز گرفته 
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 فاضلاب. کل هزینه های مصالح و اجرا بخش تاسیسات -4جدول

 ریال 7.227.210.522 هزینه احداث

 ریال 7.232.732.039 هزینه مصالح

 ریال 2.235.219.939 مجموع هزینه

 

تامین فاصله با سقف منبع، نیاز است. در طراحی این مخازن نسبت طول به متر برای  2.2به منظور ارتفاع فاضلاب و 

  .( (World Health Organization, 2010است که از جریان میانبر جلوگیری می کند 2.1عرض 

 

 
 زن سپتیک تانک پروژه.اابعاد مخ -3شکل

 

و اجرای سپتیک تانک رفتار بین مساحت سطح، نوسان شدید سیستم ذخیره، سرعت تخلیه و خروج است.  در طراحی

این پارامترها در راندمان هیدرولیکی و ظرفیت نگهداری تاثیر دارد. تانک ها با سطح مقطع بزرگتر و عرض کمتر ترجیح 

 .را به همراه خواهد داشت سیستمیت نوسان ، افزایش ظرفمایع داده می شود. برای اینکه افزایش سطح مقطع قسمت

حجم ورودی داده شده، بالا آمدن کمتر عمق آب و سرعت تخلیه کمتر را منجر می شود. این نوسانات جریان تانک، 

افزایش سطح مقطع را تعدیل می کند که اجازه می دهد مدت طولانی تری برای جداسازی لجن و کفاب که هنگام 

 .(WHO, 2010) انات جریان ایجاد می شود، به وجود می آیدتوربولانس در موقع نوس

 

  بررسی نتایج 5-1
 

سپتیک های دو مخزنه و  واحدی مسکن مهر شهرستان بجنورد، 22مجتمع  9 با توجه به مطالعات انجام شده بر روی

ریان هیدرولیکی افزایش راندمان حذف در مخزن دوم نسبت به مخزن اول به علت افزایش اتاقک ها و متعادل شدن ج

 .سته او سوبستره، کلیه نمونه های خروجی از مخزن دوم تهیه شدورودی و در نتیجه افزایش میزان تماس بین باکتری 

از این آب خروجی می توان به منظور مصارف شستشو ماشین آلات و وسایل نقلیه، استفاده در فضای سبز و همچنین 

 فلاش تانک ها استفاده نمود.

 

5-1-1BOD   
 

درصد کاهش یافته  70به میزان  2در سپتیک تانک شماره  BOD( مشخص گردیده است میزان 2همانطور که در شکل )
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 رسیده است. 32است و به مقدار 

 

 
 بر حسب میلی گرم در لیتر. BODتغییرات  -4شکل 

 

میکروارگانیسم ها برای ، فعالیت و تجزیه اکسیژن محلول موجود در آب خاکستری توسط BODکاهش میزان از طرفی 

 اکسایش بیوشیمیایی مواد آلی را نشان می دهد.

 

5-1-2COD  

 

 25در حدود  2خروجی سپتیک تانک شماره  COD( نشان داده شده است، راندمان مصرف 5همانطور که در شکل )

 درصد است که نشان دهنده فعالیت حداکثری مصرف آلاینده های اکسید شونده در سپتیک تانک ها می باشد.

 

 
 بر حسب میلی گرم در لیتر CODتغییرات   -5شکل 

 

 رفسف 5-1-3
 

درصد  25در حدود  2تانک شماره ( مشخص شده است، راندمان حذف فسفرخروجی سپتیک 2همانطورکه در شکل )

 است.

 

 
  تغییرات فسفر بر حسب میلی گرم در لیتر.  -6شکل 
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خروجی ( نشان داده شده است بیشترین راندمان حذف مربوط به میزان جامدات معلق است که 1همانطور که در شکل )

 اختصاص داده است.درصد راندمان حذف را به خود  01در حدود  2سپتیک تانک شماره 

 

 
 بر حسب میلی گرم در لیتر. TSSتغییرات  -7شکل 

 

 گیرینتیجه -6
 

با توجه به این موضوع که مجتمع های مسکن مهر شهرستان های سراسر کشور در خارج از شهر معمولا در مناطق فاقد 

 مجتمع ها پیش بینی نشده و اجرا نگردیدهفضای سبز احداث گردیده است و همچنین پروژه فاضلاب نیز از ابتدا برای این 

نه  که در بیابان واقع شده است، است. لذا احداث مخازن جمع آوری آب خاکستری در پروژه مسکن مهر شهر بجنورد

اهش کبه  منجراز لحاظ هزینه نیز ، بلکه به همراه خواهد داشت در آینده فضای سبز بسیار مناسبی راچشم انداز و تنها 

. از طرف دیگر کاهش ظرفیت تصفیه خانه ها، کاهش مصرف شبکه جمع آوری می گرددهزینه های توسعه تصفیه خانه و 

در مواد شیمیایی را به همراه خواهد داشت که این موضوع در نهایت آلودگی های زیست محیطی را کاهش خواهد داد. 

آب شیرین برای نسل های آینده و خروج از  سازی ذخیرهنهایت مهمترین ویژگی استفاده از آب خاکستری، حفظ و 

 مرحله بحران آبی است. 

 

 نوشت هاپی-7
1. Total Dissolved Solids 
2. Chemical Oxygen Demand 
3. Biological Oxygen Demand 
4. Total Suspended Solids 

 

 جعامر -8
 

نظام آبادی، علی اکبر، میسمی، حسین، زرنگاریان، ابولفضل، حقی، حامد، مدیریت کاهش مصرف آب شهری و روستایی با رعایت 

لی همایش مملاحضات اقتصادی با مطالعه موردی روستای غریب آباد دشت سوران شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان، دومین 

 .7901، مهر ماه 72-71آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، تهران 
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Abstract 
Iran is a dry country with low water sources, which should implement appropriate strategies for optimal 

use of resources because of growing population and limited resources of the country. Due to the fact that 

most of the country is in low-water areas and a significant population lives in these areas, modern methods 

of correct use and even reuse can be useful for the development of these areas. In this paper, the collection 

system of grey water which is a collection of dishwashers, bathrooms and bathrooms, has been explored. It 

has significant advantages for the water supply network by reducing the demand for clean water and for the 

sewage network. Since, grey water accounts for about 50 to 80 percent of wastewater, reuse of this water 

will not only reduce water consumption, but also reduce pollution in terms of the environment. 
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