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 خلاصه

ر به ویژه یبا روند رو به رشد جمعیت و افزایش تقاضا و نیاز روزافزون به منابع آب، بازچرخانی پساب خانگی و نیز بازیافت آب باران طی چند دهه اخ

از قبیل ی غیر شرب خانگدر کشورهای توسعه یافته، مورد توجه قرار گرفته است. استفاده مجدد از پساب خانگی و آب باران در مصارف گوناگون 

دا به بررسی در این مقاله، ابت سبب صرفه جویی و کاهش هدررفت منابع آب آشامیدنی باشد.، فلاش توالت ها و غیره می تواند به میزان زیادی آبیاری

نیز  ویکرددو راستفاده ترکیبی از این در آخر بازچرخانی پساب خانگی و روشهای اجرایی آن پرداخته شده و سپس روش های بازیافت آب باران و 

 بررسی شده اند. همچنین این روش ها به صورت شماتیک نیز جهت ملموس بودن آنها، نمایش داده شده اند.

 

 بازچرخانی، پساب خانگی، استحصال آب بارانکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

 شیوجه به افزات با نیاستفاده نمود. همچن یدنیبه عنوان آب آشام توانیرا آب فراگرفته که تنها سه درصد از آن را م نیدرصد از سطح کره زم کیهفتادو

از آب موجود در زمین، آب شور در اقیانوس ها، دریاها و آب های . [1] شده است لیمسئله مهم تبد کیامروزه به  یحفاظت از منابع آب ت،یجمع عیسر

درصد یخچال  5تا  1.92درصد را آب شیرین تشکیل می دهد که شامل حدود  5.92تا  5.2درصد کل آن را تشکیل می دهد. تنها  79زیرزمینی شور حدود 

درصد از آن به عنوان آب های سطحی در  5.51درصد به عنوان آب های زیرزمینی شیرین و رطوبت خاک، و کمتر از  5.92تا  5.2ها، یخ ها و برف، 

. اکثر آب شیرین جهان در یخچال [2] درصد( در اتمسفر موجود می باشد 5.50آب ) رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها، استخرها و مقدار بسیار کمی از

جمعیت، توسعه و کاهش منابع در اثر سوء استفاده، با چالش جدی مواجه شده  افزایش تقاضای آب به دلیل رشد ها یخ زده است. امروزه جهان با توجه به

یر، مقدار بالای خاست. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی یک مسئله نگران کننده جهانی است که تاثیر بسیار جدی بر منابع آب دارد، از جمله افزایش میزان تب

و کاهش کیفیت آب در مناطق خشک و نواحی ساحلی. افزایش میزان تبخیر بالتبع کاهش میزان  بارش به صورت باران به جای برف، افزایش دمای آب

است. در  هآب شیرین را به دنبال خواهد داشت. خسارات مکرر و شدید ناشی از تغییرات اقلیم، پیامدهای مدیریتی جدی را برای منابع آب به وجود آورد

 .[3] میلیارد نفر افزایش یابد 5.2به  5552ناطق با کمبود مطلق آب زندگی می کنند و انتظار می رود که تا سال میلیارد نفر در جهان، در م 1.1حال حاضر، 

 تیریمد های بحثآب در از استفاده مجدد  .است یآب ضرور نیگزیبه منابع جابیشتر کم است، توجه  یا ندهیبه طور فزا نیریاز آنجا که عرضه آب ش

تواند  یکه م کننده است دواریام نیگزیمنبع جا کمطرح می گردد. استفاده مجدد از آب خاکستری ی یشهر یزیسبز و برنامه ر اقتصاد دار،یمنابع آب پا

( احتمالا قدیمی ترین کاربرد را RWHبرداشت آب باران )همچنین  .[4] گیردقرار  یمورد بهره بردارو برای استفاده های غیر شرب به صورت مستمر 

مقابله با نیازهای تامین آب دارد. در دهه های اخیر به دلیل پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از کشورها برای پیاده سازی به روز چنین طرحی در جهان برای 

گی در این مقاله به بررسی روش های بازچرخانی پساب خان  .[5] برای پاسخگویی به فشارهای وارده بر منابع آب به دلیل افزایش تقاضا حمایت می کنند

 و عمدتا آب خاکستری پرداخته شده و نیز بحث استحصال آب باران نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
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 بازچرخانی پساب خانگی .2
 

اید مورد آب متعارف و نامتعارف ب با توجه به محدودیت منابع آب و قرار گرفتن کشور ما در ناحیه خشک و نیمه خشک، اهمیت استفاده بهینه از منابع

ر د قرار گیرد. به همین منظور لزوم استفاده مجدد از فاضلاب به ویژه در مواردی که به کیفیت پایین تری از آب برای مصرف احتیاج است، باید توجه

 منابع دکمبو مساله یکهربطو ،یابد می یشافزا پیوسته رطو به تقاضاآب و  منابع فمصر دی،قتصاا یفعالیتهاو  جمعیت یشافزا با .[6] دستور کار قرار گیرد

در  هویژـب ناـجه رـسرتاسدر  یناابرـبن یده است.دگر حمطر بیستم نقردوم  نیمهدر  که ستا مشکالتی گترینربزاز  یکی ،شیرینآب  صبخصوآب 

 دیجاا یجدید منابعآب،  منابعسازی  هخیرذ مساله بر وهعال انبتو تا ،ستا یافته دییاز ربسیا همیتا یشهرآب  مدیریت الهـمس ،هـیافت عهـتوس یهاروـکش

 .[7] داد اهشـکرا  طحیـسو  مینیزیرز یبهاآ فمصر نتیجهو در  دنمو سطحی یبهاو آ مینیزیرز یبهاآ مثل قبلیآب  منابع جایگزینرا  نهاو آ هدکر

گی ها منابع آب اضافی و  نیز در مورد ویژدر زمینه استفاده مجدد از فاضلاب کشاورزی، شهری و صنعتی به عنوان یک رویکرد جدید در توسعه  ابوزید 

امتی و ظاهری مناسب باشد، لذا نظر سل برای استفاده مجدد از به منظور فراهم کردن آبی که .[8] و راهکار های لازم برای پساب شهری بحث می کند

میکروبیولوژیکی و شیمیایی و با غلظت قابل توجهی از در واقع، آب خاکستری می تواند به لحاظ  .[9] باید تصفیه و گندزدایی شود آب خاکستری

( و آب greywaterدر عمل، فاضلاب خانگی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: آب خاکستری ). باکتری ها، ویروس ها، مواد آلی آلوده باشد

( آب خاکستری حاوی 5آب سیاه است،  5.7ب خاکستری ( نیتروژن آ1عبارتند از:  ه بین آب خاکستری و آب سیاه(. تمایز عمدblackwaterسیاه )

از دیدگاه فنی، بازچرخانی فاضلاب سریع تر از آب سیاه تجزیه می شود. ( آب خاکستری بسیار 3پاتوژن های بسیار کمتری نسبت به آب سیاه است، و 

وجود، اشتیاق به تکنولوژی های بازچرخانی آب خاکستری، با این  .[10] خاکستری و آب سیاه( اقتصادی نبوده و هزینه بر است مخلوط )مخلوط آب

انگی و خعمدتا به دلیل نگرانی رو به رشد توسعه پایدار، از جمله عوامل اکولوژیکی و اقتصادی افزایش یافته است. در یک خانواده، بازیافت پساب 

آب  .[11] کاهش دهد %09الی  %57میزان مصرف آب آشامیدنی را  آب تصفیه شده را فراهم کند تا ،استفاده مجدد از آن، می تواند به میزان کافی

استفاده  .[12] سینک آشپزخانه بوده و شامل فاضلاب توالت ها نمی شود ، ماشین لباسشویی، ظرفشویی،و دوش حمام فاضلاب مربوط بهخاکستری شامل 

هش ایرات آب و هوایی، افزایش امنیت غذایی، تامین آب آشامیدنی و کاز آب خاکستری به طور فزاینده به عنوان یک گزینه مهم برای مقابله با تغی

مصرف آب همواره به سطح استانداردهای کیفی زندگی و در دسترس بودن منابع بستگی دارد. مقدار  .[13]آلودگی های محیط زیست به شمار می آید 

استاندارد زندگی، ساختار جمعیتی )سن، جنسیت و ....(، عادت ها و تاسیسات آب تولید آب خاکستری بستگی به عواملی مانند مقدار مصرف آب، سطح 

حجم فاضلاب تولید شده خانگی را به خود اختصاص می دهد و در توالت های  %25تا  %25بنابراین، آب خاکستری بین  .[14] موجود در محل دارد

لیتر در روز متغیر است، با این حال حجم آب  155تا  75می آب خاکستری از حجم عمو .[15] آن مربوط به آب خاکستری است %75واکیوم بیش از 

شهر ایران، تنها  1555با توجه به اینکه از  .[16] لیتر در روز می رسد 35الی  55خاکستری در کشورهای کم درآمد که با کمبود آب شدید مواجه اند، به 

تلاش های انجام شده، میزان استفاده مجدد از پساب  رغم یدر دست احداث هستند، عل ایفاضلاب فعال  ی هیو تصف یآور جمع ستمیسشهر دارای  555

شده در برابر  هیفکه مجدد تص یپساب یحت ایاستفاده شده  گریمقاصد د یکه مجددا برا یحجم پساب نکهیبا توجه به اتصفیه شده در ایران اندک است. 

بر این  رد.یورت گآن ص ی هیمجدد پساب و تصف یاستفاده  ی نهیدر زم یشتریب یتلاش ها دیشد، واضح است که بابا یشده کم م دیمقدار کل پساب تول

میلیون  255میلیون مترمکعب، پساب تصفیه شده  1115میلیون مترمکعب، پساب جمع شده  3209، میزان پساب تولید شده 5515اساس در ایران در سال 

توزیع آب خاکستری در منابع مربوطه بدین صورت است که دوش و  .[17] میلیون متر مکعب می باشد 352از پساب  مترمکعب و میزان استفاده مجدد

ایران به عنوان یکی از  .[14]درصد از آن را شامل می شود  59درصد و شستن لباس  9درصد، روشویی  19درصد، آشپزخانه و شستن ظروف  07حمام 

فاده بهینه است ،اسلامی ایران یاجتماعی دولت جمهور -یدصااقت یو یکی از سیاست ها آب تجدیدشونده مواجه بوده عخاورمیانه با کاهش مناب یکشورها

یژه بازچرخانی و استفاده مجدد آب در زمین های کشاورزی، پرورش آبزیان، تغذیه مصنوعی آبخوان ها، آبیاری فضای سبز و به و، یرذتجدیدپ عاز مناب

چهار اصل باید در مورد آب خاکستری  .[18] ی، شستشوی معابر و آتش نشانی، استفاده در فلاش تانک منازل و غیره می باشدآب نماها، مصارف صنعت

: ایمنی بهداشتی، مطلوب به جهت ظاهری، تاب آوری زیست محیطی، و امکان سنجی صفیه شده برای استفاده مجدد مدنظر قرار گیرد که عبارتند ازت

نشان می دهد. این نمودار، نشان  سال را در مورد بازچرخانی آب خاکستری 19ه در تعداد تحقیقات انجام شد روند افزایشی ،1شکل  .[19] اقتصادی

به خود  ،در سطح جهانمنتشر شده در مورد آب خاکستری را  از کل مقالات %17ی بوده که حدود دهنده تلاش جدی در مورد تصفیه آب خاکستر

این حال، مطالعات در مورد ارزیابی تکنولوژی های بازچرخانی آب خاکستری، کم بوده و روش های تصفیه مقرون به صرفه  . با[20] اختصاص می دهد

  .[21] تا کنون توسعه نیافته است
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       [20]، میلادی 2112تا  1991تعداد مقالات منتشر شده طی سالهای  :1شکل                                                       

 

. [21] دنتکنولوژی های استفاده شده برای تصفیه آب خاکستری به سیستم های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و یا ترکیبی از این سه روش تقسیم می شو

  نشان داده شده است. 5از تصفیه، تصفیه اصلی و پس از تصفیه، که در شکل  اکثر این تکنولوژی ها دارای سه مرحله تصفیه می باشند: پیش

                        
 [22]، : مراحل تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری2شکل                                                        

 

 Rotating Biologicalگرفته شده که عبارتند از: کنتاکتور بیولوژیکی روتاری )چندین سیستم تصفیه بیولوژیکی برای تصفیه آب خاکستری به کار 

Contactor( راکتور دسته ای متوالی ،)Sequencing Batch Reactor( بیو راکتورهای غشایی ،)Membrane Bioreactors راکتور بستر ،)

 . [20]( Upflow Anaerobic Sludge Blanket( و پتوی لجن بی هوازی فراجریان )Fluidized Bed Reactorسیال )

ز اسیستم های تصفیه فیزیکی آب خاکستری شامل فیلتراسیون و رسوب گذاری می باشند. فیلتراسیون معمولا به عنوان یک روش پیش از تصفیه )قبل 

تصفیه شامل مش های  تراسیون در مرحله پیش ازتصفیه شیمیایی و بیولوژیکی( و یا به عنوان روش پس از تصفیه )قبل از گندزدایی( استفاده می گردد. فیل

 mulch tower(، صافی فلزی، فیلتر شنی و سیستم برج مالچ )nylon sock type filtrationصفحه ای، فیلتر ماسه ای، فیلتر نوع نایلون جورابی )

system [23]( می باشد . 

(، جذب توسط کربن فعال دانه ای electrocoagulationشدن، انعقاد الکتریکی )سیستم های تصفیه شیمیایی آب خاکستری عبارتند از: انعقاد و لخته 

(adsorption using granular activated carbon( زئولیت طبیعی، رزین مبادله یونی مغناطیسی ،)magnetic ion exchange resin ،)

( مانند ازن و advanced oxidation processesپیشرفته ) (، و فرآیندهای اکسیداسیونpowdered activated carbonکربن پودرشده فعال )

  .[23] (ozonation and photocatalysisفوتوکاتالیز )

فرآیندهای بیولوژیکی  و محیطی مانند شن، ماسه، سنگ و....با فرآیندهای فیزیکی مانند فیلتراسیون در  ی آب خاکستری نیز کهسیستم های تصفیه طبیع

البته و  دهی، کرم خاکی و ...( ترکیب شیا هوازی از طریق میکروارگانیسم های موجود در سیستم )مانند بیوفیلم، ریشه های گیاه مانند تصفیه بی هوازی

 horizontal-flow: فیلتر ماسه، ساختگاه تالابی با جریان افقی )عبارتند از ،ب شیمیایی نیز می تواند ترکیب شودفرآیندهای جذبا اعتقاد بر این است که 

constructed wetland( ساختگاه تالابی با جریان قائم ،)vertical-flow constructed wetlandفیلترهای بی هوازی و فیلتر جریان عمودی ،) 

ضلابها، مخازن فا یکاهش فشار بر رو ن،یریاستفاده کمتر از آب ش توانیدر ساختمانها، م یخاکستر یاز آبهامجدد اهداف استفاده  نیاز مهمتر .[20]

را نام  ،ینیرزمیو ز یرفته خاک، حفاظت از منابع آب سطح هدر یدوباره مواد مغذ اءیحجم آب متناسب با تقاضا، اح نیجهت تأم یاستفاده کمتر از انرژ

 یخاکستر منظور انتقال آب به ها و لوله رهایمتشکل از ش یجمع آور ستمیس الف( :باشند یم یشامل چند بخش اصل ستمهایس نیا یبه طورکل .[24] برد

سیستم ها و واحدهای مربوط به فرآیندهای مختلف  ج(، مخزن جمع آوری برای نگهداشت موقت مقدار زیادی از آب خاکستری ب( ،از خانه  رونیبه ب

د مورد ز مخزن جمع آوری به مقاصپمپ به منظور انتقال آب خاکستری تصفیه شده ا د(ر، انواع فیلترها، گندزدایی و غیره، تصفیه همچون آشغال گی

 برـش رـغی رفاـمص جهت نداتوگیرد، می  ارقر تصفیه ردمو مسکونی خانه یک ودهمحدو در  خانگی سطحدر  یخاکستر بفاضال گرا .[25] استفاده

 رـت یعـسو طحـسو در  دـگیرن ارقر دهستفاا ردمو خانه ودهمحددر  ریبیاو آ لتهااتو نسیفودر  فمصر مثل ،نیستند ننساا با مستقیم سستردر د هـک انگیـخ
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 با حتی. گیرد ارقر داریبر هبهر ردمو نیز صنعتی سطحو در  ریتجا کزامر رگ،بز تمانیرپاآ مجتمع های ندامی تو یخاکستر بفاضال تـیافزبا تمـسیس

عمومی بهداشتی،  زناـمخ جهتاز آن  انتو می رتصو یندر ا که دنمو دهستفاا نیز هاشهرک در  سیستم یناز امی توان  ،سیع ترو دیریتـمو  حیاطر

از فاضلاب خانگی را فاضلاب   %25تا  %25با توجه به اینکه حدود . نمود دهستفاا لت هااتو نسیفوو  ها ماشینها و  نخیابا شستن طرح های آبرسانی باغها،

و  یریت صحیحدـم اـب انوـت یـم ینـهمچنخاکستری تشکیل می دهد، می توان از آن به عنوان بزرگترین منبع پتانسیل ذخیره آب در سطح خانگی نام برد. 

در کشورهای صنعتی مثل آلمان و ژاپن و  بهداشت خانگی نیز حمایت گردد. و عمومی سالمت یکهربطو د؛نمو یافتزبا انرآ ی،شهر ارپاید توسعه طبق بر

درصد از آب خانگی جهت فلاش توالت مصرف می گردد. با بازیافت فاضلاب خاکستری و استفاده از آن جهت  35دیگر کشورهای توسعه یافته، حدود 

و بازیافت فاضلاب خاکستری در یک  با طراحی سیستم تصفیه درصدی مصرف آب شرب را کاهش داد. در کل 35فلاش توالت ها، می توان این میزان 

درصد تقاضای آب شرب  55درصد  تا  15درصد از مصرف آب خانگی را کاهش داد که این مقدار، برابر با  05استاندارد مناسب، می توان تا حدود 

برخی روشهای ارائه شده جهت بازچرخانی پساب خانگی و انواع استفاده ها از آن که در سطح جهان مورد مطالعه قرار گرفته و منتشر  .[7] شهری می باشد

 شده اند، در ادامه بررسی می گردد.
 

 (:CONSTRUCTED WETLANDساختگاه تالابی ) -2-1

 

، یک رویکرد پایدار جهت حذف مواد مغذی و سایر آلاینده ها CW( یا به اختصار CONSTRUCTED WETLANDراهکار ساختگاه تالابی )

 در چند دهه گذشته، این سیستم ها برای اصلاح فاضلاب های ناشی از منابع مختلف برای بهبود کیفیت آن ساخته شده اند. از فاضلاب خانگی می باشد

 تدر سالهای اخیر، ساختگاه تالابی به عنوان یک گزینه کم هزینه و پایدار برای سیستم های فاضلاب در کشورهای در حال توسعه ظهور کرده اس  .[26]

ز کانال اها، سیستم های تصفیه فاضلاب مهندسی هستند که از فرایندهای طبیعی برای بهبود کیفیت فاضلاب استفاده می کنند که برای این کار  این .[27]

رگانیسم ا ها یا سطوح کم عمق )معمولا عمق کمتر از یک متر(، گیاهان آب دوست، بستر خاکی، شن و ماسه درشت یا شنی و یک رنج متنوعی از میکرو

فاضلاب های با منشاء ها قادر به کاهش آلاینده ها از جمله مواد آلی و معدنی، ترکیبات سمی، فلزات و پاتوژن ها از  CW. [28] ها بهره گرفته می شود

( یا تالاب های جریان Surface Flowبه دو دسته تقسیم بندی می شوند: جریان سطحی ) CWمختلف هستند. بر اساس جریان فاضلاب، سیستم های 

ر برای ( شامل یک سطح کم عمق )کمتر از یک متر( بسته، بستSF(. تالاب جریان سطحی )Sub Surface Flowآب آزاد و جریان زیر سطحی )

وازی ه حمایت از ریشه گیاهان و سازه های کنترل ورودی و خروجی آب. در این سیستم سطح فاضلاب بالاتر از بستر قرار دارد و لایه سطحی نزدیک آن

این سیستم ها این است که هزینه های ساخت آن کم بوده، اما  SFهای از نوع  CWاست، در حالی که شرایط بستر عمیق معمولا بی هوازی است. مزیت 

ساختگاه تالابی از نوع جریان  .[29] کمتر می باشد SSFبه طور کلی نیاز به سطح وسیعی دارند و همچنین راندمان حذف آلاینده ها در آن در مقایسه با 

 بستر قرار گیرد.سطح آب به گونه ای است که در زیر لایه بالایی  (.3ک حوضچه بسته با بستر متخلخل است )شکل( شامل یSSFزیر سطحی )

                                       
 [30]افقی،  SSF: ساختگاه تالابی از نوع 3شکل                                                                     

 

اغلب با توجه به جهت جریان فاضلاب  SSFهای از نوع  CWبسته به نوع سیستم، فاضلاب به صورت افقی یا قائم توسط نیروی ثقل وارد بستر می شود. 

های با جریان های افقی و قائم استفاده  CW(. در چند سال گذشته، ترکیبی از VF( و جریان قائم )HFبه دو نوع تقسیم بندی می گردد: جریان افقی )

انگی به ن سیستم های هیبریدی برای بهبود کیفیت فاضلاب های خشده است که به نام سیستم های هیبریدی برای تصفیه فاضلاب نامگذاری شده اند. ای

تعدادی از عوامل مانند آب و هوا،  .[27] کارآمدتر می باشند ،SFدر مقایسه با سیستم های  SSFطور موثری عمل می کنند. ساختگاه های تالابی از نوع 

درصد از کل  2مصرف آب خانگی تعیین کننده نیاز آبی می باشند.  وسعه،فرهنگ، عادات غذایی، سبک زندگی، اندازه جمعیت، شرایط کاری و نوع ت
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( در شهرها بسیار محبوب است. بسته به فضای terrace gardeningدر حال حاضر مفهوم باغبانی در تراس )  .[3] مصرف آب جهان را تشکیل می دهد

، میوه ها و سبزیجات برنامه ریزی کرد. برای این منظور، فاضلاب تصفیه شده به موجود در تراس، می توان باغبانی در تراس را برای رشد گیاهان دارویی

الت یک فلاش معمولی در تو خوبی قابل استفاده می باشد. علاوه بر این، کیفیت هوای اطراف و سطح اکسیژن را افزایش داده و دما را کاهش می دهد.

لیتر می باشد. در خانه ای با توالت های فوق العاده کم جریان نیز حجم متوسط   91انه لیتر آب مصرف می کند و مصرف سرانه روز 13.2منزل حدود 

. [30] لیتر می باشد. این مقدار مصرف آب شیرین سرانه می تواند با بازچرخانی پساب تصفیه شده ذخیره گردد  32لیتر و مصرف سرانه روزانه  1فلاش 

 0)شکل پیشنهاد می شود  (HSSF-CWبا استفاده از ساختگاه تالابی از نوع جریان زیرسطحی افقی )دو روش برای اجرای عملیات تصفیه پساب خانگی 

 (.2و 

     
 رسوب(تانک 2(ورودی به پساب تصفیه نشده،1: ساختگاه تالابی، 2شکل              ، CW(ورودی به2،رسوب(تانک 1: ساختگاه تالابی، 4شکل            

                          3) HSSF-CW،44(تانک ذخیره پساب،3،                        [30]،(پساب تصفیه شده) HSSF-CW،2 ،[30](پساب تصفیه شده 
 

را بر روی سطح زمین نشان می دهد. این رویکرد می تواند برای خانه هایی که دارای سطح زمین کافی هستند، مورد استفاده  CWنصب تجهیزات   0شکل 

استفاده کرد.  2قرار گیرد. اگر کمبود سطح زمین در محوطه خانه وجود داشته باشد، می توان از پشت بام خانه برای نصب تجهیزات تصفیه همانند شکل 

بر روی پشت بام مورد نیاز است. در هر دو مورد، یک مخزن رسوب برای حذف مواد جامد معلق  اژ آب برای بالا بردن پساب، همچنین پمپدر مورد دوم

(SS ،از فاضلاب ضروری است. اگر سیستم تصفیه به مخزن رسوب مجهز نشده باشد )SS  فضای خالی موجود در بستر را از بین می برد و عملکرد سیستم

 .[30] ت مواجه خواهد شدبا شکس
 

 سیستم آبیاری زیرزمینی -2-2
 

لامت سآبیاری زیرزمینی با آب خاکستری به دلیل جلوگیری از هدررفت آب از طریق باد، تبخیر و رواناب و نیز کاهش تماس انسان و کاهش خطرپذیری 

 :[31] نشان داده شده که شامل اجزای زیر است 1عمومی مورد نظر می باشد. سیستم آبیاری زیرزمینی در شکل 

 شود،یم شتریبمتر ستون آب  10میکرون باشد. ب( شیر فشارشکن: در نقاطی که فشار از  1555الف( افشانک: که سوراخهای افشانک نباید کوچکتر از 

بهتر آب  عینظور توزبه م لیوسا نیابزار کنترل: از ا گریدو  مریبرق، تا یدهایکل رها،یش. ج( کرد فشار استفاده لیتعد یفشارشکن برا ریاز ش ستیبایم

 .شودیه مذرات به کار گرفت یاز برگشت آب و حت یریبه منظور جلوگ طرفه: کی ریش. د( شود یاستفاده م یمختلف کشاورز یدر نواح یخاکستر

                               
 [31]، آبیاری زیرزمینی به وسیله بازچرخانی پساب خانگی: 6شکل                                                              



 

 

 اردبیل اردبیلي،محقق دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین         

 5311  شهریور  51و  51                                    

 

 1

 (Rainwater Harvesting)استحصال آب باران  .3
 

مدت  نهای بارشی سنگین کوتاه مدت که به دنبال آآب باران می تواند به عنوان منبع تامین آب شیرین بویژه در مناطقی که بارش باران به صورت دوره 

شامل جمع آوری، ذخیره و تصفیه  RWH استحصال آب باران یا به اختصار، در مناطق شهری، .[32] طولانی بدون بارش می باشد، مدنظر قرار گیرد

ب باران آ آب باران از پشت بام ها، تراس ها، حیاط ها و دیگر سطوح غیر قابل نفوذ ساختمان برای استفاده در محل می باشد. استفاده های مسکونی از

اشین(، تن مر استفاده ها در فضای باز مانند شسجمع آوری شده متفاوت است )به عنوان مثال سیفون توالت، شستشو، آبیاری باغ، تمیز کردن تراس و سای

هره برداری که این بپیشنهاد می کنند  . غفاریان حسینی و همکارانهمه آنها برای کاهش مصرف آب آشامیدنی از منابع تامین شده مرکزی می باشد که

پر رنگ تر  RWHحفاظت قابل توجه آبی با اجرای  درصد کل مصرف آب خانگی را در بر گیرد و مزایای 75الی  25ها می توانند در سطح جهانی 

باعث افزایش خودکارآمدی آب شهرها شده و می تواند نیاز به ساخت تاسیسات آبی مرکزی  RWHدر نتیجه، نصب سیستم های  .[33] خواهد شد

رطوبت و تبخیر و تعرق کمک می تواند به بهبود آب و هوای شهری از طریق افزایش  RWHسیستم های  .[34] جدید یا گسترش آن را به تاخیر بیندازد

اجزای اصلی  و روابط  RWHبرای ( on-siteدر محل ) پیکربندی یک سیستم معمولی 1شکل .[35] کند و بنابراین پدیده زمین گرمایی کاهش می یابد

              آن را نشان می دهد.

                                 
 RWH ،[36]: اجزای سیستم معمولی 7شکل                                                                           

 

در راهنمایی های مربوط به طراحی و ضوابط اجرایی در سراسر جهان تعریف  RWHپیکربندی های طراحی و پروتکل های نصب شده برای سیستم های 

مخزن آب باران است که امکان ذخیره سازی و تصفیه آب باران جمع آوری شده را می دهد. به طور معمول،  RWHشده است. جزء اصلی هر سیستم 

غیر قابل نفوذ )به خصوص سطوح نزدیک مرتبط با ساختمان( می تواند  سطح جمع آوری پشت بام ساختمان می باشد، اما در عین حال سطوح آب بندی

ستفاده ا به مخزن متصل شود. در مواقع بارانی، رواناب تولید شده از طریق سیستم جمع آوری به مخزن منتقل می شود و بطور موقت ذخیره شده تا برای

لوله ای جداگانه برای اتصال مخزن آب باران به استفاده های مختلف به کار برده می های داخلی و خارجی ساختمان به کار گرفته شود. معمولا شبکه های 

خانگی،  RWHنقطه بحرانی طراحی سیستم های  .[37] شود. یک یا چند پمپ برای تامین هد فشار مناسب برای کاربردهای مختلف استفاده می شود

ستفاده غیر شرب از این سیستم انتظار می رود و نوع تقاضا، نقش مهمی را در انتخاب مخزن نوع مخزن ذخیره سازی آب باران می باشد. در اکثر موارد، ا

( که معمولا از جنس فلز یا ”above-ground “rain barrelsایفا می کند. این فناوری، طیف وسیعی از مخازن، از بشکه های باران روسطحی )

داف آبیاری و کنترل رواناب در ساختمان های تک خانوار مسکونی استفاده می شود، تا مخازن پلاستیک با ظرفیت چند مترمکعب بوده که عمدتا برای اه

د اینکه وبتنی روسطحی یا زیرسطحی )با اندازه بزرگتر( برای ساختمان های چند طبقه و چند منظوره را پوشش می دهد. تجربه نشان داده است که با وج

 را می تواند افزایش دهد، لیکن فضای محدود اغلب مانع از نصب و اجرای آن می شود RWHسیستم های  مخازن ذخیره سازی با گنجایش بالا، مزایای

[33]. RWH  میلادی انجام شده و  1725نقش مهمی در بسیاری از کشورهای آسیایی بازی می کند. به عنوان مثال، کار بسیاری در ژاپن از اوایل دهه
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یستم های بازچرخانی آب به عنوان یک اقدام موثر برای مقابله با مسائل کمبود آب و سیلاب شهری در شهرهای مقامات محلی شروع به معرفی و ترویج س

مورد ژاپن به طور فعال در ساختمان های عمومی و خصوصی بزرگ به لطف حمایت های شهرداری های محلی  RWH بزرگ کردند. از آن پس،

در طی حدود چهار دهه  RWHاز اماکن عمومی و ساختمان های اداری ژاپن که از سیستم های  حاصلنتایج تحقیقات   2استفاده قرار گرفت. شکل 

مورد استفاده، پس از معرفی و پشتیبانی مالی دولتی  RWHبا بررسی این نمودار می توان دریافت که تعداد سیستم های  را ارائه می کند. اند استفاده کرده

 (.1775نسبت به سال   5515برابر نصب و استفاده بیشتر در سال  15ه است )بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت

 

                             
 [38] در ساختمان های اداری و اماکن عمومی ژاپن RWHآمار سیستم های : 1شکل                                       

 

 

 پساب خانگی )آب خاکستری( و بازچرخانی آن همزمان آب باران و استفادهسیستم جامع  .3
 

 سازگار با محیط زیست را ارائه دهد که آب بازیافتی را از لوله فاضلاب خانه و نیز سیستم یک سیستم فلاش هدف اصلی سیستم پیشنهادی این است که

لی شهری صبرداشت آب باران جمع آوری و تصفیه کند و از آن در فلاش توالت استفاده کرده تا از آب های زیرزمینی شیرین و آب تصفیه و تامین شده ا

سیستم پیشنهادی، آب ناشی از برداشت باران و آب بازچرخانده شده حمام، آشپزخانه و شستشو و  ت کند.هدر می روند، محافظ که در سیفون توالت ها

لیتر یا بیشتر ذخیره  555... را از طریق لوله جمع آوری پساب خانگی، گردآوری می کند. آب جمع آوری شده توسط غشاء، فیلتر شده و در مخزن حدود 

ست )در صورتیکه آب از سطح ذخیره سازی مخزن فراتر رود، آب اضافی تخلیه شود(. کلر به صورت روزانه داخل می شود. مخزن دارای لوله زهکشی ا

، طرح سیستم بازچرخانی پساب خانگی و آب باران برداشت 7شکل  مخزن آزاد می شود تا از رشد باکتری در آب بازیافت شده در مخزن جلوگیری کند.

 0می کنند )هر عضو خانواده   بار از سیفون توالت استفاده 55نفری روزانه  2تا  0به طور متوسط یک خانواده  ی دهد.شده را برای سیفون توالت نشان م

لیتر آب از این طریق مصرف می  555لیتر آب مصرف می شود که با این اوصاف، هر خانوار، روزانه حدود  15(. در هر بار استفاده از سیفون حدود بار

 .[39] کنند
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 [39] فلوچارت بازچرخانی پساب خانگی و آب باران جهت فلاش توالت: 1شکل                                            

 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع .4

 

ی پی در پی و نیز عدم وجود مدیریت و برنامه ریز نیاز به حفاظت از منابع آبی به خصوص در کشوری مثل ایران که به دلیل خشکسالی های

و  یجامع و یکپارچه در این بخش، با کمبود منابع آب مواجه می باشد، یک ضرورت انکارناپذیر می باشد. لذا باید اولا به دنبال حفظ منابع آب

زچرخانی ون جمعیت باشیم. در این راستا، روش های باثانیا یافتن منابع جدید کم هزینه و موثر و عملی در راستای پاسخگویی به تقاضای روزافز

آب باران، گزینه های مطلوبی هستند که در بیشتر کشورهای توسعه یافته در جهان  و بازیافت پساب خانگی و نیز برداشت و استفاده مجدد از

مدیریت آب باران  وخانگی ایدار برای منابع آب ، به عنوان رویکرد پگسترش این گزینه ها در مقیاس ملیکاربرد وسیعی دارند. گفتنی است که 

 سیاسی از طریق افزایش ابزارهای تشویقی و آگاهی بخشی و پذیرش اجتماعی می باشد.-نیازمند حمایت موثر در سطوح نهادی و اجتماعی
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