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مقدمه
این راهنما ،به منظور آشنایی همه مصرفکنندگان آب با راهکارهای ساده مدیریت مصرف آب تهیه شده است .در
تهیه این راهنما ،سعی شده تا ضمن رعایت اجمال و استفاده از زبان ساده ،اطالعات مفیدی برای طیف وسیعی از
مخاطبین فراهم گردد .برخی از اصطالحات تخصصی که در این راهنما مورد استفاده قرار گرفته ،در فهرست
اصطالحات کلیدی که در ابتدای آن ارائه شده ،تعریف شدهاند.
راهنما دارای  3بخش اصلی است .در بخش اول ،مفاهیم پایه در مورد منابع و مصارف آب ،تغییرات اقلیمی و شرایط
خاص آب و هوایی و منابع آب ایران و بخصوص نحوه تامین آب و مدیریت فاضالب شهرها تا حد امکان به زبان
ساده تشریح شده است .در بخش دوم ،قوانین و مقررات ،استانداردها و تعرفههای مرتبط با آب تشریح شده است.
بخش سوم به راهکارهای مدیریت مصرف آب در کاربری های غیرخانگی و خانگی اختصاص دارد .الزم به ذکر است
راه کارهای عمومی مدیریت مصرف آب در کاربریهای غیرخانگی معرفی شدهاند .با توجه به اینکه ،در مشاغل و
محیطهای کاری مختلف ،آب به شیوههای متفاوتی مصرف و یا به هدر میرود ،این بخش از راهنما ،صرفاً به
توصیههای عمومی میپردازد.
در تهیه این راهنما ،افراد مختلفی مشارکت داشتهاند .بدین وسیله به طور خاص از زحمات دکتر محبوبه زارعزاده،
مدیر گروه مدیریت مصرف و توسعه های فناوری های نوین آب و آبفا ،دکتر نیروبخش ،کارشناس گروه بهبود
بهرهوری آب و آبفا و مهندس سینا روزبهانی کارشناس گروه مدیریت مصرف و توسعه فناوری های نوین آب و آبفای
وزارت نیرو که در تهیه متن این راهنما و اطالعات درج شده در آن مشارکت کردند ،قدردانی میگردد.
آگاهی بخشی ،گام نخست و بنیادین در حرکت به سوی توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب است .امیدوار هستیم که
تهیه این راهنما بتواند در ارتقای آگاهی عمومی اقشار مختلف جامعه در خصوص محدودیت منابع آب کشور و
شیوههای مدیریت مصرف آب ،نقش موثری ایفا نماید.

بنفشه زرهایی

مدیکل دفتر مدییت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو
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 -1-1اصطالحات کلیدی
چرخه آب :حرکت و گردش آب در بخشهای مختلف کره زمين ،چرخه آب ناميده میشود.
حوضه آبريز  :بخشی از خشکی است که تمام آب بارش يافته بر روی آن به سمت يک نقطه مشخص جاری شده و از آن
نقطه خارج میشود يا در آن جمع شده و تشکيل درياچه يا تاالب میدهد.
منابع آب تجديد پذير :مقدار آبی که ساالنه به منابع آب سطحی و زيرزمينی تغذيه میشود.
فاضالب :آب خروجی از فرآيندهای مصرفی در بخشهای شرب ،صنعت ،کشاورزی و يا خدمات ،فاضالب ناميده میشود،
دچار تغيير در کميت يا کيفيت می شود و خواص فيزيکی ،شيميايی يا بيولوژيکی آن ممکن است تغيير کند به نحوی
که به طور مستقيم برای مصرف مجدد ،قابل استفاده نباشد.
آب خاکستری به فاضالب توليد شده در داخل منزل غير از فاضالب انسانی ،آب خاکستری اطالق میشود .به عبارت ديگر
آب خروجی ناشی از فعاليتهای معمول روزانه نظير رختشويی ،شيرهای آب روشويی و سينک ظرفشويی و حمام
کردن را آب خاکستری می نامند.
آب سياه :فاضالبی است که با پسماند توالتها مخلوط شده است.
پساب :فاضالب تصفيه شده برای استفاده مجدد يا تخليه به طبيعت را پساب مینامند.
آب مجازی :آب مصرفی در فرآيند توليد کاالهای مختلف را آب مجازی مینامند.
کم آبی :کم آبی به معنی عدم وجود آب کافی برای تامين نيازهای آبی است.
گرمايش جهانی :معادل گرم شدن زمين است که منجر به افزايش ميانگين دمای زمين و سطح اقيانوسها شده است.
پديده گرمايش جهانی ناشی از افزايش سهم گازهای گلخانهای از گازهای تشکيل دهنده اتمسفر است.
تغيير اقليم :عبارت است از هر تغيير مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعيت ميانگين آب و هوايی که در
طوالنیمدت در يک منطقه خاص يا برای کل اقليم جهانی رخ بدهد.
توسعه پايدار :توسعهای است که نيازهای زمان حال را بدون اينکه توانائی نسلهای آينده در تامين نيازهایشان را به
مخاطره اندازد ،فراهم میکند.
سرانه مصرف آب خانگی :مقدار متوسط مصرف آب يک نفر در طول شبانه روز ،سرانه مصرف آب خانگی ناميده میشود.
سرانه منابع آب تجديد پذير :ميزان منابع آب تجديد پذير موجود در هر کشور يا منطقه جغرافيايی به ازای هر نفر را سرانه
منابع آب نجديدپذير می نامند.
کاهنده مصرف آب :ابزارهای کم کننده مصرف آب در شيرآالت بهداشتی را کاهنده مصرف آب مینامند.
واحد اندازه گیری حجم آب :حجم آب بر حسب متر مکعب یا لیتر سنجیده میشود .هر متر مکعب برابر 1111
لیتر و هر لیتر معادل  5لیوان پر است .به عنوان یک مثال ملموس ،هر بطری آب معدنی خانواده 1/5 ،لیتر
آب در خود جای میدهد .هر متر مکعب تقریباً برابر  666بطری آب معدنی خانواده است.

مفاهیم پایه در مورد منابع و مصارف آب

9

 -2-1وضعیت کلی منابع آب جهان و ایران
آب يک منبع طبيعی ،کمياب و حياتی و درعين حال تجديدپذير است که انسان بطور مستمر در هر زمان و مکان
به آن نياز دارد .مطابق با گزارش جهانی توسعه آب سازمان ملل متحد ،از کل آبهای موجود در جهان ،بيش از
 %97آبهای شور اقيانوسها و درياها بوده و تنها کمتر از سه درصد آن آب شيرين است .از اين مقدار بسيار
محدود نيز ،حدود  67درصد آن در قالب يخچالهای طبيعی و پوشش دائمی برف از دسترس خارج است .بنابراين
حجم کل آبهای شيرين جهان که با هزينههای معقول و فن آوریهای موجود قابل بهرهبرداری توسط انسان
هستند ،بالغ بر  35ميليون کيلومتر مکعب است ،کمتر از  %1از کل منابع آبی جهان بشمار میآيد اين به معنای
آن است که حجم کل آب های شيرين جهان تنها به اندازه يک کره به شعاع  202کيلومتر (يعنی فاصله حدودی
تهران تا سمنان) می باشد .الزم به ذکر است که اگرچه فن آوریهايی برای نمک زدايی از آب دريا ابداع شده و
سالهاست که مورد استفاده قرار میگيرند ،ولی هزينه آب تامين شده با استفاده از اين روشها هنوز به حدی است
که استفاده از آنها برای بسياری از فعاليتهای توليدی کشاورزی و حتی صنعتی مقرون به صرفه نيست .برای نمک
زدايی آب دريا ،مقدار زيادی سوختهای فسيلی بايد مصرف شود که باعث گران شدن آب نمک زدايی شده
میشود و آلودگی محيط زيست و گرمايش جهانی را تشديد میکند.

كم
حج
ب
م کل آباهی شیرين جهان هك با زهینهاهی معقول و فن آوری اهی موجود اق ل بهرهربداری هستند ،تر از  %9از کل منابع آبی جهان است.

در بسياری از مناطق جهان ،توزيع زمانی و مکانی بارشها با پراکندگی مراکز جمعيتی و محلهای مصرف آب
تطابق ندارد .امروز در حدود  7/5ميليارد نفر بر روی زمين زندگی میکنند .اين جمعيت با نرخ  1/11درصد در
سال در حال افزايش است .در شکل ( ،)1توزيع نامتوازن جمعيت و منابع آب در قارههای مختلف نشان داده شده
است .همانطور که در اين شکل نشان داده شده است ،قاره آسيا ،کمترين سهم سرانه منابع آب را نسبت به همه
قارهها داراست .مشابه ناهمگونی توزيع جمعيت و منابع آب قاره های مختلف که در شکل ( )1نشان داده شد ،در
داخل کشور ايران نيز قابل مشاهده است که در ادامه اين نوشتار به آن پرداخته شده است .با درنظر گرفتن
محدوديت منابع آب در جهان و همچنين باتوجه به رشد روزافزون جمعيت و نياز به آب برای حفظ سالمتی و
بهداشت و تامين غذای اين جمعيت ،حفظ پايداری منابع آب از اهميت زيادی برخوردار است .با توجه به ضرورت
تأمين آب برای توسعه ،ناهمگونی و عدم توازن بين منابع و مصارف آب ،مخصوصاً در مناطق خشک و نيمهخشک
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مشکالت اساسی را بر سر راه توسعه پايدار ايجاد نموده است .آب نه تنها برای انسانها ،بلکه برای پايداری محيط
زيست و حفظ حيات گونههای مختلف جانداران ،يک منبع مهم به شمار میآيد.
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شکل  :1درصد منابع آب و جمعیت در قاره های مختلف
(قاره اقیانوسیه به دلیل سهم اندک از جمعیت و منابع آب در شکل نشان داده نشده است)

بخش عمدهای از عدم تعادل در منابع و مصارف آب ،ناشی از محدوديت ذاتی منابع آب در مناطق خشک و نيمه
خشک کره زمين و وقوع خشکسالیهاست و بخش ديگر ،متأثر از اقدامات و فعاليتهای انسانی است که کميت و
کيفيت منابع آب را متاثر میکند .از جمله اين اقدامات و فعاليتها میتوان به بهرهبرداری بیرويه از منابع و ذخاير
موجود آبهای سطحی و زيرزمينی و آلودگی منابع آب از طريق تخليه فاضالبها اشاره کرد .در مناطقی که
انسانها بيش از حد از منابع آب بهره برداری و يا آن را آلوده کردهاند ،حيات ساير جانداران به مخاطره افتاده است
که خود اثرات نامطلوبی روی کيفيت زندگی انسان نيز گذاشته است .بررسی آمار و ارقام موجود نشان میدهد
بيش از  2/5ميليارد نفر از مردم جهان از دسترسی به آب سالم و حدود  1/2ميليارد نفر از دسترسی به آب کافی
محروم هستند .براساس پيشبينیهای انجامشده ،در صورت تداوم روند جاری تا سال  ،2025دو سوم مردم جهان
با بحران کمآبی مواجه خواهند شد.
کشور پهناور ايران با قرارگرفتن در منطقهای بين عرضهای  25تا 40درجه نيمکره شمالی زمين و دوری از
عرضها باال و آب و هوای سرد شمالی و همچنين تأثير پذيری از شرايط آب و هوايی مديترانهای و نيز بادهای
گرم و خشک جنوب غرب آسيا ،دارای تنوع قابل توجهی در آب و هوا و اقليم ،از معتدل تا نيمه خشک و خشک
است .وضعيت توپوگرافيک ،توزيع زمانی و مکانی بارشها و همچنين کميت منابع آب يکی از عوامل تأثيرگذار بر
آب و هوای کشور است .باتوجه به جميع شرايط ،بيش از دو سوم از پهنه کشور دارای آب هوای خشک و نيمه
خشک است .سهم ايران از جمعيت جهان  % 1و از منابع آب شيرين فقط  0/2درصد است ،لذا کاهش سرانه منابع
آب تجديد شونده ،گسترش منابع آلوده کننده آب و اضافه برداشت از منابع زيرزمينی ازجمله عمدهترين چالشهای
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موجود در حفاظت از منابع آب کشور است .شکل ( )2توزيع جمعيت و منابع آب تجديد پذير در حوضه های آبريز
اصلی کشور را نشان میدهد.
متوسط حجم آب برداشت شده ساالنه از منابع سطحی و زيرزمينی برای مصارف شرب ،صنعت و کشاورزی مجموعاً
حدود  96ميليارد مترمکعب است؛ که  22/2ميليارد آن مربوط به کشاورزی با راندمان متوسط  30درصد6 ،
ميليارد مربوط به آب شرب و بهداشت با هدررفت حدود  13درصد از شبکه های توزيع و انتقال آب و  1/2ميليارد
مربوط به صنعت میباشد .شکل ( )3ميزان مصارف آب در بخش های مختلف کشاورزی ،شرب و خدمات و صنعت،
ميزان منابع آب تجديدپذير سطحی و زيرزمينی و نيز آب قابل برنامهريزی سطحی و زيرزمينی بخش کشاورزی را
در هر يک از استانهای کشور نشان میدهد.

جم
جم
شیب از  11ردصد عیت شهری و زندیک هب  58ردصد عیت روستایی کشور تحت پوشش شبکه آربسانی هستند.

باتوجه به حجم منابع آب تجديدشونده کشور که حدود  116ميليارد مترمکعب برآورد میگردد ،حجم برداشتهای
آب ،نزديک به  23درصد از کل منابع آب تجديدشونده را تشکيل میدهد.
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شکل  :2توزیع سطح ،جمعیت و منابع آب تجدید پذیر (راست) در حوضه های آبریز اصلی ایران (چپ)

همانطور که در اين شکل نشان داده شده است حوضه آبريز فالت مرکزی ايران که محل اسکان نزديک به نيمی
از جمعيت ايران است ،تنها  25درصد منابع آب تجديد پذير کشور را داراست .در نقطه مقابل ،حوضه آبريز خليج
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فارس و دريای عمان ،با در اختيار داشتتن حدود  50درصتد منابع آب تجديد پذير کشور ،تنها حدود  25درصد
جمعيت را در خود اسکان داده است.

شکل  :3مصارف آب شرب ،صنعت و کشاورزی و منابع آب تجدید پذیر استان ها (میلیون متر مکعب)
(دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب)
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 -3-1چرخه آب
گردش آب درطبيعت که به آن چرخة آب گفته میشود ،عبارت است از حرکت و جابجائی آب در قسمتهای
مختلف کره زمين .اين چرخه تحت تأثير نيروهای متفاوتی از جمله نيروی جاذبه ،نيروی ثقل ،تغييرات فشار و
انرژی خورشيدی به طور پيوسته روی کره زمين در حرکت است .چرخه آب در واقع يک سيکل بدون ابتدا و انتها
است .بدين ترتيب که آب از سطح درياها و خشکی ها ،تبخير و وارد اتمسفر میشود .سپس بخار آب موجود در
جو طی فرآيندهای گوناگون متراکم شده و به صورت نزوالت جوی روی سطح زمين ،روی سطوح پوشيده شده از
گياهان يا بر سطح درياها و اقيانوسها فرو میريزد .سپس نزوالت جوی که به سطح زمين میرسد ،ممکن است
روی آن جاری شود که به آن رواناب گفته میشود و يا در خاک نفوذ کند .مقداری از آب که در داخل خاک نفوذ
میکند يا بر اثر تبخير به هوا بر میگردد يا وارد منابع آب زيرزمينی میشود که بخشی از آن ،از طريق چشمهها
يا تراوش به داخل رودخانهها مجدداً در سطح زمين ظاهر میگردد.
در تمام اين موارد آب با تبخير و بازگشت مجدد
به اتمسفر ،سيکل هيدرولوژی يا گردش آب در
طبيعت را تکميل میکند .شکل ( ،)4نموداری از
چرخه هيدرولوژی است که نقل و انتقاالت آب در
طبيعت را نشان میدهد .همانطور که در اين شکل
پيداست ،عناصر مهم گردش آب در طبيعت
عبارتند از :بارش ،رواناب ،تبخير و تعرق ،نفوذ ،و
جريانهای زيرزمينی .در ادامه هر يک از اين اجزا
به طور خالصه معرفی شدهاند.

شکل  :4اجزای اصلی چرخه آب در طبیعت

بارندگی :مقدار آبی است که از سطح خشکیها و درياها تبخير میشود ،در داخل جو به طور موقت بصورت بخار
ذخيره میگردد .اين بخار آب موجود در جو طی فرآيندهای فيزيکی مختلف متراکم شده و به شکل ابر در میآيد.
پس از اشباع شدن ابر ،قطرات آب يا ذرات يخ تشکيل شده بصورت باران ،برف ،تگرگ و ديگر انواع بارش را شکل
میدهد و دوباره به زمين بر میگردند.
رواناب :معموالً بخشی از باران به زمين نفوذ میکند ،اما وقتی باران به زمين کامالً خيس يا غير قابل نفوذ برخورد
میکند ،مانند جادهی آسفالته و يا پشتبام خانهها ،شروع به جاری شدن در جهت شيب خواهد کرد .رواناب در
مسير حرکت روی زمين ،رسوب و دانههای خاک را نيز با خود حمل میکند و به داخل رودخانه میآورد .اين
رواناب راه خود را برای بازگشت به اقيانوس شروع کرده است .روانابهای سطحی توسط عوامل هواشناسی،
زمينشناسی و عوارض زمين (پستیها و بلندیها) متأثر میشوند .فقط حدود يک سوم بارندگی روی خشکیها
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به نهرها و رودخانهها میرسند و از آنجا به اقيانوسها باز میگردند .دو سوم ديگر ،تبخير میشوند ،تعرق پيدا
میکنند و يا به داخل آبهای زيرزمينی نفوذ میيابند .روانابهای سطحی توسط انسانها هم برای موارد مختلف
مصرف میشوند.
تبخیر :به تبديل شدن مايع به بخار ،تبخير گفته میشود که يکی از پارامترهای مهم در چرخه آب است .تبخير
ممکن است از سطح آب ،خاک ،سطح مرطوب گياهان ،آب زيرزمينی و برف اتفاق افتد .از عوامل مؤثر بر اين
فرآيند میتوان به دمای هوا ،سرعت باد و تابش خورشيد اشاره کرد.

ی تبخ
ش
سطح
نم
حدود  07ردصد بارشی هك هب کل باران و ربف روی کشور ایان می بارد ،تبد ل هب یر و تعرق شده و فرصت تغذهي منابع آب ی و زیزمینی را پیدا ی کند.

تعرق :گياهان آب را از خاک و از طريق ريشه جذب میکنند و طی فرايند فتوسنتز ،بخار آب را از روزنهها خارج
میکنند .تبخير هم در روز و هم در شب صورت میگيرد اما تعرق فقط در روز انجام میگيرد .مطالعات نشان داده
است که تبخير از اقيانوسها ،درياها ،درياچهها و رودخانهها نزديک به  90درصد رطوبت اتمسفر را تشکيل میدهند
و  10درصد باقی مانده از تعرق گياهان میباشد .جدا کردن مقدار تبخير و تعرق مشکل يا تقريباً غيرممکن است،
به اين خاطر مقدار تبخير و تعرق را با هم در نظر میگيرند و به آن " تبخير و تعرق" میگويند .بجز عوامل موثر
بر تبخير ،سطح برگ گياهان ،دمای هوا ،سن گياه و رنگ برگ ها نيز بر تعرق تاثير گذارند.
نفوذ :بخشی از آب که به شکل باران و برف بر روی خشکی ها میبارند ،به سطح زيرين خاک و سنگ نفوذ
میيابند .مقدار اين نفوذ بستگی به عوامل متعددی از جمله رطوبت خاک قبل از شروع نفوذ ،پوشش زمين ،جنس
و ساختمان دانههای خاک و شيب زمين دارد .بخشی از آبی که نفوذ میکند در اليهی سطحی کم عمق میماند
و ممکن است به درون يک نهر يا رود نشت پيدا کند .بخش ديگری از آب ممکن است به اعماق پايينتر برود و
آبخوانهای زيرزمينی را تغذيه نمايد.

 80ردصد آب شرب شهری 59 ،ردصد آب شرب روستایی و  39ردصد آب مصرفی صناعی ایان از آب زیزمینی اتمین می شود.
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منابع آب زیرزمینی :فضای خالی بين دانه های خاک میتواند محلی برای ذخيره شدن آب باشد .در صورتی که
اليهای از خاک متخلخل که میتواند جريان آب نفوذ کرده به خاک را از خود عبور دهد ،روی يک اليه نفوذ ناپذير
قرار گيرد ،يک اليه خاک تشکيل میشود که همه فضاهای خالی بين دانه های آن با آب پر شده است .به اين اليه
اشباع ،آبخوان میگويند .اگر آبخوانها به اندازه کافی متخلخل باشند که آب بتواند به داخل آنها نفوذ کند ،مردم
میتوانند با حفر چاه از آب اين آبخوانها استفاده نمايند .بنابراين ،آبی که از چاه استخراج میشود ،آبی است که
از فضاهای خالی بين دانه های خاک تخليه میشود .آب میتواند مسافت زيادی را در زير سطح زمين سفر کند و
بهعنوان ذخيرهی آب زيرزمينی برای مدت طوالنی بدون بازگشت به سطح زمين به حساب آيد .حرکت آب در
خاک بسيار کندتر از روی سطح زمين است و به همين دليل جايگزينی آب در منابع آب زيرزمينی ممکن است
سال ها به طول انجامد.
حج
مهم
نکته ی هك رد مورد چرهخ آب باید مورد توهج قرار گیرد اين است هك م
آب اثبتی رد اين چرهخ رد حرکت است و هن چیزی هب آن اضاهف میشود و هن
م
چیزی از آن كم میشود .اين بدا ن معنی است هك یلیون اه سال است هك
حج
یک م اثبت آب رد اين چرهخ رد گردش است .آلودگی اهیی هك هب
خ
طبی
آب اضاهف میشود رد دا ل اين چرهخ عی پاالیش میشوند ره چند هك
م
آلودگی اهی نوپدیدی هك انسان اه هب آب اضاهف میکنند ،مکن است رد
خ
دا ل اين چرهخ باقی بماند و طبیعت توان حذف آن را نداشته باشد.

-4-1چرخه آب شهری
شايد برای اکثر مردم دسترسی به آب لولهکشی يک امر بديهی باشد ،اما برای تحقق اين امر تالش بسيار و
سرمايهگذاری فراوانی صورت گرفته است .منابع اصلی تأمين آبی که درنهايت به خانههای مردم میرسد ،آبهای
سطحی و زيرزمينی هستند .در مواردی که آب سطحی تامين کننده آب شهری است ،به دليل تمرکز جمعيت
زيادی در شهرهای بزرگ و نياز آبی باالی منطقهای که به طور طبيعی توان تامين آب در حد مورد نياز را ندارد،
معموالً نياز به احداث سد در مناطق کوهستانی دوردست است و سپس آب ذخيره شده در سد بايد از طريق
احداث تونل ،خط لوله يا نظاير آن بايد به شهر منتقل شود .قبل از توزيع آب در شهر ،با درنظر گرفتن کيفيت آب
انتقال داده شده ،فرآيندهای مختلف تصفيه بايد روی آب انتقالی از سدها اعمال شود .اين امر معموالً در يک يا
چند تصفيهخانه بزرگ در حاشيه شهرها صورت میگيرد .سپس از طريق مجموعهای از مخازن کوچکتر که در
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سطح شهرها پراکنده هستند و خطوط لوله ،آب تصفيه شده بين مشترکين توزيع میشود .در طراحی و اجرای
شبکههای توزيع آب ،عوامل سرعت آب ،فشار آب ،دبی طراحی لوله ،حداقل قطر لولهها و پارامترهای تاثيرگذار
ديگر بايد لحاظ شود .شبکههای توزيع آب در قسمتهای مختلف نقاط شهری دارای مختصات و جغرافيای خاص
است که بايد فشار مورد نظر طراحی برای تمام نقاط به اندازه کافی تامين شود.
به جز آبی که صرف آبياری فضای سبز منازل و پارکها میشود و يا آبی که در سيستمهای تهويه و يا از سطوح
در شهرها تبخير میشوند ،عمده آب مصرفی در شهرها ،پس از اينکه در فرآيندهای مختلف شستشو ،پخت و پز و
 ،....آلوده میشوند ،به شکل فاضالب دفع میشود .روش های مختلف برای دفع فاضالب در شهرها مورد استفاده
قرار میگيرد .از گذشتههای دور ،فاضالب توليدی خانهها ،به چاههای جذبی دفع فاضالب ،هدايت و از محيط خانه
دور میشد .چاههای جذبی در واقع ،فاضالب هر ساختمان را به آب زيرزمينی تغذيه میکند .هرچند امروزه
فاضالبهای خانگی مورد تصفيه ،بازيافت و بازچرخانی قرار میگيرند ،اما چاههای جذبی فاضالب هنوز در مناطق
وسيعی از کشور مورد استفاده قرار میگيرند .شبکههای جمع آوری فاضالب ،فاضالب ساختمانها را جمعآوری
کرده و به تصفيه خانه منتقل میکنند و طی فرآيندهای مختلف برای استفاده مجدد در فعاليتهای کشاورزی يا
صنعتی و يا برای تخليه به طبيعت تصفيه میشود .به فاضالب تصفيه شده ،پساب گفته میشود .در برخی از
کشورها ،فاضالب شهری برای توزيع مجدد در شبکه آب شرب هم تصفيه میشود که البته اين کار نيازمند
بهرهگيری از فرآيندهای بسيار پيشرفته تصفيه است .شکل ( ،)5به طور شماتيک ،سيستم تامين آب سطحی به
شهر و دفع فاضالب آن را نشان میدهد.
در برخی از شهرها و بسياری از روستاها ،منابع آب زيرزمينی برای تامين آب شرب و بهداشت مورد استفاده قرار
میگيرند .با توجه به اينکه معموالً چاههای متعدد و پراکنده برای تامين آب شرب شهرها الزم است ،امکان تصفيه
متمرکز آب زيرزمينی وجود ندارد و بدليل کيفيت بهتر منابع آب زيرزمينی ،گاهی تصفيه به شکلی که برای
آبهای سطحی مورد استفاده قرار میگيرد ،مورد نياز هم نيست .به همين داليل ،آب برداشتی از چاه ها ،در اکثر
موارد بعد از کلرزنی مستقيماً در شبکههای توزيع آب تزريق میشود .به همين دليل حفاظت کيفی از منابع آب
زيرزمينی که تامين کننده آب شهرها و روستاها هستند از اهميتی دو چندان برخوردار است.
 -1-4-1تصفیه آب
تصفيه آب دارای سابقهای بسيار طوالنی و قديمی است .برخی بر اين باورند که تاريخ تصفيه آب به حدود دو هزار
سال پيش از ميالد مسيح میرسد .مراحل تصفيه در آن زمان شامل جوشاندن و صاف کردن آب بوده است .شهر
پيزلی در اسکاتلند به عنوان اولين شهری که آب مصرفی آن مورد تصفيه قرار گرفت ،شهرت دارد .سيستم تصفية
آب متشکل از عمليات تهنشينی بود که متعاقب آن فيلتراسيون انجام میشد .اين سيستم تصفيه در سال 1204
ميالدی آغاز به کار کرد .با توجه به يافتههای کخ و پاستور مبنی بر اينکه ميکروارگانيسمها عامل اصلی ايجاد
بيماری هستند و کلر توانائی از بين بردن آنها را دارد ،از ابتدای قرن بيستم در اروپا و آمريکا ،فرايند کلرزنی به
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آبهای آشاميدنی آغاز شد .گندزدايی و استفاده وسيع از کلر در منابع آب مصرفی ،باعث کاهش بسيار زياد مرگ و
مير ناشی از بيماری هايی با منشأ آبی گرديد.

شکل  :5چرخه آب شهری

فرآيندهايی که برای تصفيه آب آشاميدنی مورد استفاده قرار می گيرند ،بسته به نوع مصرف و کيفيت آب منبع
انتخاب شده ،متغير است .بيشتر آبهای زيرزمينی صاف و عاری از عوامل بيماریزا و هم چنين فاقد مقادير قابل
توجهی از مواد آلی هستند .اين قبيل آبها را میتوان با استفاده از حداقل مقدار کلر برای جلوگيری از آلودگی
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شبکه¬های توزيع ،در سيستمهای آب آشاميدنی مورد استفاده قرار داد .اما گاهی بعضی از آبهای زيرزمينی
حاوی مقادير زيادی از جامدات محلول ،گازها و مقادير اضافی آهن ،منگنز و حتی مواد آلی و ميکروبی باشند که
به فرآيندهای تصفية پيچيده نياز است .سيستم تصفيه آبهای زيرزمينی برای مصرف آشاميدنی شامل هوادهی،
سختیگيری ،فيلتراسيون ،گندزدايی و ذخيرهسازی است .آبهای سطحی غالباً دارای تنوع بيشتری از آاليندهها
نسبت به آبهای زيرزمينی هستند و به همين دليل فرآيندهای تصفيه ممکن است برای اين قبيل آبها پيچيدهتر
باشد .معموالً ميزان جامدات محلول و کدورت در آبهای سطحی بيش از مقدار تعيين شده توسط استانداردهای
آب آشاميدنی است .سيستم تصفيه آبهای سطحی برای مصرف آشاميدنی معموالً شامل آشغالگيری ،تصفيه
شيميايی مقدماتی ،تهنشينی ،انعقاد و لختهسازی ،فيلتراسيون ،جذب سطحی ،گندزدايی و ذخيرهسازی هستند.
در نهايت آخرين واحد موجود در هر تصفيه خانه ،واحد ذخيرهسازی است که پس از آن آب ضدعفونی شده با
استفاده از سيستمهای توزيع آب به دست مصرف کننده میرسد.
 -2-4-1تصفیه فاضالب
فاضالبی که در خانهها توليد میشود ،دو نوع است :آب سياه و آب خاکستری .آب سياه ،آبی است که با پسماند
توالتها مخلوط شده و آب خاکستری به فاضالب غير از فاضالب توالتها ،اطالق میشود .آب مصرفی در دوشها،
دستشويیها و شيرهای آب روشويی و سينک ظرفشويی ،آب خاکستری محسوب میشوند .اين آب در تماس با
مدفوع انسانی نبوده اما حاوی برخی محصوالت پاککننده خانگی ،روغن ،ضايعات غذايی و  ...هستند.
از آب خاکستری تصفيه شده میتوان برای آبياری زيرسطحی فضای سبز ،پر کردن فالش تانکهای سرويسهای
بهداشتی ،شستشوی اتومبيل با کارواش ،پر کردن حوضهایتزئينی (بدون ماهی) و مواردی از اين دست استفاده
کرد .آب سياه اما حکايت ديگری دارد و برای تصفيه آن نياز به سيستمهای پيشرفته هست .برای اين منظور،
فاضالب توليدی به جای آنکه وارد چاه جذبی شود ،وارد سيستم شبکه جمعآوری فاضالب شهری شده و از آنجا
به تصفيهخانههای فاضالب شهری که برای اين منظور احداث شدهاند ،منتقل میشود .فاضالب به هر شکلی که
توليد شود (خانگی ،صنعتی يا بيمارستانی) يک سری آلودگیهای شيميايی ،فيزيکی و به خصوص بيولوژيکی
شامل عوامل ميکروبی و تخم انگلها را بههمراه دارد .در تصفيهخانههای فاضالب با انجام مراحل متعدد تصفيه
فيزيکی ،بيولوژيکی و شيميايی ،از فاضالب که مادهای آلوده و بيماریزا است ،آب سالم و زالل به دست میآيد.
اين آب قابليت استفاده در بخش کشاورزی و فضای سبز جهت آبياری و يا بخش صنعت را داراست .باتوجه به
شيوه طراحی تصفيهخانه روشهای مختلفی برای تصفيه فاضالب وجود دارد .مراحل تصفيه فاضالب شهری بطور
خالصه و بدون ذکر تاسيسات جانبی مورد استفاده ،عبارتند از:
تصفيه مقدماتی :اين مرحله شامل  2بخش آشغالگيری و دانهگيری به شرح زير است:
 آشغالگيری :در اين قسمت تکههای چوب ،پارچه ،پالستيک ،قوطی ،برگ درختان و  ...از فاضالب جدا
میشود .اين مواد را بايد در ابتدای محل ورود فاضالب به تصفيهخانه ،جداسازی کرد ،زيرا وجود آنها در
فاضالب سبب صدمه به پمپها و ديگر تجهيزات مکانيکی تصفيهخانه میشود.
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 دانهگيری :در فاضالب موادی همچون شن ،ماسه ،هسته ميوهها و تکههای کوچک استخوان وجود دارد
که به آنها مواد دانهای میگويند .اين مواد نيز میتوانند سبب ساييدگی و فرسايش قطعات مکانيکی
تصفيهخانه شوند .برای جداسازی اين دانهها ،سرعت جريان فاضالب را در داخل کانالهای خاص کاهش
میدهند تا مواد دانهای در کف کانال تهنشين شوند .دانههای تهنشين شده را به کمک تسمه نقاله يا پمپ
مخصوص به مخزن مناسبی انتقال داده و پس از شستشو دفع میکنند.
تصفيه اوليه :مرحله بعدی شامل حذف مواد جامد بسيار ريزی است که به صورت معلق هستند .برای جدا کردن
آنها ،فاضالب به يک حوضچه بزرگ قيفیشکل به نام حوضچه تهنشينی اوليه وارد میشود .فاضالب در اين بخش
برای مدت دو ساعت باقی میماند و در اين مدت قسمت عمدهای از جامدات معلق موجود در فاضالب در کف
حوضچه جمع میشود که به آنها لجن اوليه میگويند .اين لجن بهوسيله لجنروب مکانيکی به قسمت عميق
حوضچه منتقل شده و از آنجا بهوسيله پمپ تخليه و دفع میشود .مايع باقیمانده در روی لجنها که پساب اوليه
نام دارد وارد مرحله تصفيه ثانويه میشود.
تصفيه ثانويه :در اين مرحله با کمک باکتریهای هوازی و بیهوازی موجود در فاضالب مواد آلی محلول را به مواد
معدنی قابل تهنشينی تبديل میکنند .برای انجام اين کار باکتریهای هوازی به هوای زيادی نياز دارند که بهوسيله
هوادهها اين نياز برآورده میشود .اين مرحله را تصفيه بيولوژيکی نيز می نامند.
زاللسازی نهايی :در اين مرحله فاضالب خروجی از تصفيه ثانويه به حوضچه تهنشينی نهايی وارد میشود تا
لختههای متراکم مواد معدنی قابل تهنشين ،جدا شوند .پساب زالل از روی حوضچه به واحد گندزدايی (ضدعفونی)
منتقل میشود .اين لختهها که در کف حوضچه تهنشين شدهاند ،لجن فعال ناميده می شوند که قسمتی از آنها
به محل ورودی فاضالب برمیگردد تا در عمل تصفيه بيولوژيکی کمک کند و مازاد آن برای دفع به بيرون سيستم
منتقل میشود و مايعرويی آن که اکنون زالل شده برای ضدعفونی به حوضچه گندزدايی هدايت میشود.
گندزدايی پساب :برای نابودی و کاهش تعداد ميکروارگانيسمهای موجود در مايع زاللسازی شده ،از موادی همچون
کلر يا ازن و يا اشعه ماورای بنفش استفاده میشود .پس از انجام عمليات ضدعفونی از پساب تصفيه شده میتوان
برای آبياری زمينهای کشاورزی و فضای سبز ،پرورش آبزيان و يا بخش صنعت استفاده کرد.

جم
جم
شیب از  87ردصد عیت شهری کشور تحت پوشش شبکه ع آوری و تصفیه افضالب هستند.
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 -5-1تغییراقلیم و تأثیر آن بر منابع آب و مصارف آب
تغيير اقليم عبارت است از هر تغيير مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعيت ميانگين آب و هوايی ،که در
طوالنیمدت در يک منطقه خاص يا برای کل اقليم جهانی رخ بدهد .تغيير اقليم ناشی از پديده گرمايش جهانی
يا گرم شدن زمين است که منجر به افزايش ميانگين دمای زمين و سطح اقيانوسها شده است .پديده گرمايش
جهانی ناشی از افزايش سهم گازهای گلخانهای از گازهای تشکيل دهنده اتمسفر است .اوزون ،دی اکسيد کربن،
متان و بخار آب از جمله گازهای گلخانهای هستند .زمين مقداری از انرژی خورشيد را جذب و باقی آن را منعکس
میکند .در طی اين فرايند طول موج نور تغيير پيدا میکند .بعضی از گازهای موجود در جو زمين ،اين تابش
خروجی را جذب میکنند .افزايش سهم گازهای گلخانهای در اتمسفر ،باعث افزايش سهم جذب بازتابش خروجی
انرژی خورشيد میشود که در درازمدت موجب افزايش دمای کره زمين میشود .افزايش گازهای گلخانهای ناشی
از فعاليتهای صنعتی ،حمل و نقل ،توليد و مصرف حامل های انرژی ،فعاليتهای کشاورزی و دامپروری و
جنگلزدايی در حدود  5دهه گذشته ،منجر به شروع و ادامه فرآيند گرمايش جهانی شده است .در شکل ( ،)6سهم
عوامل مختلف در افزايش گازهای گلخانهای اتمسفر زمين نشان داده شده است .اقداماتی که منجر به کاهش انتشار
گازهای گلخانهای میشوند ،در جلوگيری از اثرات منفی اين پديده بر منابع آب اثرگذارند .به طور مثال ،کاهش
مصرف سوختهای فسيلی با مديريت مصرف انرژی در ساختمانها ،استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی و کاهش
زبالهها از جمله اقداماتی هستند که منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانهای میشوند.

شکل  :6سهم عوامل مختلف در افزایش گازهای گلخانهای اتمسفر زمین ()IPCC, 2114

شکل  7تا شکل  10اثرات تغيير اقليم بر روی خشک شدن رودخانهها و درياچههای کشور را نشان میدهد .البته
تنها تغيير اقليم باعث به وجود آمدن اين اتفاقات نبوده و برداشتهای بی رويه از منابع آب نيز بر روی اين موضوع
اثرگذار بوده است.
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شکل  :6رودخانه سیوند قبل و بعد از خشک شدن

شکل  :8رودخانه قره آغاج قبل و بعد از خشک شدن

شکل  :9دریاچه بختگان قبل و بعد از خشک شدن
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شکل  :11دریاچه مهارلو قبل و بعد از خشک شدن

گرمايش جهانی با افزايش دمای کره زمين و آبهای آزاد ،منجر به شتاب گرفتن چرخه آب شده است .افزايش
دما ،منجر به افزايش تبخير و تعرق شده و همين امر ،رژيم بارشها را در اکثر نقاط کره زمين تغيير داده است.
تغيير توزيع زمانی و مکانی بارشها ،وضعيت کمی و کيفی منابع آب سطحی و زيرزمينی را متاثر کرده است .در
کمربند گرم و خشک کره زمين که کشور ايران هم در آن قرار گرفته است ،اثرات گرمايش جهانی که موسوم به
تغيير اقليم است عمدتاً به شرح زير میباشد:
 تغيير رژيم بارش :سهم بارشهای زمستانه و بارش برف کاهش يافته و عمده بارشها در فصول گرمتر
سال به شکل بارشهای سبک به وقوع میپيوندند.
 افزايش سهم تبخير و تعرق :به دليل افزايش دما ،تلفات آب به شکل تبخير و نياز آبی گياهان افزايش
يافته است.
 کاهش منابع برف و يخ :ذوب منابع برف و يخ در مناطق کوهستانی ناشی از افزايش دما و باالرفتن خط
برف در مناطق کوهستانی از جمله مشخصات پديده تغيير اقليم بوده است.
 افزايش پديدههای حدی :افزايش فراوانی وقوع و شدت سيالبها و خشکسالیها از جمله مشخصات تغيير
اقليم ناشی از گرمايش جهانی است .از مثالهای اين نوع پديدهها می توان به سيالب پل دختر در فروردين
 92اشاره کرد (شکل .)11
 افزايش طوفانهای گرد و غبار :افزايش فراوانی و شدت طوفانهای گرد و غبار ناشی از خشک شدن
درياچهها و تاالب ها و از بين رفتن مراتع و جنگلها است که گرد و غبار استان خوزستان از نمونههای آن
میباشد (شکل .)12
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شکل  :12گرد و غبار در استان خوزستان

97

مفاهیم پایه در مورد منابع و مصارف آب

98

 فصلی شدن رودخانههای دائمی :بسياری از رودخانههای دائمی به دليل کاهش تغذيه از منابع برفی و
چشمه ها ،در بعضی از ماههای سال خشک میشوند.
 افت منابع آب زيرزمينی :کم شدن منابع آبهای سطحی معموالً منجر به اضافه برداشت از منابع آب
زيرزمينی میشود .تغيير رژيم بارشها و کاهش رطوبت خاک نيز منجر به کاهش تغذيه منابع آب زيرزمينی
از طريق نفوذ آب باران میشود .از اثرات اين موضوع فرونشست زمين است که به دليل برداشت بی رويه
منابع آب از سفرههای آب زيرزمينی رخ میدهد و سبب بروز پديده هايی مثل فروچالهها میشود که نمونه
آن در استان همدان در شکل ( )13نشان داده شده است.

شکل  :13فرونشست زمین در دشت کبودرآهنگ استان همدان

همانطور که پيشتر نيز گفته شد ،بررسی آمار و ارقام موجود نشان میدهد حدود  1/2ميليارد نفر در جهان با عدم
دسترسی به آب سالم روبرو هستند .بر اساس پيشبينیهای انجام شده ،در صورت تداوم روند جاری تا سال ،2025
دو سوم مردم جهان با بحران کم آبی مواجه خواهند شد .حال اگر موضوع تغيير اقليم و گرمايش جهانی را مدنظر
قرار دهيم ،متوجه میشويم باتوجه با باال رفتن دمای متوسط و تغيير در الگوی زمانی -مکانی بارشها،
محدوديتهای کمی -کيفی منابع آب در کمربند خشک و نيمه خشک کره زمين ،تشديد شده و بيشتر هم خواهد
شد .پديده اخير با توجه به تأثيرگذاری بر حجم منابع آب در برخی کشورها ازجمله ايران ،باعث تشديد شرايط
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بحران آب شده است .اين اتفاق و نظاير آن در مناطق کم آب ،احتمال بروز تنشهای منطقهای و گاهی بينالمللی
بر سر موضوع آب را باال برده است.
به اين ترتيب کمبود روزافزون منابع آب با همراه شدن رشد تصاعدی جمعيت و گرايش به سوی توسعه صنعت و
فنآوری ،همگام با گسترش و کاربرد روشهای پيشرفته کشاورزی ،نياز به آب را در مناطق نسبتاً وسيعی از کشور
بيشتر نموده است .در چنين شرايطی و با توجه به کمبود منابع آب قابل دسترس ،آلوده شدن منابع آبی موجود
در اثر فعاليتهای مختلف انسانی موجب گرديده که برای تأمين بخشی از نيازهای آبی جوامع استفاده از پسابها
و تصفيه و بازچرخانی آنها در دستورکار قرار گيرد ،همانطور که در اغلب کشورهای پيشرفته و صنعتی جهان و
حتی کشورهايی که با مشکل محدوديتهای منابع آب نيز روبرو نيستند ،بازچرخانی و استفاده مجدد در حال
انجام است.
در ايران محدوديت آب قابل دسترس ،توزيع غير يکنواخت آن در سطح کشور ،عدم انطباق الگوی شهرنشينی و
مراکز سکونتگاهی با طرح آمايش سرزمين و منابع آب و نيز نوع و شيوه توليد محصوالت زراعی از منظر سازگاری
با اقليم ،تأمين آب مورد نياز را در بسياری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدريج بر ابعاد آن افزوده است .بروز
خشکسالیهای پیدرپی در سالهای اخير از يک طرف و آلودهشدن منابع آب ناشی از افزايش ورود فاضالبهای
صنعتی ،شهری و بيمارستانی تصفيه نشده و زهآبهای کشاورزی از طرف ديگر ،کيفيت منابع آب را به شدت مورد
تهديد قرار داده و دسترسی به آب سالم و بهداشتی را با بحران شديدتری مواجه کردهاست ،بطوری که تأمين آب
قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف يکی از چالشهای مهم برای دولت و باالخص وزارت نيرو محسوب
میشود.
در ايران ،دستيابی به اهداف توسعه پايدار در مديريت توامان عرضه و تقاضای آب ،حفاظت از منابع ارزشمند و
محدود آب و بهرهبرداری بهينه و پايدار از اين منابع برای تامين نيازهای آبی کشور ،نيازمند بسيج منابع و امکانات
در کليه عرصهها اعم از قانونگذاری ،اجرای کارآمد سياستها ،تجهيز نيروی انسانی ،تخصيص اعتبارات الزم و
همکاریهای موثر سازمانها و نهادهای ذيربط و به کارگيری تجهيزات بهروز صنعت آب و فاضالب ،مخصوصاً در
بخشهای تصفيه و ارتقای کيفيت آب و پساب میباشد .افزون بر موارد ذکر شده ،مهمترين عامل در تضمين
دستيابی به پايداری منابع آب ،مشارکت مردم و عموم مصرف کنندگان آب در حفاظت از منابع آب و صرفه جويی
در مصرف آن است.

 -6-1الگوی مصرف آب در بخش شرب و بهداشت و تعریف مفاهیم پایه
شکل ( )14توزيع مصارف خانگی و غيرخانگی آب در شهرهای ايران را نشان میدهد .تعاريف پايه در مورد الگوی
مصرف آب شرب و بهداشت به شرح زير هستند:
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آب توليدی يا استحصالی ،کل آب برداشتی از قناتها ،چشمهها و چاهها برای مصارف شرب و بهداشت بعالوه
مقدار آب سطحی تصفيه شده در تصفيهخانههای آب کشور ،آب توليدی يا استحصالی ناميده میشوند.
آب مصرفی يا فروش آب ،مقدار آبی است که مصرفکنندگان از شبکههای توزيع آب برداشت میکنند .اين ميزان
آب ،از طريق آماربرداری از کنتورهای مصرف در شبکههای توزيع آب اندازهگيری میشود.
مصرف خانگی آب ،سهمی از آب توليدی است که توسط خانوارهای موجود در شهرها و روستاها برای مقاصدی
همچون شرب ،شستشو ،پخت و پز ،بهداشت و تهويه ،آبياری فضای سبز خانگی و غيره ،برداشت و بر حسب ليتر
بر روز اندازهگيری میشود .جدول ( )1توزيع مصارف مختلف آب در خانهها را بطور متوسط نشان میدهد .همانطور
که در اين جدول مشاهده میشود ،بيش از  50درصد مصارف آب خانگی در حمام و سرويسهای بهداشتی است.
مصرف غيرخانگی آب ،شامل مصارف در واحدهای صنعتی و تجاری ،نظامی ،اداری ،خدماتی و عمومی ،مصارف
آب در فضای سبز ،آتش نشانی ،شستشوی معابر و غيره میباشد.
سرانه مصرف آب خانگی :مقدار آب مصرفی هر نفر در يک انشعاب خانگی در شبانه روز بر حسب ليتر برای هر نفر
در روز ،سرانه مصرف آب خانگی ناميده میشود.
اختالف بين آب توليدی و آب مصرفی ،آب بدون درآمد (آب به حساب نيامده) ناميده میشود که در سه بخش
زير مورد ارزيابی قرار میگيرد:
 -1مقدار هدررفت واقعی آب که شامل نشت از خطوط انتقال ،شبکه توزيع و انشعابات شبکههای توزيع آب و
نشت و سرريز از مخازن تأمين شبکه میباشد.
 -2مقدار هدررفت ظاهری آب شامل مصارف غيرمجاز ،خطا در ثبت ،انتقال و محاسبه دادهها و آمارها که با
عنوان خطای مديريت دادهها و سيستم از آنها ياد میشود و نيز خطای سيستمهای اندازهگيری يا کنتورها
میشود.
 -3مقدار مصارف آب مجاز بدون درآمد که مربوط به مصارف آبی است که معاف از پرداخت آب بها هستند مانند
کاربریهای آموزشی.
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شکل  :14توزیع مصارف خانگی و غیرخانگی در شهرهای کشور

جدول  :1توزیع مصارف مختلف آب در منازل

 -1-6-1نحوه محاسبه سرانه مصرف آب خانگی مشترکین شبکه های آب
محاسبه ميزان سرانه مصرف و تعيين مشترکين کممصرف و پرمصرف در شهرهای بزرگ که سکونتگاهها از شکل
شخصی و سنتی گذشته به برجها و مجتمعهای مسکونی با کنتورهای مشترک تغيير يافتهاند ،کاری سخت و
پيچيده است .برای اين منظور الزم است تا واحدهای مختلف اقدام به نصب کنتور مجزا نمايند .برای ساختمانهای
مسکونی که هر واحد دارای کنتور مجزاست ،سرانه مصرف آب به شکل زير محاسبه میشود:
 -1جمعيت هر شهر و تعداد خانوارهای آن ،از آماربرداریهای رسمی استخراج میشود و از روی آن ،بُعد متوسط
خانوار (تعداد متوسط افراد هر خانواده) در هر شهر محاسبه میشود.
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 -2برای هر واحد مسکونی ،ميزان سرانه مصرف ،از تقسيم رقم مصرف ثبت شده توسط کنتور بر بعد متوسط هر
خانوار در شهرمحاسبه میشود و با سرانه مطلوب خانگی مقايسه میشود و بر همين اساس ،پر مصرف يا کم
مصرف بودن مشترک ،محاسبه و ميزان آب بها با توجه به طبقات مختلف مصرف ،تعيين میشود.
در شرايطی که چندين واحد مسکونی دارای کنتور مشترک باشند ،شرکتهای آب و فاضالب برای شناسايی
مشترکين پر مصرف ،به شکل زير عمل میکنند:
 -1جمعيت هر شهر و تعداد خانوارهای آن ،از آماربرداریهای رسمی استخراج میشود و از روی آن ،بعد متوسط
خانوار (تعداد متوسط افراد هر خانواده) در هر شهر محاسبه میشود.
 -2تعداد واحدهای مسکونی در هر ساختمان تحت عنوان آحاد شناسايی میشود.
 -3برای هر واحد مسکونی ،ميزان مصرف براساس رقم مصرف ثبت شده توسط کنتور ،بر تعداد کل ساکنين که
حاصل ضرب تعداد آحاد در بعد متوسط هر خانوار در شهر مورد نظر است ،محاسبه و با سرانه مطلوب خانگی
مقايسه میشود و بر همين اساس ،پر مصرف يا کم مصرف بودن مشترک ،محاسبه و ميزان آب بها ،تعيين
میشود.
مقدار سرانه مصرف آب تابعی از سطح زندگی ،فرهنگ ،کيفيت ،فشار آب ،رطوبت هوا و درجه حرارت هتوا استت
کته در مناطق مختلف جهان از کمتر از  100تا  500ليتر در شبانه روز متغير است .سازمان جهانی بهداشت مقدار
متوسط سرانه  150ليتر را برای برآوردن نيازهای بهداشتی هر نفر در روز تعيين کرده است.

تع
هب استناد مصوهب کارگروه ملی سازگاری با كم آبی ،میزان سراهن مطلوب مصرف آب خانگی رد کشور 987 ،لیتر ربای ره نفر رد ره روز ( 087لیوان آب) یین شده است
هك ربارب با میزان متوسط سراهن خانگی کشور رد سالاهی اخیر نیز هست.

 -6-1ضرورت سازگاری با کم آبی در شهرها
اگر چه ميزان کل مصارف آب شهرها و روستاها سهم کمی از کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص میدهد،
ولی به دليل تمرکز جمعيت زياد در نواحی که معموالً منابع آب بسيار محدودی به لحاظ طبيعی دارا هستند،
سيستمهای تامين آب شهرها ،بسيار پيچيده و پرهزينه میباشند .آب مورد نياز شهرهای بزرگ معموالً از
حوضههای آبريز مجاور و از طريق احداث سد و سامانههای انتقال آب ،از فواصل طوالنی چند ده تا چند صد
کيلومتری به تصفيهخانهها منتقل و سپس از طريق شبکه توزيع به دست مصرف کنندههای نهايی که ساکنان
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شهرها و روستاها هستند ،رسانده میشود .عليرغم سرمايهگذاریهای کالن برای اين سامانههای تامين آب در
شهرها ،بهدليل نوسانات شديد منابع آب سطحی ناشی از بروز دورههای خشک و خشکسالیها ،بسياری از شهرها،
بخشی از منابع آب مورد نياز خود را از منابع آب زيرزمينی تامين میکنند .برخی از شهرها نيز برای تامين منابع
آب خود به طور کامل وابسته به منابع آب زيرزمينی هستند.
در حال حاضر در بسياری از شهرهای کشور ،تامين آب با چالشهای زيادی مواجه است .جدول ( )2جمعيت و
تعداد شهرهای تحت تنش آبی را در سال های اخير نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،عليرغم وقوع
بارشهای قابل مالحظه در سال  ،1392تعداد شهرها و جمعيت تحت تنش آبی در شهرهای کشور ،اعداد قابل
توجهی میباشند که حاکی از آسيب پذيری قابل مالحظه سيستمهای تامين آب شهرها در مناطق خشک کشور
میباشد.
نکتهای که در خصوص سازگاری با کم آبی در شهرها حائز اهميت است اين است که منابع آبی که برای تامين
آب شرب و ساير مصارف از جمله فضای سبز در بسياری از شهرها مورد استفاده قرار میگيرند ،مشترک هستند.
بنابراين ،اگرچه ممکن است برای تامين آب مصارف غيرشرب مثل فضای سبز از آب تصفيه شده شبکه استفاده
نشود ،ولی منبع تامين مشترک بوده و مصارف بی رويه غير شرب میتواند تامين نيازهای شرب را در درازمدت با
مخاطره مواجه نمايد.
با توجه به اين چالش ها و مشکالت پيش آمده ،جامعه نيازمند تغيير سبک زندگی است و بايد تالش کرد تا سبک
زندگی جديد جامعه همسو با محدوديت های منابع آبی کشور در نظر گرفته شود .در همين راستا ،در ادامه اين
راهنما ،پيشنهادات مشخصی برای تغيير سبک زندگی متناسب با شرايط کم آبی در کشور ارائه شده است.
جدول  :2تعداد شهرها و جمعیت تحت تنش آبی در کشور در سالهای اخیر
(مرجع :شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)

سال

تعداد شهرهای مواجه با تنش جمعیت در معرض تنش (میلیون نفر)

1398

233

22/6

1396

336

35/1

1396

229

35

1395

301

35/6

1394

547

50/7
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 -1-2ساختار سازمانی وزارت نیرو و وظیفه شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضالب
وزارت نيرو يک نهاد چند وجهی است .به عبارت ديگر وظايف مديريت چند صنعت بزرگ کشور در اين وزارتخانه
انجام میشود که شامل صنعت آب ،صنعت برق ،صنعت فاضالب و صنعت انرژیهای تجديدپذير میباشد .وزارت
نيرو متولی سياستگذاریهای کالن و هماهنگیهای فرابخشی در سطح دولت ،در حوزههای ذکر شده است .اگرچه
مسئوليت سياستگذاری و مديريت در بخش آب در کشور مستقيماً بر عهده وزارت نيرو است ،اما نبايد از اين
موضوع غافل شد که آب يک عرصه چندوجهی و فرابخشی است .مسلماً بدون ايجاد هماهنگی و هم افزايی بين
نهادهای مختلف ذيمدخل در مورد مصرف يا حفاظت از منابع آب از جمله وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان حفاظت
محيطزيست ،وزارت صنعت معدن ،تجارت و شهرداری ها ،اجرای هماهنگ و موثر برنامههای مديريت منابع آبی
در کشور ميسر نخواهد بود.
در بخش منابع آب ،وزارت نيرو دارای دو مجموعه شرکت است .شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران و
شرکت های آب منطقهای در استان ها ،که وظيفه حفاظت و مديريت بهره برداری از منابع آب سطحی و زيرزمينی
و بهره برداری از سدها و تاسيسات انتقال آب را بر عهده دارند .در بخش آب و فاضالب شهری و روستايی ،شرکت
مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکتهای آب و فاضالب ،وظيفه تصفيه و توزيع آب و جمع آوری
و تصفيه فاضالب را بر عهده دارند .بنابراين ،مسائل مربوط به کميت ،کيفيت و تعرفههای آب شهری و روستايی
مربوط به شرکتهای آب و فاضالب هستند.
 -2-2تعرفه آب خانگی و نحوه محاسبه آن
تا سال  1392تعرفه آب خانگی شهری و روستايی ،بدون توجه خاصی به الگوی مصرف ،به صورت پلکانی با روند
افزايشی بوده است .اما در پی محدوديت منابع آب کشور ،لزوم تعيين و رعايت الگوی مصرف آب خانگی مطرح
شد .به همين منظور ،در سال  ،1392در جهت حرکت به سوی مصرف بهينه آب ،براساس مصرف سرانه  150ليتر
در شبانه روز به ازای هر فرد و با توجه به بعد خانوار ،تعيين و ابالغ شد .اين الگو در استانها بين  13تا 12
مترمکعب به ازای هر خانوار در نظر گرفته شده است (جدول .)3
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طبقات مصرف آب برای هر خانوار (متر مکعب در ماه)

شکل  :15تعرفه آب خانگی در دامنه الگوی مصرف مطلوب
جدول  :3الگوی مصرف مطلوب خانوار در استانهای مختلف کشور
نام استان

الگوی مصرف مطلوب

نام استان

(متر مکعب در ماه)

الگوی مصرف مطلوب
(متر مکعب در ماه)

آذربايجان شرقی

14

فارس

15

آذربايجان غربی

15

قزوين

15

اردبيل

15

قم

15

اصفهان

14

کردستان

15

البرز

14

کرمان

15

ايالم

16

کرمانشاه

15

بوشهر

16

کهگيلويه و بويراحمد

17

تهران

14

گلستان

15

چهارمحال و بختياری

16

گيالن

13

خراسان جنوبی

16

لرستان

15

خراسان رضوی

15

مازندران

14

خراسان شمالی

15

مرکزی

14

خوزستان

16

هرمزگان

16

زنجان

15

همدان

14

سمنان

15

يزد

15

سيستان و بلوچستان

12

تعرفه آب مصرفی در هر طبقه (ریال برای هر

در گام ديگر باتوجه به الگوی
مصرف تعيين شده ،دو جدول
تعرفه مستقل برای محاسبه آب
برای خانوار ابالغ گرديد .اولين
جدول ابالغی مربوط به
خانوارهايی بوده است که الگوی
مصرف ابالغی را رعايت کرده و در
دامنه الگوی مصرف مطلوب آب
مصرف کردهاند (شکل .)15

4236

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

26

ضوابط ،استانداردها و تعرفهها

دومين جدول ابالغی برای مشترکينی بوده که باتوجه به استان محل زندگی ،الگوی مصرف آب را رعايت نمیکنند.
به عبارتی چنانچه مشترک مصرف خود را در دامنه الگوی مطلوب تنظيم نکند ،مشمول تعرفه ديگری خواهد شد
که به شرح شکل ( )16است .تذکر سه نکته ضروری به نظر میرسد:
 -1ارقام مورد نظر در ضريب شهری ،شهر مورد نظر ضرب میشود( .ضريب شهری ،عددی است که بر مبنای
جمعيت ،کيفيت آب و نحوه تأمين آب شهر مورد نظر بدست میآيد).
 -2تعرفه آب خانگی نزديکترين شهر محاسبه میشود.
 -3در ماههای گرم سال (خرداد ،تير ،مرداد و شهريور) تعرفه مصارف خانگی باالی  25متر مکعب در ماه
مشمول  20درصد افزايش میشود.
22079
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تعرفه آب مصرفی در هر طبقه (ریال برای هر متر مکعب)
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طبقات مصرف آب برای هر خانوار (متر مکعب در ماه)

شکل  :16نمودار مصارف مازاد بر الگوی مصرف

 -1-2-2نحوه محاسبه آببهای خانگی
نحوه محاسبه آب بهای شهری در مثال زير تشريح شده است:
فرض کنيم در شهر بوشهر دو مشترک داريم که يکی  16مترمکعب (مطابق الگو) و ديگری  27مترمکعب (باالتر
از الگوی مطلوب) در آبان ماه  92آب مصرف کردهاند .نحوه محاسبه آب بهای مشترک اول به شيوه زير است:
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)5×2624(+)5×2431(+)5×3237(+)1×4239(=40699
نحوه محاسبه آب بهای مشترک دوم به شيوه زير است:
)5×1267(+)5×2795(+)5×3721(+)5×4273(+)5×7107(+)2×11122(=124179
با توجه به ضريب شهری بوشهر که معادل  1/35در سال  92بوده است ،آب بهای مشترک اول  54944ريال و
آب بهای مشترک دوم  167642ريال در ماه آبان  92خواهد بود.
قبض آب مشترک مذکور ،عالوه بر آب بها شامل تعرفهها و پرداختیهای قانونی ديگر نيز هست که معموالً سهم
عمدهای ندارند و به صورت فهرست وار عبارتند از :تعرفه خدمات دفع فاضالب (فاضالب بها) ،تعرفه تبصره  3يا
تعرفه تبصره  ،2تعرفه ماده  7مصوبه شورای اقتصاد ،آبونمان اشتراک آب و فاضالب ،تکاليف قانونی بودجه و ماليات
بر ارزش افزوده .با توجه به حذف تدريجی قبوض کاغذی ،مشترکين میتوانند با مراجعه به پورتابل شرکت آب و
فاضالب مربوطه و وارد کردن شماره پرونده يا شناسه قبض ،نسبت به مشاهده اقالم آب بهای خود مبادرت نمايند.
 -3-2تعرفه آب غیرخانگی و نحوه محاسبه آن
تعرفه مشترکينی که کاربری آنها غير خانگی است شامل کاربریهای صنعتی ،دولتی ،عمومی ،آموزشی و اماکن
مذهبی ،آزاد و بنايی ،تجاری و ساير هستند .تعرفه آب کاربریهای غيرخانگی براساس دو دامنه مصرف تعيين و
محاسبه میشود .اين دو دامنه عبارتند از:
 -1مصرف تا سقف ظرفيت قراردادی
 -2مصرف باالتر از سقف ظرفيت قراردادی
ظرفيت قراردادی حداکثر مقدار مجاز مصرف آب برای واحد غيرخانگی طرف قرارداد شرکت آبفا است .ظرفيت
قراردادی براساس ميزان مصرف مجاز در ماه تعيين میشود و در صورتحساب مشترک نيز قيد میشود .تعرفه
کاربریهای غيرخانگی در دامنه ظرفيت قراردادی به شرح شکل ( )17است.
در صورتی که مشترک غير خانگی مبادرت به مصرف باالتر از ظرفيت قراردادی نمايد ،مشمول پرداخت تعرفه آزاد
( 37450ريال به ازای هر متر مکعب) خواهد شد .نکات ذيل در زمينه تعرفه کاربریهای غيرخانگی قابل ذکر
است:
 -1اين گروه از کاربریها نيز مشمول اعمال ضريب شهری شهر مورد نظر میشوند.
 -2در ماههای گرم سال مشمول  20درصد افزايش میشوند.
 -3تعرفه کاربریهای غيرخانگی روستايی معادل تعرفه همان کاربری در نزديکترين شهر است.
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۷۶۶۲۲

آزاد

تجاری

ساخت و ساز و بنایی

آموزشی و اماکن مذهبی

عمومی و دولتی

۳۲۹۸

صنعتی

۱۱۴۱۷

۸۹۰۲

۶۵۹۴

تعرفه (ريال به ازاری هر متر مکعب)

۳۷۴۵۰

۸۰۰۰۰
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۰

شکل  :16تعرفه کاربریهای غیر خانگی در دامنه ظرفیت قراردادی

 -1-3-2نحوه محاسبه آب بهای کاربری غیر خانگی
فرض که ظرفيت قراردادی يک واحد صنعتی در بوشهر  100مترمکعب در ماه است .ولی مشترک مذکور 150
مترمکعب در آبان ماه  92آب مصرف کرده است .آب بهای مشترک مذکور به شرح زير محاسبه میشود:
)100×6594(+)50×31450(=2531900
2531900×1/35=3412065
قبض آب مشترک مذکور نيز عالوه بر آب بها ،شامل تعرفه خدمات دفع فاضالب (فاضالب بها) ،تعرفه تبصره  3يا
تعرفه تبصره  ،2تعرفه ماده  7مصوبه شورای اقتصاد ،آبونمان اشتراک آب و فاضالب ،تکاليف قانونی بودجه و ماليات
بر ارزش افزوده خواهد بود.
 -4-2مقررات مربوط به تاسیسات بهداشتی و نحوه ممیزی شیرآالت
مقررات مربوط به تاسيسات بهداشتی در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان قرار داده شده است .در اين
مبحث که در کشور نيز الزم االجراست ،الزامات جدول ( )4برای جريان آب خروجی از شيرآالت مشخص شده
است .همانطور که در اين جدول مشخص شده است ،برای شيرهای روشويی ،سردوش ،شير ظرفشويی و شلنگ
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توالت مقادير حداکثر جريان خروجی مشخص شده است .دستيابی به اين الزامات ،مستلزم استفاده از شيرآالت
استانداردی است که براساس برچسب آب ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد ،کاهنده مصرف آب محسوب
شوند .برای اطمينان از اينکه خروجی شيرآالت مطابق ضوابط فوق هستند ،میتوان به راحتی خروجی شيرآالت
را اندازهگيری کرد .برای اين کار بايد شير تا انتها باز باشد و سپس خروجی آن در مدت مثالً  10ثانيه اندازهگيری
شود .اين کار را میتوان با نايلون مدرج مخصوص مميزی شيرآالت مطابق شکل ( )12انجام داد که طوری مدرج
شده که حجم خروجی شير را برحسب ليتر بر دقيقه براساس آب جمع شده در کيسه در مدت  10ثانيه نشان
میدهد .در صورت دسترسی نداشتن به کيسه مدرج ،ساير ظروفی که حجم مشخصی دارند مثل بطری آب معدنی،
میتواند برای اين منظور مورد استفاده قرار گيرند .به طور مثال ،اگر شير روشويی در يک خانه ،به مدت ده ثانيه
باز باشد بايد يک ليتر خروجی داشته باشد .اگر خروجی شير در مدت ده ثانيه بيش از اين ميزان باشد ،يعنی شير
نصب شده ،الزامات مبحث  16مقررات ملی ساختمان را برآورده نمیکند وکممصرف محسوب نمیشود.
جدول  :4جریان خروجی حداکثر مجاز شیرآالت در مبحث  16مقررات ملی ساختمان
نوع

میزان مصرف (لیتر در دقیقه)

شير روشويی (خصوصی)

 6ليتر

شير روشويی (عمومی)

 2ليتر

شير روشويی اتومات

 6ليتر

سردوش حمام

 2ليتر

شير ظرفشويی

 2ليتر

شلنگ توالت

 6ليتر

توالت (در هر بار تخليه)

 6ليتر
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شکل  :18کیسه مدرج برای اندازه گیری میزان آب خروجی از شیرآالت و سردوش

 -5-2تفکیک کنتور در مجتمع های مسکونی
طبق مبحث  16مقررات ملی ساختمان در مجتمعهای مسکونی ،اداری و يا تجاری که لوله کشی آب مصرفی
واحدها مشترک می باشد ،بايستی پيشبينی های الزم برای نصب لوازم اندازه گيری جريان آب روی انشعاب هر
واحد به عمل آيد .در مجتمعهای مسکونی اندازهگيری صحيح آب مصرفی برای هر واحد مسکونی (خانوار) عالوه
بر آنکه پرداخت آب بها را توسط مشترکين از هر جهت و هر بابت مطلوبتر میکند ،اثر مستقيم روی کنترل و
صرفه جويی مصرف آب دارد .مشکالت مربوط به محاسبه و دريافت آب بها در مجتمعهای مسکونی و افزايش
تصاعدی قيمت آب بها برای مصارف باال ،موجب گرديده است که شرکتهای آب و فاضالب استانها به جهت رفع
مشکالت مشترکين چند واحدی ناشی از داشتن يک انشعاب که منجر به عدم هماهنگی مناسب در تخصيص بهای
آب هر واحد میگردد ،به فکر راه حل باشند .هر يک از شرکتها به تناسب شرايط محلی ،مجزا بودن سيستم لوله
کشی داخل ساختمان ها و  ...در حد مقدور برای مشترکينی که میتوانند وضعيت لوله کشی داخلی خود را با
مقررات آن شرکت تطبيق دهند ،انشعاب مسکونی جداگانه برای هر واحد واگذار و نصب مینمايند.
در صورتی که يک واحد مسکونی درخواست کنتور مجزا برای واحد خود را داشته باشد ،بايد موارد عمومی و
اختصاصی را رعايت نمايد که از آن جمله می توان به موارد زير اشاره کرد:
 وقوع ملک مورد درخواست انشعاب در محدوده تحت پوشش شبکه توزيع آب شرکت،
 داشتن سند مالکيت و يا مدارک قابل قبول شرکت برای محل درخواست انشعاب،
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 وجود سيستم لوله کشی داخلی مجزا برای هر واحد مسکونی از محل استقرار واحد در ساختمان تا مقابل
درب ورودی ساختمان به معبر عمومی برای کليه واحدها،
 آماده سازی فضای کافی و مناسب برای نصب کنتورهای مجزا،
 مالکين کليه واحدها بايد همزمان درخواست انشعاب مجزا نمايند.
بنابراين در صورتی که فقط يک انشعاب اصلی به مجتمع مسکونی اختصاص داده شود ،برای تعيين مصرف
اختصاصی ،هر واحد بايستی با رعايت دستورالعمل های شرکت آب و فاضالب آن استان ،به هزينه خود يک کنتور
فرعی نصب نمايند .محل نصب کنتور فرعی مجزا برای هر واحد مسکونی ،بستگی به محل عبور لوله های آبرسانی
عمودی ساختمان دارد و در اين خصوص نظم خاص و يکنواختی در تمام ساختمان ها وجود ندارد.

شکل  :19کنتور مشترک در یک ساختمان سه واحدی و نحوه توزیع مبلغ قبض آب (راست) و اقدام واحد یکی از
واحدها برای تفکیک کنتور (چپ)

در صورتی که مشترکين يک مجتمع مسکونی تمايل داشته باشند که مصارف خود را به صورت تفکيک شده
دريافت نمايند ،میتوانند از خدمات شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نصب کنتور هوشمند استفاده نمايد .اين
شرکتها خدماتی برای نصب کنتورهای هوشمند ،داخل يا خارج از واحدهای آپارتمانی ارائه میکنند که می توانند
متناسب با درخواست مشترک از انواع مختلف فن آوری مورد استفاده برای اندازهگيری جريان ،استفاده نمايند.

ضوابط ،استانداردها و تعرفهها

33

برخی از انواع کنتورهای توليدی در کشور برای اين منظور ،دارای سامانههای کامپيوتری قابل نصب روی موبايل
يا کامپيوترهای خانگی هستند که امکان توزيع منطقی مبالغ قبض آب مشترک بين واحدها را فراهم میکنند
(شکل )20

شکل  :21نصب کنتور هوشمند برای هر واحد با امکان پایش مصرف واحدهای آپارتمانی

 -6-2برچسب آب
در راستای قانون اصالح الگوی مصرف ،اعمال صرفهجويی و بهينهسازی مصرف آب ،دولت موظف بوده است که
نسبت به تعيين و تدوين معيارهای ميزان مصرف آب اقدام کند به طوری که کليه مصرفکنندگان آب و
توليدکنندگان و واردکنندگان تجهيزات آببر و آبپخش موظف به رعايت اين معيارها باشند .در سالهای اخير،
کميتههايی متشکل از نمايندگان وزارت نيرو ،سازمان ملی استاندارد ،وزارت صنعت ،معدن ،تجارت و ساير
بخشهای ذيربط تشکيل شده و معيارهای مصرف آب تعدادی از تجهيزات آببر و آبپخش را در قالب برچسب
مصرف آب تدوين کردهاند .برچسب مصرف آب میتواند ضمن اطالعرسانی به مشتريان هر کاال از ميزان مصرف
آب و بازدهی آن ،به عنوان معياری برای مقايسه کاالهای مشابه و تصميمگيری استفاده شود .اين طرح به شکل
مشابه در بسياری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است و در مورد مصرف انرژی نيز در سالهای گذشته در
کشور مورد استفاده بوده است .در حال حاضر ،سازمان ملی استاندارد در حال ارسال فراخوان برای توليدکنندگان
جهت دريافت برچسب برای محصوالت است و انتظار میرود در طی سال  ،1399برچسب برای نصب روی کاالهای
توليد شده يا وارد شده از طرف سازمان ملی استاندارد ارائه شود .تا پايان سال  ،1392برچسب آب برای ماشين
لباسشويی ،مخازن آبشويه (فالش تانک) ،سردوش و شيرآالت بهداشتی تدوين شده و برای ماشين ظرفشويی در

ضوابط ،استانداردها و تعرفهها

34

مراحل نهايی تدوين بوده است .نمای کلی برچسب آب در شکل ( )21نشان داده شده است .ميزان مصرف آب از
دسته  Aبه دسته  Gافزايش میيابد .به عبارت ديگر ،دسته  ،Aنشان دهنده کمترين ميزان مصرف آب و دسته
 Gنشان دهنده بيشترين ميزان مصرف آب است.
جدول ( )5دسته بندی جريان خروجی از سردوش و شيرآالت را
براساس برچسب مصرف آب ايران نشان میدهد .از مقايسه اين جدول
با جدول ( ،)4مشخص میگردد سردوش در دسته های  Aتا ( Cسبز)،
شير روشويی در ساختمانهای خصوصی در دسته های  Aو B
(سبزهای پررنگ) ،شير روشويی در مکان عمومی در دسته ( Aسبز
پررنگ) و شير سينک ظرفشويی در دسته های  Aتا ( Dسبز و زرد)،
با الزامات مقررات ملی ساختمان تطابق دارد .در جدول ( )5دسته
بندی سردوش طبق برچسب آب ايران نشان داده شده است .با توجه
به اينکه حداکثر خروجی مجاز سردوش ،در مقررات ملی ساختمان در
جدول ( 2 ،)4ليتر در دقيقه تعيين شده است ،سردوشهای دسته
های  Aتا  Cبا اين ضابطه متناسب هستند.
شکل  :21نمای کلی برچسب آب

جدول ( ،)6دسته بندی ميزان تخليه آب از مخازن آب شويه (فالش تانک) براساس برچسب ملی آب ايران را نشان
میدهد .مخازن آبشويه به دو دسته يک حالته و دو حالته تقسيمبندی میشوند .مخازن آبشويه يک حالته که در
حال حاضر در بازار ايران موجود هستند ،عمدتاً دارای حجم تخليه  6يا  4ليتر در هر بار فالش کردن میباشند.
الزم به ذکر است که فالش تانکهای قديمی ،احجام تخليه بسيار بيشتری داشتهاند و بعضاً تا  20ليتر آب در هر
بار فالش را نيز تخليه میکردهاند و هنوز در برخی از ساختمانهای قديمی مورد استفاده قرار میگيرند .در مخازن
آبشويه دوحالته ،تخليه نيمه 3 ،تا  4/5ليتر آب مصرف میکند و تخليه کامل حسب ظرفيت مخزن 4/5 ،تا 9
ليتر آب مصرف میکند .مقادير مندرج در جدول ( )6متوسط تخليه در دو حالت نيمه و کامل را برای دسته بندی
مخازن آبشويه بر اساس برچسب آب ايران ،نشان میدهد .مقايسه اين جدول و جدول ( )4نشان میدهد که
مخازن آبشويه دو حالته و يک حالته با حداکثر ظرفيت  6ليتر ،با مقررات ملی ساختمان مطابقت دارند.
در مورد ماشين لباسشويی ،نحوه محاسبه دستهبندی مصرف آب در برچسب ملی آب ،وابسته به ظرفيت ماشين
لباسشويی است .در جدول ( )7دستهبندی برچسب آب ماشين لباسشويی برای چند نمونه از ظرفيتهای پرکاربرد
در بازار ايران نشان داده شده است .الزم به ذکر است که در استاندارد ذکر شده ،مقادير حداکثر مصرف در هر
سيکل شستشو برای ظرفيتهای  1تا  10کيلوگرم ارائه شده که در اينجا به منظور تلخيص ،از ذکر همه موارد
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خودداری شده است .همانطور که در اين جدول قابل مشاهده است ،با افزايش ظرفيت ماشين لباسشويی ،ميزان
مصرف آب به شکل قابل مالحظهای افزايش میيابد .به طور مثال ،ماشين لباسشويی با ظرفيت  9کيلوگرم در
کالس  2/2 ،Aبرابر ماشين لباسشويی  4کيلوگرمی در همين کالس ،آب مصرف میکند.
جدول  :5دستهبندی جریان خروجی شیرآالت بهداشتی ( )Qمطابق برچسب آب ایران (لیتر بر دقیقه)

جدول  :6دسته بندی جریان خروجی از مخازن آب شویه مطابق برچسب آب ایران (لیتر در هر بار تخلیه)

گروه مصرف آب
حداکثر مقدار مجاز میانگین تخلیه
در دو حالت کامل و نیمه

A

B

C

D

E

F

3

3

3/5

4

4/5

5/5

جدول  :6حداکثر مصرف آب در هر سیکل شستشوی ماشین لباس شویی در استاندارد برچسب آب ایران (لیتر) برای
ظرفیت های متداول در بازار
ظرفیت ماشین لباسشویی

A

B

C

D

E

F

G

()Kg
4

22/2

24/1

28/8

34/4

41/2

43

58/8

5

25/2

32/1

33

43

51/5

31/5

33/5

6

32/3

33/2

43/2

51/3

31/3

33/8

88/2

8

42/3

48/2

53/3

38/9

82/3

98/4

113/3

9

45/4

54/2

34/8

33/5

92/3

112/3

132/3

ب
خ
ه
مص
ه
س
 -4ش وم :را کاراهی کا ش رف آب رد کارربیاهی
خانگی و غیرخانگی
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 -1-3معرفی اقدامات عملی به منظور کاهش مصرف آب در ساختمانهای با کاربری غیرخانگی
با توجه به محدوديت منابع آب در ايران در سالهای اخير استفاده بهينه از اين منابع و کاهش مصرف آب در
دستور کار کليه سازمانها و نهادها قرار گرفته است .از اين رو اجرای اقدامات متناسب با مديريت مصرف آب و
پيادهسازی آن در دستگاههای مختلف میتواند کمک شايانی در کاهش مصرف آب در کشور نمايد .جدول (،)2
اقدامات اجرايی برگرفته از دستورالعمل و راهنمای اجرای آييننامه نظام مديريت سبز در کشور به همراه برخی
اقدامات تکميلی را نشان میدهد .ذيالً توضيحات بيشتری در مورد اقدامات اجرايی ذکر شده ،ارائه شده است.
جدول  :8چک لیست اقدامات اجرایی پایش مصرف آب و جلوگیری از اتالف آب در کاربریهای غیرخانگی
(برگرفته از دستورالعمل و راهنمای اجرای آیین نامه نظام مدیریت سبز)

نوع اقدام

شرح اقدام

پایش مصرف
آب و آموزش

بررسی کنتور آب ،حداقل ماهی يکبار
نصب کنتور در هر واحد برای پايش ميزان مصرف آب
محاسبة هزينههای مصرف آب برای واحدهای مختلف
شناسايی فعاليتهايی که مصرف آب بااليی دارند.
مشخص کردن مکانهايی که مصرف آب بااليی دارند.
تدوين دستورالعمل های مديريت سبز و آموزش مستمر کارکنان

جلوگیری از
اتالف منابع
آب

تجهيز مخازن ذخيره آب به تنظيم کننده های جريان ،سنسورهای جريان آب ،فلکه های بسته شدن
خودکار و انتخاب مخازن با ظرفيت متناسب با ميزان مصرف
اجتناب از بازگذاشتن شيرآب در مواقع غيرضروری و نصب شيرهای زماندار (خودکار)
اجتناب از شستشوی سطوح با فشار زياد و شلنگ
بررسی مرتب تاسيسات جهت جلوگيری از نشتی
برنامة منظم تعويض واشرهای فرسوده و تعمير لولههای آب آسيبديده
نصب سردوشهای کاهنده مصرف يا تنظيمکنندة جريان (رگوالتور) روی سردوش
استفاده از فالش تانک دو حالته يا تغيير شناور فالش تانک تک حالته
جايگزينی شستشوی دستی با ماشينهای ظرفشويی و لباسشويی و استفاده از آنها با ظرفيت کامل
استفاده از سيستم تهويه مطبوع که مصرف آب کمی دارند و اصالح رفتار استفاده از اين سيستم ها
استفاده از روشهای الکترونيک برای رسوب زدايی تاسيسات تهويه مطبوع به جای استفاده از مواد شيميايی
آالينده مثل اسيد ،نمک و ...
انجام اقدامات الزم برای کاهش مصرف آب در فضای سبز

بازچرخانی
آب

استفاده از پکيج های بازچرخانی آب خاکستری
استفاده از تصفيه خانه برای بازچرخانی فاضالب های صنعتی و آب سياه

استحصال آب استحصال آب باران برای آبياری فضای سبز و ساير کاربری های مجاز
جلوگيری از آلوده شدن آب باران و اختالط آن با فاضالب
باران
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بررسی کنتور آب :با هدف کنترل بروز نشتی از اتصاالت آن صورت میگيرد .متاسفانه در برخی از موارد بخصوص
در کاربریهايی که از پرداخت تعرفه آب معاف هستند ،دسترسی نمايندگان شرکتهای آب و فاضالب برای بازديد
کنتور محدود شده است .اين امر ،پايش وضعيت فيزيکی کنتور برای نشتیهای احتمالی ،بررسی خرابی کنتور و
مواردی از اين دست را برای شرکتهای آب و فاضالب عمالً ناممکن میکند .توصيه میشود حتی در صورتی که
واحدی تعرفه آب نمیپردازد ،دسترسی به کنتور برای نمايندگان شرکتهای آب و فاضالب به راحتی ميسر باشد
و واحدهای متولی تاسيسات در اين ارگانها يا نهادها نيز برنامه بازديد ماهانه از کنتور را در دستور کار خود داشته
باشند .در ماههای سرد ،در صورتی که نصب کنتور درست نباشد ،ممکن است يخ زدگی در کنتور و اتصاالت آن
نيز رخ دهد .انجام بازديدهای مرتب در اين زمانها نيز ضروری است.
نصب کنتور در هر واحد برای پايش ميزان مصرف آب و شناسايی فعاليتها و مکانهای پرمصرف :در مجموعههايی
که دارای ساختمانهای متعدد يا واحدهای مختلف اقامتی ،توليدی و  ....هستند ،مهم است که مصرف هر ساختمان
يا واحد جداگانه پايش شود .اين اقدام ،کمک میکند تا مصرف واحدها به طور مستقل نسبت به دورههای مشابه
قبلی مقايسه شود و در صورت افزايش مصرف آب ،تدابير الزم برای مديريت مصرف اتخاذ شود و يا در صورت
کاهش مصرف آب ،ساز و کار تشويق فعال شود .در صورت پايش مصرف واحدهای مختلف ،امکان صدور قبض
جداگانه نيز برای هر ساختمان يا واحد نيز وجود خواهد داشت که میتواند به لحاظ اقتصادی نيز ،توزيع منابع
مصرفی در واحدهای مختلف را مشخص کند .مجموعه اين فعاليتها ،میتواند منجر به شناسايی واحدها يا
فعاليتهای با مصرف آب زياد و يا حتی اشکاالت تاسيسات و نشتیهای احتمالی شوند .شناسايی اين موارد میتواند
زمينهساز فعال کردن راهکارهای مديريت مصرف آب شود .مثالً چنانچه در يک مجتمع آموزشی ،مصرف آب
خوابگاهها ،قابل توجه باشد ،میتوان با نصب ابزارهای کاهنده مصرف آب در سردوشها يا ساير شيرآالت ،مصرف
آب را کاهش داد .پس از انجام اين مرحله و با توجه به ارسال قبض و هزينه آب بها برای هر بخش ،توجه عمومی
و جلب مشارکت تمام کارکنان در راستای کاهش مصرف آب بيشتر خواهد شد .همچنين با انجام اين اقدامات و با
بررسی قبوض در طی چند دوره و طبق قبضهای تفکيکی صورت گرفته میتوان با تشويق واحدهای صرفهجو،
انگيزه الزم برای کاهش بيشتر مصرف آب را چه در واحد صرفهجو و چه در واحدهای ديگر ايجاد نمود .پايش و
صدور قبض جداگانه برای طبقات يا واحدهای مختلف مجتمع اداری ،صنعتی يا خدماتی میتواند منجر به ايجاد
رقابت بين واحدهای مختلف در کاهش مصرف آب و تشويق واحدهای برگزيده در مديريت مصرف آب براساس
دستورالعملهای مديريت سبز شود.
تدوين دستورالعملهای مديريت سبز و آموزش مستمر کارکنان :با توجه به اينکه فعاليتهای مربوط به مديريت
مصرف آب ،دارای وجوه مختلف پايش ،آموزش و اصالحات فنی میباشد ،مهم است اين اقدامات نظاممند باشد.
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تدوين دستورالعملهای مديريت سبز با توجه به شرايط خاص هر کاربری ،میتواند به انسجام فعاليتهای مديريت
مصرف ،کمک شايان توجهی کند .اين دستورالعملها بايد حاوی بخشهای کلی زير باشد:
 دستورالعمل پايش مصارف آب

 شاخصهای تعيين مطلوب يا نامطلوب بودن فعاليتهايی که بر کميت يا کيفيت آب اثر دارند و ميزان
مصارف
 دستورالعملهای آموزش پرسنل در مورد مديريت مصارف آب و جلوگيری از آلودگی آن

 دستورالعملهای اقدامات تشويقی و بازدارنده بر حسب ميزان التزام به دستورالعملهای مديريت سبز
آموزش پرسنل از جمله مهمترين و ضروریترين اقدامات برای نهادينه شدن مديريت مصرف آب است .آموزش
بايد مستمر و با توجه به سطوح مختلف دانش و تخصص پرسنل ،دارای طبقه بندی مناسب باشد .محتوای آموزشی
در خصوص مديريت مصرف آب حتماً بايد توسط افراد متخصص اين حوزه تنظيم شود.
تجهيز مخازن ذخيره آب به تنظيم کننده های جريان ،سنسورهای جريان آب ،فلکه های بسته شدن خودکار و
انتخاب مخازن با ظرفيت متناسب با ميزان مصرف :مخازن ذخيره آب برای مصارف مختلف از جمله محلهای مهم
هدررفت آب هستند .تجهيز مخازن ذخيره آب به تنظيم کنندههای جريان ،سنسورهای جريان آب ،فلکههای بسته
شدن خودکار و انتخاب مخازن با ظرفيت متناسب با ميزان مصرف از جمله اقداماتی هستند که میتوانند هدررفت
آب در محلهای ذخيرهسازی را کم کنند .سادهترين نمونه اين اقدامات ،انتخاب توالتهايی با حجم سيفون کم يا
دو مرحلهای هستند .برای مکانهای اداری و تجاری که ممکن است تعداد سرويسهای بهداشتی زياد باشد و
امکان تعويض مخزن سيفونها به لحاظ اقتصادی ممکن است وجود نداشته باشد ،میتوان با قراردادن يک جسم
مثل بطری آب معدنی پر شده يا هر جسمی که بخشی از فضای فالش تانک را اشغال کند ،حجم آب مصرفی را تا
حد مطلوب کاهش داد .در مکانهايی که از مخازن آب برای ذخيره سازی آب شرب استفاده میشود بايد دقت
شود از دورريز آب مانده در اين مخازن که احتماالً شرايط مناسبی برای آشاميدن ندارد ،خودداری شود و از آن
برای ساير مصارف نظير شستشو سطوح و آبياری گياهان استفاده شود.
اجتناب از باز گذاشتن شير آب در مواقع غيرضروری و نصب شيرهای زماندار :آموزش در خصوص اصالح رفتارهای
مصرف آب مثل باز نگاه داشتن شير آب هنگام شستشوی دستها و نظاير آن نيازمند آموزش مداوم است .در اين
خصوص واحدهای مديريت سبز میتوانند نسبت به تهيه بروشورها ،پوسترها و برنامه های آموزشی اقدام نمايند.
استفاده از آب برای تميز کردن سطوح مثالً در پارکينگها ،محوطه بيرون ساختمانها و  ....از جمله اقداماتی است
که معموالً منجر به هدر رفت حجم زيادی از آب میشود .انجام اينگونه اقدامات بايد در جهت پيادهسازی مديريت
سبز ،ممنوع شوند .استفاده از شيرهای پدالی ،الکترونيک يا فشاری در مکانهايی که تعداد پرسنل يا مراجع زياد
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است ،صرفه جويی قابل مالحظهای را ايجاد میکند .عملکرد اين نوع از شيرآالت در کاهش مصرف آب ،در بخش
 3-3-2-3اين راهنما تشريح شده است.

اجتناب از شستشوی سطوح با فشار زياد و شلنگ :برای شستشوی سطوح بزرگ ،مثل حياط ،راهرو ،پارکينگ،
سالنهای کارخانهها و نظاير آن بايد از ابزارهای مناسب آنها استفاده کرد .استفاده از آب برای شستشوی سطوح
بزرگ ،موجب هدر رفت زياد آب ،آلودگی زياد به جهت حجم زياد استفاده از شويندهها خواهد شد .بطور مثال
استفاده از دستگاههای زمين شور يا بخارشورهای صنعتی و نظاير آن میتوانند با مصرف آب و شوينده بسيار کمتر،
سطوح را بسيار تميز و يا حتی ضدعفونی کنند .پرهيز از مصرف بی رويه شويندهها برای جلوگيری از آلودگی
محيط زيست و منابع آب سطحی و زيرزمينی از جمله موارد مهمی است که در تدوين دستورالعمل های مديريت
سبز مربوط به شستشوی سطوح ،ظروف و  ...حتما بايد لحاظ شوند .با توجه به لزوم تغيير سبک زندگی و محدوديت
منابع آبی الزم است تا اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.
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بررسی مرتب تاسيسات جهت جلوگيری از نشتی :بازرسی دورهای از تاسيسات و سيستم لولهکشی و شيرآالت
برای جلوگيری از نشتیهای احتمالی آب از جمله ديگر اقداماتی است که برای مديريت مصرف آب توصيه میشود.
در ساختمانها و مجتمعهای بزرگ ،هر چه پايش مصرف آب با جزئيات بيشتر و دقيقتری انجام شود ،امکان
شناسايی سريعتر نشتیها بهتر فراهم میشود .پس از شناسايی محلهای هدر رفت ،بايد تاسيسات فرسوده ،تعويض
يا تعمير شوند .فالش تانکها معموالً مستعد نشت آب هستند .استفاده از مواد ضدعفونی کننده رنگی ،میتواند
شناسايی اين نشتها را که ممکن است به سادگی قابل تشخيص نباشند ،آسانتر کند.
نصب سردوشهای کاهنده مصرف يا تنظيمکنندة جريان (رگوالتور) روی سردوش :در مورد تجهيزات کاهنده
مصرف از جمله سردوش کاهنده و رگوالتور در ادامه اين راهنما ،توضيحات مبسوطی ارائه شده است .در محلهايی
که از دوش استفاده میشود ،مثالً در هتلها ،خوابگاهها يا استخرها ،سردوشهای کاهنده مصرف بايد مورد استفاده
قرار گيرند .اين سردوشها بايد الزامات مقررات ملی ساختمان در جدول ( )4را برآورده کنند .در غير اين صورت
بايد با سردوشهای کاهنده تعويض شوند يا تنظيمکنندة جريان (رگوالتور) در محل اتصال سردوش به شلنگ يا
لوله آب نصب شود .سردوشهای غيراستاندارد ممکن است تا بيش از  20ليتر در دقيقه خروجی آب داشته باشند
که عمدتاً هم بدون استفاده هدر میرود .اين در صورتی است که سردوش کاهنده مصرف آب ،خروجی حداکثر 2
ليتر در دقيقه دارد .با توجه به حجم قابل توجه آب مصرفی در حمام ،استفاده از سردوشهای کاهنده تاثير بسيار
قابل مالحظهای در مصرف آب دارند .توضيحات بيشتر در بخش  2-3-2-3اين راهنما ارائه شده است.
جايگزينی شستشوی دستی با ماشينهای ظرفشويی و لباسشويی و استفاده از آنها با ظرفيت کامل :در مکانهايی
مثل هتلها ،رستورانها ،سلف سرويس ادارات و دانشگاهها ،بخش قابل توجهی از مصارف آب در فرآيندهای ظرف
شويی و لباس شويی محقق میشود .در چنين مکانهايی ،استفاده از ماشينهای ظرفشويی و لباس شويی کم
مصرف صنعتی ،میتواند مصرف آب را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد .عالوه بر اين ،در اين مکانها بايد
دستورالعملهای مشخصی برای استفاده از شويندهها و مواد شميايی پاک کننده در اختيار پرسنل قرار داده شود
تا از آلودگی بيش از حد و غيرضروری منابع آب و محيط زيست پذيرنده فاضالب ها جلوگيری شود .همچنين
توصيه میگردد ،استفاده از ماشينهای ظرفشويی و لباسشويی با ظرفيت کامل آنها انجام شود .در قسمت 1-15
توضيحات بيشتر در اين خصوص ارائه شده است .اين موضوع نيز جز مواردی است که با توجه به لزوم سازگاری با
کم آبی ،بايستی در تغيير سبک زندگی افراد جامعه برای مقابله با شرايط کم آبی لحاظ شود.
استفاده از فالش تانک دو حالته يا تغيير شناور فالش تانک تک حالته :فالش تانکهای قديمی در هر بار استفاده
بين  13-20ليتر آب مصرف می کنند .لذا استفاده از فالش تانکهای کم مصرف دو مرحله میتواند تاثير
چشمگيری در ميزان مصرف آب سرويسهای بهداشتی داشته باشد .در حال حاضر فالش تانکهای دو مرحلهای
کم مصرف ( 6 -3ليتری) که نسبت به نوع پُر مصرف آن بيش از  75درصد صرفه جويی در مصرف آب دارد ،در
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بازار ايران به وفور يافت میشود .توضيحات بيشتر در مورد فالش تانکهای کم مصرف در بخش  5-3-2-3راهنما
ارائه شده است.
استفاده از سيستم تهويه مطبوع که مصرف آب کمی دارند و اصالح رفتار استفاده از اين سيستم ها :در بخش
جداگانهای در ادامه راهنما ،توضيحات مربوط مديريت مصرف آب در سيستمهای تهويه مطبوع (بخش  )3-3و
کولرهای آبی (بخش  )2-3-3ارائه شده است.
استفاده از روشهای الکترونيک برای رسوب زدايی تاسيسات تهويه مطبوع به جای استفاده از مواد شيميايی
آالينده مثل اسيد ،نمک و  :...در بخش جداگانهای در ادامه راهنما ،توضيحات مربوط مديريت مصرف آب در
سيستمهای تهويه مطبوع (بخش  )3-3ارائه شده است.
انجام اقدامات الزم برای کاهش مصرف آب در فضای سبز :در بخش جداگانهای در ادامه راهنما ،توضيحات مربوط
مديريت مصرف آب در فضای سبز (بخش  )5-3ارائه شده است.
 -1-1-3بازچرخانی آب خاکستری
به همه پساب توليد شده در مصارف خانگی ،به جز پساب توالتها و در بسياری از موارد پساب آشپزخانهها ،آب
خاکستری گفته میشود .در کاربریهای خانگی ،بين  50تا  20درصد فاضالب توليدی از نوع آب خاکستری است.
بنابراين تصفيه و استفاده مجدد از آب خاکستری ،به عنوان يکی از روشهای کاهش نياز به منابع آب جديد در
محيطهای شهری بوده است .در کاربریهای غيرخانگی نيز ممکن است حجم زيادی از پساب خاکستری توليد
شود .مثال در استخرها يا خوابگاهها ،خشکشويیها .... ،مقدار زيادی فاضالب توليد میشود که دارای مشخصاتی
مشابه آب خاکستری خانگی است .بازچرخانی آب خاکستری به معنی تصفيه فاضالب حاصل از کاربردهای ذکر
شده برای استفاده در مصارف غيرشربی است که در تماس مستقيم با انسان نيستند .آب خاکستری تصفيه شده
برای توليد مواد غذايی خوراکی هم نبايد استفاده شود .با توجه به اينکه بازچرخانی آب خاکستری ،معموالً با
پکيجهای تصفيه درجا در محل توليد آب خاکستری و با استفاده از روشهای ساده تصفيه صورت میگيرد ،استفاده
مجدد از پساب توليدی برای موارد خاصی توصيه میشود که مخاطرات بهداشتی ايجاد نکند.
اگر آب خاکستری در سطح خانگی و در محدوده يک ساختمان مسکونی تصفيه شود ،معموالً برای سيفون توالتها
و آبياری زيرسطحی فضای سبز که گياهان غيرخوراکی در آن پرورش داده می شود ،قابل استفاده است .شکل
( )22نمای سيستم بازچرخانی آب خاکستری را در يک منزل مسکونی برای استفاده در آبياری فضای سبز نشان
میدهد .در مجتمعهای مسکونی ،هتلها يا مراکز تجاری بزرگ در صورت استفاده از پکيجهای پيشرفته بازچرخانی
آب خاکستری ،میتوان آن را برای مصارف متنوع تری مثل شستشوی محوطه يا آبياری سطحی فضای سبز
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استفاده کرد .در کاربریهای صنعتی ،استفاده از آب خاکستری تصفيه شده ،عالوه بر موارد فوق ،میتواند در برخی
از فرآيندهای توليدی يا سيستمهای خنک کننده (به جز تهويه مطبوع) نيز مورد استفاده قرار گيرد .بديهی است،
هر گونه استفاده مجدد از آب خاکستری نيازمند سطحی از تصفيه و لوله کشی و تاسيسات خاص برای استفاده
مجدد از آن است (شکل  .)23برخی از نمونههای تصفيه و بازچرخانی آب خاکستری که تاکنون در کشور پياده
سازی شده است ذيال معرفی شدهاند.

شکل  :22سیستم بازچرخانی آب خاکستری در منزل مسکونی برای آبیاری فضای سبز

شکل  :23سامانه جمعآوری ،تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان مسکونی
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خوابگاه دانشجویی

مجتمع مسکونی

نوع آب خاکستری و ظرفیت سامانه :آب
خاکستری حمام و روشویی از طریق خط لوله به سامانه

نوع آب خاکستری و ظرفیت سامانه :آب
خاکستری ناشی از دوشهای حمام و روشویی توسط

تصفیه با ظرفیت  250متر مکعب در شبانه روز انتقال پیدا
کرده و سپس در مخزنی ذخیره شده و برای آبیاری
فضای سبز استفاده می شود.

پکیج تصفیه آب خاکستری با ظرفیت  3000لیتر در شبانه
روز تصفیه می شود.

اجزای سیستم تصفیه :انعقاد ،ته نشینی ،فیلتراسیون
کاربرد پساب :آبیاری فضای سبز.

اجزای سیستم تصفیه :ته نشینی ،تصفیه بیولوژیکی،
فیلتراسیون
کاربرد پساب :آبیاری فضای سبز ،شستشوی پشت بام و
حیاط و تامین آب فالش تانکها
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در موضوع بازچرخانی آب خاکستری عالوه بر آن که اين اقدام باعث منغعتهای مالی خواهد شد ،مزايای ديگری
نيز به دنبال خواهد داشت که از آن جمله میتوان به کاهش هزينههای تصفيه آب شرب ،عدم استفاده از آب شرب
برای مصارف غير شرب و کاهش نياز به منابع آب جديد در شهرها اشاره نمود.
 -2-1-3بازچرخانی فاضالب صنعتی
تصفيه فاضالب صنعتی و استفاده مجدد از آن در فرآيندهای توليدی يا آبياری فضای سبز يکی از راهکارهای مهم
مديريت مصرف آب در صنايع و کارخانجات توليدی است .فاضالب صنعتی ،حسب اينکه در چه نوع فرآيندی توليد
شده باشد ،ممکن است آاليندههای مختلف شيميايی ،ميکروبی و  ....در خود داشته باشد .بنابراين فرآيندهای مورد
نياز برای تصفيه اينگونه فاضالبها ،کامالً وابسته به نوع آاليندههای موجود در فاضالب و نوع کاربری پساب پس
از تصفيه آن است .فاضالب توليدی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی (پس از پيش تصفيه فاضالب
در صورت نياز) ،اکثراً به تصفيهخانههای موجود در اين شهرکها منتقل میگردد و فاضالب آنها برای مواردی مثل
آبياری فضای سبز استفاده میشود .ساير واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی نيز بعضاً دارای تصفيهخانه
مستقل بوده و پساب توليدی را مجدداً در فرآيند توليد يا آبياری فضای سبز مورد استفاده قرار میدهند .نکتهای
که در مورد تصفيه فاضالبهای صنعتی بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که بخشهای مختلف در اين واحدها،
فاضالبهای با کيفيت متفاوت توليد میکنند و جداسازی آنها میتواند هزينههای تصفيه را به ميزان قابل توجهی
کاهش دهد.

تصفیهخانه کشتارگاه

تصفیهخانه کارخانه قند

تصفیهخانه واحد پتروشیمی

تصفیهخانه کارخانه نساجی
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 -3-1-3استحصال آب باران
استحصال آب باران ،به معنی جمعآوری آب باران ،ذخيرهسازی و استفاده از آن است .استفاده از آب باران برای
آبياری اراضی کشاورزی ،شرب دام و طيور ،شستشو و حتی آشاميدن دارای سابقه چند هزار ساله در بسياری از
مناطق خشک کره زمين است .استحصال آب هم بطور طبيعی و هم با دخالت انسان در طبيعت و بصورت مصنوعی
امکانپذير است .معموالً پس از وقوع بارشهتای تند ،جريان آب مازاد روی سطح زمين به طرف گودالها و اراضی
پست حرکت میکند و در آنجا جمعآوری و در نتيجه زمينها آماده کشتاورزی متیشتوند که اين روش طبيعی
استحصال آب میباشد .جمعآوری آب باران به روش مصنوعی عبارتست از کمک به افزايش رواناب از سطح آبگير
و ستپس جمتعآوری و يا هدايت آب به سمت يک منطقهی معين به منظور استفاده از آن .آب استحصال شده
عالوه بر مصارف زراعی و باغبانی ،در متواردی از جملته تامين آب شرب مورد نياز انسان ،دامها ،حيات وحش و
اهداف ديگر نيز قابل بهره برداری است.

جمع آوری و ذخیره سازی آب باران از سقف شیروانی

هم
متص
صن
صن مس
ات پایان سال  07 ،9915ردصد واحداهی عتی تقر رد شهرکاهی عتی کشور هب تصفیه خاهن افضالب ل بودهاند و از پساب تولیدی ربای مصارفی چون
آبیاری فضای سبز استفاده شده است.
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مخازن سطحی و زیرزمینی جمع آوری آب باران

نمونهای از احداث بند سنگی برای جمعآوری آب باران برای آبیاری نخلستان در هرمزگان

چاههای تاریخی طال در قشم برای جمع آوری آب باران

آب انبار :سازههای تاریخی برای جمعآوری آب باران در مناطق خشک ایران
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برخی از مزايای استحصال آب باران به شرح زير هستند:
 -1کاهش اتکا به سيستمهای متمرکز آبرسانی از سد يا چاه و درنتيجه امکان تامين آب برای کسانی که به
اين منابع دسترسی ندارند.
 -2استفاده از آب باران پيش از آنکه در تماس با انواع سطوح آلوده ،غير قابل استفاده مستقيم شود.
 -3احيا سازههای سنتی که در گذشته نيز جهت استحصال آب باران در مناطق مختلف کشور احداث شدهاند.
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 -2-3معرفی اقدامات عملی به منظور کاهش مصرف آب در ساختمانهای با کاربری خانگی

اقدامات متنوعی برای کاهش مصرف آب و مديريت آن در مصارف خانگی نيز وجود دارد که در جدول ( ،)9در دو
بخش رفتار مصرف آب و ابزار مصرف آب به صورت فهرستوار به آنها اشاره شده است.
جدول  :9فهرست اقدامات اجرایی پایش مصرف آب و جلوگیری از اتالف آب در کاربریهای خانگی
نوع اقدام

اطمینان از کم
مصرف بودن
تجهیزات آب
بر و آب پخش
براساس
استاندارد ملی
برچسب آب

کاهش مصرف
آب با اصالح
رفتارهای
مصرف آب

شرح اقدام
استفاده از ماشينهای ظرفشويی و لباسشويی کم مصرف و اطمينان از کم مصرف بودن ساير وسايل
خانگی مصرف کننده آب
نصب سرشير (پرالتور) روی شيرهايی که خروجی آنها بيش از مقادير تعيين شده در مبحث 16
مقررات ملی ساختمان است
نصب شيرهای خودکار
نصب سردوشهای کاهنده مصرف يا تنظيمکنندة جريان (رگوالتور) روی سردوش
استفاده از فالش تانک دو مرحله يا تغيير شناور فالش تانک تک مرحله ای
استفاده از سيستم تهويه مطبوع که مصرف آب کمی دارند و انجام اقدامات الزم برای کاهش مصرف
آب کولرهای آبی
بررسی مرتب تجهيزات لولهکشی و شيرآالت جهت جلوگيری از نشتی
عايق بندی لولههای آب گرم و سرد در محيطهايی که تبادل حرارتی زيادی دارند.
اجتناب از بازگذاشتن شيرآب غير از مواقع ضروری
بستن شير آب به هنگام مسواک زدن ،شستن دست ،وضو گرفتن و ...
خيساندن ظروف کثيف هنگام شستشو با دست به جای باز گذاشتن آب موقع شستو
استفاده از يک تشت برای شستشوی ميوهها و سبزيجات و استفاده مجدد از آب آن مثال برای آبياری
توجه به مقوله آب مجازی و کاهش هدررفت محصوالتی که برای توليد آنها آب زيادی مصرف میشود
مانند کاهش ضايعات محصوالت غذايی مورد استفاده و دورريز آنها.
استفاده از ماشين لباسشويی و ظرف شويی در صورت امکان بجای شستشوی دستی و استفاده از اين
وسايل با ظرفيت کامل
استفاده نکردن از آب برای يخ زدايی مواد غذايی
اجتناب از شستشوی سطوح با آب با فشار زياد و شلنگ و جارو کردن زمين به جای شستن آن
استفاده از سطل آب برای شستشوی ماشين به جای باز نگه داشتن شير آب و شلنگ ،استفاده از نازل
محدود کردن استفاده از وان برای استحمام
کوتاه کردن زمان دوش گرفتن
انجام اقدامات الزم برای کاهش مصرف آب در فضای سبز
پرهيز از افراط در استفاده از مواد شوينده برای جلوگيری از افزايش مصرف آب و آلودگی منابع آب
استفاده از خدمات تخصصی پزشکی برای درمان وسواس در افرادی که رفتارهای وسواسی در مصرف
آب زياد دارند.
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اطمينان از کممصرف بودن تجهيزات آببر و آبپخش براساس استاندارد ملی برچسب آب يکی از سادهترين
روشهای کاهش مصرف آب خانگی است .منظور از تجهيزات آب پخش ،مواردی مثل شيرآالت و سردوش و فالش
تانک است و منظور از تجهيزات آببر ،وسايلی مثل کولر و ماشينهای لباسشويی و ظرفشويی است .استانداردهای
برچسب آب که تا پايان سال  1392به تاييد سازمان ملی استاندارد رسيده است شامل شيرآالت ،سردوش ،مخازن
آبشويه (فالش تانک) و ماشين لباسشويی است .اين استانداردها در بخش  6-2اين راهنما معرفی شدهاند.
در مورد مديريت مصرف آب در سيستمهای تهويه مطبوع و کولرهای آبی به طور خاص ،در بخش  3-3اين راهنما،
توضيحات کامل ارائه شده است .توضيحات مربوط به سردوشها ،شيرآالت و فالش تانکهای کم مصرف در بخش
 3-15اين راهنما ارائه شده است.
عايق بندی لولههای آب گرم و سرد در محيطهايی که تبادل حرارتی زياد دارند :عايق بندی لولههای آب گرم و
سرد در محيطهايی که تبادل حرارتی زياد دارند ،منجر به کم کردن مصرف آب و انرژی میشود .در شرايطی که
زمان رسيدن آب گرم يا سرد با دمای مطلوب به شيرآالت يا تجهيزات تهويه مطبوع زياد باشد ،مقدار زيادی انرژی
و آب هدر میرود .استفاده از سيستمهای سيرکوالتور میتواند تا حد زيادی اين مشکل را برطرف کند .در مورد
اين سيستمها در بخش  2-2-3اين راهنما ،توضيحات بيشتر ارائه
شده است.
بررسی مرتب تجهيزات لولهکشی و شيرآالت جهت جلوگيری از
نشتی :شيرآالتی که چکه میکنند ،ممکن است منجر به هدررفت
دهها ليتر آب در طول شبانه روز شوند .به رفع نقص شيرآالتی که
نشتی دارند ،بايد اولويت داده شود .نشت آب از توالت فرنگی يا
سيفون ،ممکن است ساالنه بيش از  20هزار ليتر آب را هدر دهد.
اين مقدار برای سه بار دوش گرفتن يک نفر در هر روز در طول
يکسال کافی است .اگر فالش تانک دارای نشتی باشد ،با افزودن مواد
رنگی به آب داخل فالش تانک میتوان نشتی آن را شناسايی کرد.
فالش تانکهايی که نشتی دارند ،آب را به داخل کاسه توالت هدر
میدهند .مواد رنگی اضافه شده با آب ،ظرف مدت  30دقيقه از محل
نشست پديدار میشود.
نشتیهای عمده ممکن است ناشی از شکستگی در لولههای
ساختمان باشد که اگر سريعاً تعمير نشود ،عالوه بر هدررفت زياد آب
میتواند باعث خرابیهای جدی در سازه يا تاسيسات ساختمان شود .افزايش ناگهانی مقدار مصرف ثبت شده توسط
کنتور بايد مورد توجه ساکنين قرار گيرد و مورد بررسی دقيق قرار گيرد.
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نحوه تشخیص نشت آب از فالش تانک با استفاده از ماده رنگی

نشت و سرريز از منبع انبساط يکی ديگر از محلهای هدر رفت آب در ساختمانها میباشد .نشت آب از منبع
انبساط علل مختلفی دارد .از جمله اين موارد میتوان به عملکرد نامطلوب فلوتر (شناور) يا شير کنترل سطح آب
منبع ،نصب نامناسب فلوتر ،گير کردن ذرات جامد معلق در محل شير فلوتر ،خراب شدن قطعات الستيکی و واشر
شير فلوتر ،پوسيدگی و سوراخ شدن مبدلهای حرارتی تامين آب گرم مصرفی نظير کويل منابع کويلدار يا منبع
دو جداره که باعث میشود آب به صورت پيوسته به درون سيستم گرمايی جريان يافته و در پی آن ،منبع انبساط
سرريز شود ،اشاره کرد .برای جلوگيری از نشت آب به اين داليل بايد تاسيسات مربوط به سيستمهای گرمايشی
به طور دورهای و منظم مورد بازرسی قرار
گيرند و در صورت مشاهده نشت آب،
تعمير شوند.
آب گرمکنها هم ممکن است محل
نشت آب باشند .عمدهترين دليل نشت
آب از آب گرمکن نقص لوله کشی و در
برخی موارد ممکن است خوردگی مخزن
آب گرمکن باشد .کولرها هم ممکن است
نشت آب قابل مالحظهای داشته باشند .توضيحات مربوط به مديريت مصرف آب کولرها در بخش  2-3-3ارائه
شده است.
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در حوزه رفتار مصرف ،متاسفانه با گسترش شهرنشينی و توسعه زيرساختهای انتقال و توزيع آب در شهرها ،نوعی
از توهم پرآبی در شهرهای کشور ايجاد شد و به تدريج شهرنشينان نسبت به کميابی آب در ايران و اقليم خشک
آن ،حساسيت خود را از دست دادند .اين امر در طی سالهای متمادی منجر شده رفتارهای مصرف آب تا حد
زيادی نامتناسب با محدوديتهای طبيعی منابع آب کشور باشد .بنابراين يکی از مهمترين جنبههای مديريت
مصرف آب در خانهها ،اصالح رفتارهای مصرف آب است .فرهنگ صحيح مصرف آب در خانوارها میتواند باعث
شود تا اين رفتارها از سنين کم در کودکان به عادت تبديل شوند و بعدها در هر نوع شغلی که اختيار کنند،
صرفهجويی در مصرف آب در آن مشاغل را نيز به دنبال داشته باشد .نمونه اين رفتارهای مطلوب مصرف ذيالً
توضيح داده شده است:
اجتناب از بازگذاشتن شيرآب غير از مواقع ضروری و بستن
شير آب به هنگام مسواک زدن ،شستن دست ،وضو گرفتن و
 :...اگر هر فرد تالش کند در زمان شستوشوی دست و
صورت ،مسواک زدن يا موارد مشابه تنها يک دقيقه از مدت
زمان بازبودن شير آب بکاهد ،میتوان روزانه ده ها ليتر از
مصرف آب خانواده کاست .شيوه صحيح مسواک زدن تاثير
زيادی در سالمت و بهداشت دندانها دارد ،ولی باز بودن شير
آب در حين مسواک زدن لزومی ندارد .با يک ليوان آب نيز
میتوان دندانها را به خوبی مسواک کرد و دهان را شست.
صرفهجويی در مصرف آب حين وضو گرفتن و حتی وضو
گرفتن با يک ليوان آب مورد توصيه بسياری از علمای دينی
و مراجع تقليد میباشد .از پيامبر اکرم (ص) روايت شده است
که برای هر بار وضو گرفتن ،يک صاع (معادل  750ميلیليتر)
و برای هر بار غسل کردن ،يک مدّ (معادل  3ليتر) آب کافی است.
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ره دقیقه باز نگه داشتن شیر سینک ظرفشویی با توهج هب نوع شیرآالت و فشار آب شبکه میتواند منجر هب مصرف  3ات  97لیتر آب ( 07بطری آب معدنی خانواده) شود.

اگر یک خانواده  4نفره در شبانه روز تنها  9بار وضو بگیرند و برای هر بار وضو گرفتن یک دقیقه شیر آب را
باز نگه دارند حداقل  72لیتر در شبانه روز آب مصرف می شود .حال اگر میزان مصرف آب هر بار وضو گرفتن
برای هر فرد این خانواده به  751میلی لیتر (چنانچه در روایات توصیه شده) محدوده شود 69 ،لیتر آب معادل
 42بطری آب معدنی خانواده در طی یک شبانه روز صرفه جویی می شود.

خيساندن ظروف کثيف هنگام شستشو با دست به جای باز گذاشتن آب موقع شستو :برای شستشوی دستی ظروف
بهتر است ،قبل از آنکه مواد غذايی روی آنها خشک شود و بالفاصله بعد از استفاده ،شستشو صورت گيرد .در غير
اين صورت ،بهتر است ظروف در مقداری آب همراه با مواد شوينده خيسانده شوند تا راحتتر شسته شده و از
هدررفت آب جلوگيری شود.
استفاده نکردن از آب برای يخزدايی مواد غذايی :برخی افراد برای يخزدايی مواد غذايی ،آن را زير جريان آب گرم
قرار میدهد .با هر دقيقه باز نگهداشتن شير آب سينک ظرفشويی حداقل  4بطری آب معدنی خانواده آب به هدر
میرود .موارد زير میتواند منجر به انجام سادهتر يخزدايی و اسراف نشدن آب در اين فرآيند شود:
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 -1در هنگام قرار دادن مواد غذايی در فريزر ،آنها را در بستههايی معادل اندازههای مصرفی در هر وعده قرار
دهيد تا برای جدا کردن مقدار مورد نياز برای هر بار آشپزی ،مجبور به يخزدايی مقدار بيشتری نشويد.
 -2محصوالت غذايی را حتیاالمکان در قطعههای کوچکتر فريز کنيد تا يخزدايی آنها راحتتر انجام شود.
 -3برای يخزدايی از يکی از روشهای زير که به ترتيب اولويت نيز درج شدهاند ،استفاده کنيد:
برای يخزدايی از ماکروويو استفاده کنيد تا بدون مصرف آب و در زمان بسيار کم يخزدايی انجام

شود.
برای يخزدايی ،مواد غذايی فريز شده را شب قبل در يخچال قرار دهيد.

مواد غذايی را داخل کيسههايی که آب به آنها نفوذ نمیکند قرار دهيد و سپس کيسه حاوی مواد

فريز شده را در يک کاسه آب گرم بگذاريد.







استفاده از يک تشت برای شستشوی ميوهها و سبزيجات :شستشوی ميوه و سبزيجات با جريان مداوم آب میتواند
هدررفت بسيار زياد آب را به همراه داشته باشد .به طور مثال شستن يک کيلوگرم ميوه در شرايطی که آب شير
سينک ظرفشويی باز است ،ممکن است منجر به هدررفت دهها ليتر آب شود ،در صورتی که با خيساندن ميوهها و
سبزيجات در يک تشت ،میتوان آبکشی را با حجم بسيار کمتری از آب انجام داد .با اين کار عالوه بر استفاده از
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حجم کمتری از آب ،از آب جمع شده در تشت برای مصارفی نظير آبياری باغچهها و گلها نيز استفاده کرد .توصيه
میشود سبزيجات را در کاسه پُرشده با آب در ظرفشويی خيس کنيد و سپس عمل آبکشی را انجام دهيد.
توجه به مقوله آب مجازی و کاهش هدررفت محصوالتی که برای توليد آنها آب زيادی مصرف میشود :برای توليد
هر کااليی آب مصرف میشود .بنابراين صرفهجويی در مصرف کاالهايی که برای توليد آنها آب زيادی مصرف شده،
يکی از روشهای صرفهجويی غيرمستقيم در مصرف آب است .در اين خصوص توضيحات بيشتری در بخش 4-3
اين راهنما ارائه شده است.
اجتناب از شستشوی سطوح با آب با فشار زياد و شلنگ و جارو کردن زمين به جای شستن آن :شستشوی سطوح
با آب يکی از عادتهای غلط در برخی از افراد است .اين افراد به جای استفاده از وسايلی مثل جارو برای به طور
مثال جمع کردن برگهای خشک از سطح حياط يا پيادهروی مقابل منزل ،از شلنگ آب با فشار زياد استفاده
میکنند و آبی که با صرف هزينه بسيار زياد برای آشاميدن تصفيه شده را به هدر میدهند.
برای صرفهجويی در مصرف آب بايد برای تميز کردن سطوح
مختلف از ابزار و روشهای مناسب آن استفاده کرد .بطور مثال
استفاده از بخارشوی میتواند امکان شستشو و ضدعفونی يک
سطح چند ده متر مربعی را با کمتر از يک ليتر آب و بدون
استفاده از شويندههای مضر برای محيط زيست فراهم کند و
سطوح را به طور کامل ضدعفونی کند .اين ابزار برای شستشوی
سطوحی مثل کفهای سنگی يا سراميکی منازل ،ديوارهای
سرويسهای بهداشتی و حتی سطوحی در آشپزخانه که
چربیگير هستند ،بيشترين ميزان صرفه جويی در مصرف آب را
ايجاد میکند و کمترين آسيب به محيط زيست را وارد میکند.
نمونههای صنعتی بخارشویها در مکانهای عمومی،
بيمارستانها و واحدهای صنعتی قابليت کاربرد دارند .برای تميز کردن سطوحی مثل حياط منازل يا پيادهروها
بهتر است از جارو استفاده شود و حجم اندکی آب صرفاً برای شستشوی نهايی ،ترجيحاً با سرشلنگهايی که آب
را با فشار زياد به سطوح میپاشد ،استفاده شود.

راهکارهای کاهش مصرف آب در کاربریهای خانگی و غیرخانگی

56

پرهيز از افراط در استفاده از مواد شوينده برای جلوگيری از افزايش مصرف آب و آلودگی منابع آب :شويندههايی
که برای شستشوی بدن ،مواد غذايی و غيره استفاده میشود ،همراه فاضالب به منابع آب سطحی يا زيرزمينی
تخليه شده يا به تصفيهخانههای فاضالب منتقل
میشوند .ترکيباتی که از طريق شويندهها وارد
منابع آب سطحی و زيرزمينی میشوند ،به طور
غيرمستقيم بر سالمت انسان نيز تاثير میگذارند.
شويندهها در صورت ورود به آب رودخانه،
اکسيژن محلول در آب را کاهش میدهند و
ضمن ايجاد کف روی آب ،مانع اختالط آب و هوا
و ورود نور به آب میشوند که حيات آبزيان و
خودپااليی رودخانه را به مخاطره میاندازد .ورود
بيش از حد اين مواد به تصفيهخانههای فاضالب
هم منجر به ايجاد اختالل در عملکرد اين تاسيسات میشود .وجود مواد شوينده در آب شرب میتواند منجر به
بيماریهای مختلف از جمله سرطان در انسان
شود.
همچنين برای جلوگيری از آلودگی منابع آب از
ريختن روغن اضافی پخت و پز و داروها در
فاضالب خودداری کنيد .روغن پخت و پز بايد در
ظرفی نگه داشته شود تا خنک شده و سپس
همراه زبالهها دفع شود .داروها دارای مواد سمی
هستند که ريختن آنها در فاضالب میتواند باعث
آلودگی تدريجی منابع آب و منابع غذايی ما شده
و سالمتی انسانها و ساير جانوران را به مخاطره
بياندازد.
انجام اقدامات الزم برای کاهش مصرف آب در فضای سبز :در اين مورد به توضيحات ارائه شده در بخش  5-3اين
راهنما مراجعه کنيد.
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صرفهجويی در مصرف آب حين شستشوی خودرو :شستشوی
خودرو اگر به شکل درستی انجام نشود ،با مصرف زياد آب و
شويندهها ،آسيب زيادی به محيط زيست وارد میکند .با استفاده
از شلنگ معمولی بدون نازل ،اگر شير آب ده دقيقه باز باشد ،حدود
 320ليتر آب مصرف میشود .راهکارهای مختلفی برای کاهش
اثرات منفی شستشوی خودرو بر محيط زيست وجود دارد.
محلولهايی برای شتشوی خودرو در بازار موجود هستند که نيازی
به مصرف آب ندارد .برای شستشوی خودرو با اين محلولها ،يک
حوله با جنس مناسب را به محلول تميزکنندهی ماشين آغشته
کنيد و خودرو را با آن تميز کنيد .اين نوع از تميزکنندهها به آب
نياز ندارند.
اگر بايد با آب و شويندههای معمولی ماشين را بشوريد ،سعی کنيد
از کارواشهای سازگار با محيط زيست استفاده کنيد ،يا از سطل
آب برای شستشوی مشين به جای باز نگه داشتن شير آب و شلنگ
استفاده کنيد .اگر پاشش آب با شلنگ روی خودرو الزامی است،
حتما از نازل مناسب استفاده کنيد که آب کم را با فشار زياد روی
ماشين بپاشد.
استفاده از نازل می تواند تا  61درصد نسبت به استفاده از
شلنگ بدون نازل صرفه جویی ایجاد کند
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محدود کردن استفاده از وان برای استحمام و کوتاه کردن زمان دوش گرفتن :نزديک به  50درصد آب مصرفی
خانوارها در سرويسهای بهداشتی و حمام مورد استفاده قرار میگيرد .بنابراين استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف
آب و رفتارهای صحيح مصرف در اين مکانها از اهميت زيادی برخوردار است که در بخش  3-2-3توضيح داده
خواهند شد .پر کردن وان بسته به نوع آن و محل قرارگيری در حمام ممکن است ظرفيت نگهداشت  150تا 400
ليتر آب داشته باشد .به عبارت ديگر ،يک وان  400ليتری ،برای پر شدن نياز به بيش از  260بطری آب معدنی
خانواده ،آب دارد .حجم آب مورد نياز برای يک بار پر شدن اين وان برای استحمام  5نفر کافی است .قطعاً استفاده
از وان از جمله مصداقهای بدمصرفی آب است که با طبيعت خشک و نيمه خشک ايران ناسازگار است .حتی اگر
وان مورد استفاده قرار نگيرد ،شستشوی دورهای آن هم مصرف آب زيادی را به همراه خواهد داشت و بطور کلی
نصب آن (بخصوص انواع حجيم) در حمامها
توصيه نمیشود.
يکی از مهمترين عوامل در محدود کردن
ميزان مصرف آب در حمام ،محدود کردن
زمان استحمام است .حداکثر زمان باز بودن
دوش در حمام بايد ترجيحاً به  2دقيقه
محدود شود .هر دقيقه باز نگه داشتن
بيشتر دوش منجر به هدررفت  2تا  30ليتر
آب میشود .در برخی از خانهها به دليل غير استاندارد بودن سيستم گرمايش و لولهکشی ،ممکن است زمان
طوالنی آب باز باشد تا آب گرم به دوش برسد .در اين شرايط ،بهتر است از سيرکوالتور استفاده شود که توضيحات
مربوط به آن در بخش  2-2-3اين راهنما داده شد .تا اصالح سيستم گردش آب در ساختمان ،میتوان آبی که تا
زمان رسيدن آب گرم هدر میرود را در يک لگن جمع کرد و برای شستشو يا آبياری يا ساير مصارف از آن استفاده
کرد.

حج
یک وان  477لیتری ،ربای رپ شدن نیاز هب شیب از  037بطری آب معدنی خانواده ،آب دارد .م آب مورد نیاز ربای یک بار رپ شدن اين وان ربای استحمام  8نفر
کافی است.
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به عنوان مثال فرض کنید ،یک خانواده  4نفره که افراد آن خانواده به صورت یک روز درمیان دوش بگیرند
و از سردوش کاهنده مصرف آب استفاده کنند و زمان دوش گرفتن را از  21دقیقه به  8دقیقه کاهش دهند.
این خانواده ،طبق جدول ( )91میتوانند عالوه بر صرفه جویی  919مترمکعبی آب ،با تعرفههای آب در سال
 9918مقدار  9،657،462ریال در طول یک سال در هزینههای خانوار صرفه جویی کنند که اگر هزینه نصب
سردوش کاهنده را  9،111،111ریال فرض کنیم ،هزینه نصب آن در کمتر از  8ماه جبران خواهد شد.
جدول  :11برآورد صرفه جویی قابل انجام در صورت استفاده از سردوش کاهنده و کاهش زمان دوش گرفتن

وضعيت مصرف

آب مصرف شده برای
دوش گرفتن در طی
سال (مترمکعب)

آب صرفه
جويی شده
(مترمکعب)

 20دقيقه

 2دقيقه

استفاده از سردوش معمولی

432

175

263

استفاده از سردوش کاهنده

117

47

70

ميزان صرفه جويی کل (کاهش
زمان +سردوش کاهنده)

391

هزينه آب بها برای دوش
گرفتن در طی سال (ريال)
 20دقيقه

 2دقيقه

هزينه صرفه
جويی شده
(ريال)

1،255،362

742،147

1،113،221

494،765

197،906

296،259

1،657،462

استفاده از خدمات تخصصی پزشکی برای درمان وسواس در
افرادی که رفتارهای وسواسی در مصرف آب زياد دارند:
وسواس فکری از جمله اختالالت روانپزشکی است .وسواس
تميزی (وسواس شستشو) يکی از شايعترين انواع وسواس
فکری در ايران است .البته شستشو را بايد با نظافت و تميزی
جدا نمود .فردی که وسواس تميزی دارد ،بيش از حد به
تميزی اهميت میدهد به طوری که موجب اختالل در زندگی
فردی و اجتماعی وی میشود به نحوی که مرتباً مورد اعتراض
نزديکان يا همکاران خود قرار می گيرد .به عنوان مثال چنين
فردی ممکن است چندين ساعت زير دوش حمام بماند تا کامال
تميز شود .قطعاً اين اختالل روانپزشکی منجر به هدررفت مقدار زيادی آب می شود .اصالح اين اختالل نيازمند
مداخله تخصصی روانپزشک است.
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 -1-2-3نکات مربوط به مدیریت مصرف آب در ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی
بطور کلی استفاده از ماشين های لباسشويی و ظرف شويی ،نسبت به شستشوی دستی ،آب بسيار کمتری مصرف
میکنند .بنابراين استفاده از اين وسايل برای مديريت مصرف آب توصيه میشود .ولی مانند هر وسيله ،استفاده
صحيح در راستای مديريت مصرف آب اهميت دارد .در مورد ماشين لباسشويی ،همانطور که در بخش  6-2اين
راهنما نشان داده شده ،با افزايش ظرفيت ماشين لباسشويی ،ميزان مصرف آب به مقدار قابل توجهی افزايش پيدا
میکند.
بنابراين ،متناسب با نوع کاربری و بار کاری که از اين وسيله در هر خانهای انتظار میرود ،بايد ظرفيت مناسبی
انتخاب شود .استفاده از ماشينهای لباسشويی با ظرفيت باال برای شستشوی لباسهای کم ،منجر به هدر رفت
مقدار قابل مالحظهای آب میشود .ماشينهای لباسشويی جديد ،امکان انتخاب برنامه شستشو متناسب با ميزان
لباس قرار گرفته داخل آن را فراهم میکنند ولی توصيه کلی اين است که سعی شود تا حد امکان از ظرفيت کامل
ماشين لباسشويی استفاده شود تا حداکثر بهرهبرداری از آب مصرف شده صورت گيرد .ذکر اين نکته نيز ضروری
است که ماشينهای لباسشويی قديمی مصرف آب به مراتب بيشتری از ماشينهای لباسشويی جديد دارند.
ماشينهای لباسشويی که در سالهای اخير وارد بازار شدهاند 35 ،تا  50درصد آب و تا  50درصد انرژی کمتری
برای هر بار کار کردن نسبت به مدلهای قديمی مصرف میکنند .توصيه میشود در موقع خريد ماشين لباسشويی،
مدلهای درب جلو را به مدلهای بشکهای (درب از باال) اولويت دهيد .به طور کلی ميزان مصرف آب مدلهای
بشکهای بيشتر از مدل های درب جلو است .سرويسهای دورهای ماشينهای لباسشويی بايد مرتب صورت گيرد
چرا که کارکرد صحيح اجزای اين دستگاه ،در ميزان مصرف آب و انرژی آن موثر است .به طور مثال ،در صورت
جرم گرفتن المنتهای گرم کننده آب در ماشين لباسشويی ،نه تنها کارايی آن در شستشو و لکهبری کاهش
میيابد ،بلکه ميزان مصرف انرژی آن نيز افزايش میيابد.

بررسیهای انجام شده برای ميزان مصرف آب ماشينهای ظرفشويی مدرن در مقايسه آب مورد نياز برای شستشوی
همان ميزان ظرف به صورت دستی نشان میدهد که ماشين ظرفشويی تنها با  10تا  20درصد حجم آبی که
هنگام شستشوی دستی ظروف مصرف میشود ،آب مصرف میکند .به طور مثال ،هنگام شست و شوی يک
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سرويس  12نفره با دست بهطور ميانگين صد ليتر آب و  2.5کيلووات ساعت انرژی برای گرم کردن آب مصرف
میشود ،اما يک ماشين ظرفشويی با سطح انرژی باال ،تقريباً  15ليتر آب و يک کيلووات ساعت انرژی برای همان
ميزان ظرف مصرف میکند .عالوه بر اين ،ماشين ظرفشويی ،ظروف پاکيزهتری تحويل میدهد .علت اين امر ،دمای
باالی آب و فضای داخل ماشين ظرفشويی هنگام شستشوی ظروف است که باعث از بين رفتن همه ميکروبها
میشود .کارشناسان سالمت تأکيد دارند که ظروف کثيف وقتی با دست شسته میشوند ،ممکن است کامالً تميز
نشوند چراکه دمای مناسب برای تميز شدن کامل ظروف 60 ،درجه سانتیگراد است؛ درحالیکه تحمل اين دما
برای پوست دست عمالً امکانپذير نيست .اما يک ماشين ظرفشويی بهراحتی میتواند دمای آب را به اين درجه
برساند و درنتيجه ظروف بهخوبی از آلودگیها و چربیها پاک میشوند .برای اطمينان از صرفه جويی در مصرف
آب ،ماشين ظرفشويی را وقتی روشن کنيد که کامال پر باشد.
ماشين لباسشويی از جمله دستگاههايی است که مورد استفاده اکثر خانوادههای ايرانی است .در سالهای اخير،
فنآوریهای توليد ماشين لباسشويی تغييرات قابل مالحظهای کرده و مصرف آب و انرژی آنها به ميزان قابل
مالحظهای نسبت به مدلهای قديمیتر کاهش پيدا کرده است .به همين دليل ،چنانچه از مدلهای قديمی ماشين
لباسشويی استفاده میکنيد ،خريد يک مدل جديدتر يکی از راهکارهای کاهش مصرف آب برای شماست .در موقع
خريد ماشين لباسشويی ،مدلهای درب جلو را به مدلهای بشکهای (درب از باال) اولويت دهيد .به طور کلی ميزان
مصرف آب مدلهای درب از باال بيشتر از مدلهای درب جلو است.
به جای استفاده از برنامه سنگين برای شستشوی لباسهايی که دارای
لکههای خاص هستند ،قبل از قرار دادن لباسها در ماشين لباسشويی،
لکههای سخت را بشوييد .برخی از لکهها برای تميزی به تکنيک خاص
نياز دارند که رفع آنها برای ماشين لباسشويی میتواند متناظر به
مصرف آب و انرژی اضافی برای دورهای بيشتر شستشو با دمای باال يا
آبکشیهای مکرر باشد .برای شستشوی لباسها ،لباسشويی را زمانی
که کامالً پر شده است ،روشن کنيد .شستشو با حداکثر حجم لباس
باعث صرفهجويی مقدار زيادی آب میشود .مدلهای جديدتر ماشين
لباسشويی تنظيمات خاصی دارند که امکان تعيين مقدار آب مورد
استفاده را با توجه به حجم لباس قرار گرفته شده در آن فراهم میکند .ولی در هر صورت ،حداکثر صرفهجويی
وقتی محقق میشود که ماشين لباسشويی هميشه با حداکثر ظرفيت مورد استفاده قرار گيرد و از اين طريق ،تعداد
دفعات استفاده از آن در طی سال کاهش خواهد يافت .يکی ديگر از موارد مهم برای صرفهجويی در مصرف آب در
زمان استفاده از ماشين لباسشويی ،عدم استفاده از چرخه شستشوی اضافی است .گاهی ماشين لباسشويی شما

راهکارهای کاهش مصرف آب در کاربریهای خانگی و غیرخانگی

62

گزينهای برای چرخهی شستشوی ثانويه و غيرضروری دارد .در بسياری از موارد ،اين گزينه با عبارت “ Extra

 ”Rinseمشخص شده است .خاموش کردن اين گزينه بعد از اتمام هر چرخهی شستشو مقدار زيادی در آب
مصرفی خانوادهی شما صرفه جويی میکند .گزينهی شستشوی اضافی شويندهها را به طور کامل از لباس پاک
میکند .در صورت خاموش کردن اين گزينه ،کسانی که پوست بسيار حساسی دارند ممکن است دچار خارش يا
حساسيتهای پوستی شوند ،در اين صورت بهتر است نوع شويندههای ماليمتر مناسب پوست اعضای خانواده به
جای آبکشی اضافه مورد توجه قرار گيرد .استفاده بيش از حد از شويندهها در ماشين لباسشويی ،ممکن است شما
را مجبور به استفاده از چرخه شستشوی ثانويه و آبکشی اضافی کند که منجر به هدر رفت آب میشود .بنابراين
توصيه میشود از استفاده بيش از حد از شوينده ها خودداری کنيد.

 -2-2-3سیستم سیرکوالتور
گاهی به دليل دور بودن يکی از شيرهای برداشت آب (نظير حمام) از محل آب گرمکن (يا هر سيستم گرمايشی
ديگر نظير پکيج) ،بايد مدت زمانی صبرکرده و آب گرم را بازنگه داريم تا پس از هدررفت مقدار بسيار زيادی آب،
به تدريج آب گرم به محل مصرف برسد .اين مشکل خصوصاً در منازل ويالئی ،بزرگ و قديمی و مکانهايی که
استاندارهای طراحی تاسيسات در آنها رعايت نشده بسيار به چشم میخورد .يکی از روشهای کمهزينه رفع اين
مشکل استفاده از پمپهای سيرکوالتور در مسير جريان آب گرم مصرفی است .اين پمپ باعث میشود تا زمانی
که آب به دمای از پيش تعريف شده نرسيده ،جريان آب برقرار نشود .بدين ترتيب از هدررفت مقدار بسيار زيادی
از آب و انرژی جلوگيری میشود .سيستم سيرکوله آب گرم يک سيستم پردازشگر کوچک اما مفيد است که
میتواند در زير سينک و يا در حمام نصب گردد .پردازشگر اين سيستم قابليت کنترل دما و چگونگی عملکرد پمپ
را دارد .ويژگیهای سيستم سيرکوله عبارتند از:
 خاموش کردن خودکار پمپ زمانی که آب گرم میشود.
 تا زمانی که دمای آب بيش از حد تعيين شده مطلوب باشد ،سيستم کنترل ،فرمان استارت را نمی دهد.
 اگر در طول زمان کوتاهی آب گرم به خروجی نرسد ،پمپ به طور خودکار خاموش میگردد .اين يکی از
ويژگیهای ايمنی پمپ برای زمانهايی است که مشکلی در سيستم آب گرم وجود داشته باشد و يا لوله
آب گرم دچار شکستگی شده باشد.
مزايای سيستم سيرکوله به طور خالصه عبارتند از:
 رسيدن سريعتر آب گرم به لوله خروجی
 صرفه جويی در مصرف آب و انرژی مورد نياز برای گرم کردن حجم زيادی از آب مصرفی
 بهبود عملکردهای ماشينهای ظرفشويی و لباسشويی
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 کاهش فاضالب خروجی
 کاهش مصرف سوخت و آلودگی محيط زيست
 -3-2-3تجهیزات کاهنده مصرف آب در شیرآالت و سردوشها
 -1-3-2-3پرالتور/درافشان/آب فشان/سرشیر
سادهترين و اثربخشترين و همچنين کم هزينهترين کار در راستای کاهش مصرف آب ،تعويض سرشيرها و مجهز
نمودن شيرآالت به پرالتور است که به نامهای درافشان ،آبفشان يا سرشير کاهنده مصرف نيز در بازار ايران ناميده
میشود در حال حاضر به وفور انواع ايرانی و غيرايرانی آن در بازار موجود است .پرالتور (سرشير کاهنده مصرف
آب) در آبريز شير روشويی ،شير ظرفشويی ،شير حمام و خروجی شلنگ در شير توالت کاربرد دارد .اين قطعات
قابليت اختالط آب با هوا را دارند و ضمن کاهش مصرف آب بدون تغيير در حجم ستون آب سبب مطلوبيت مصرف
نيز میگردند .با استفاده از اين قطعات میتوان تا  40درصد از مصرف آب خروجی شيرآالت در کاربریهای خانگی
و غيرخانگی کاست .کاهش مصرف آب ،کنترل جريان آب ،جلوگيری از فشار زياد آب و پاشيده شدن آب به اطراف
سينک و همچنين يکنواختی خروج آب از مزايای استفاده از سرشيرهاست .حال سوال اين است که چطور سرشير
را نصب و يا تعويض کنيم؟
جهت نصب سرشير از قطعهای به نام بوش استفاده میگردد که بهمراه واشری زير سرشير ،آببندی بهتر را تامين
میکند .پس از قرار دادن سرشير در بوش ،بهتر است آنرا با دست در مسير خروج آب بست و آببندی کرد.
استفاده از آچار برای محکم کردن آن ،ممکن است در هنگام باز کردن و رسوبزدايی ايجاد دردسر کند .شکل
( )24نحوه تعويض سرشير را نشان داده است.

شکل  :24نحوه تعویض یا نصب سرشیر
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در صورتی که ميزان امالح آب زياد باشد ،سرشيرها ممکن است بعد از مدتی رسوب بگيرند و کارايی آنها کاهش
پيدا کند .در اين حالت ،در بعضی موارد ممکن است بعلت جمع شدن شن و ماسه موجود در آب و يا تاسيسات
منزل ،در پشت پرالتور شيرآالت (علم شير) و يا شلنگ ،فشار آب کم و يا آب به اطراف پاشيده شود .در اين صورت
بايد در افشان را باز کنيد .همانطور که در شکل (-25الف) نشان داده شده معموالً میتوان بدون استفاده از ابزار
خاصی سرشير را باز کرد.

(الف)

(ب )

(ج)

(د)

(ه)

(و)
شکل  :25نحوه رسوبزدایی پرالتور
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در غير اين صورت با استفاده از آچار مناسب ،مطابق شکل (-25ب) و ضمن اطمينان از اينکه سر آچار را با پارچه
يا پوشش مناسب پوشانده ،تا به آبکاری سرشير صدمه نزند ،آن را باز کنيد .همانطور که در شکلهای ( -25ج ،د)
نشان داده شده ،رسوبات به شکلهای مختلف ممکن است سوراخ های توری و اجزای پرالتور را ببندد .برای تميز
کردن پرالتور مطابق شکل ( -25ه ،و) میتوان از جريان آب يا سرکه استفاده کرد .همچنين میتوان سرشير را
برای يکی دو ساعت درون سرکه قرار داد و پس از تميز شدن در جای اوليه خود نصب نمود .در هنگام نصب
سرشير ،قرار دادن واشر نبايد فراموش شود.
در سالهای اخير ،تنوع زيادی در سرشيرها ايجاد شده است .برخی از انواع سرشيرها در جدول ( )11نشان داده
شدهاند .پرالتور ضد سرقت برای مکانهای عمومی بکار برده میشود و برای باز کردن آن نياز به آچار مخصوصی
است که در جدول ( )11نشان داده شده است .ساير پرالتورها به سادگی با دست يا آچارهای معمولی قابل باز و
بسته شدن هستند .برحسب اينکه نوع رزوه سرشير چگونه باشد ،پرالتورهای رزوه داخل و رزوه بيرون نيز در بازار
موجود هستند که در جدول ( )11نشان داده شدهاند .سرشيرهای هوادهنده ،از طريق اختالط آب و هوا ،جريان
خروجی را حجيمتر نشان میدهند .تماس اين نوع جريان آب روی پوست حس نرمی و سبکی را القا میکند و آب
را نيز به اطراف نمیپاشد .در سرشيرهای ضد رسوب ،به جای استفاده از شبکه توری معمولی ،از مواد نرمی مانند
پالستيک استفاده میشود .به دليل انعطاف پذير بودن اين مواد ،رسوبات و امالح جمع شده با مالش دست از
آبفشان ريزش میکنند و يا با هر بار باز و بسته شدن آب در اثر حرکتِ قطعهای مانند پيستون در داخل سرشير،
رسوبهای جزئی خارج میگردند .البته اگر آب امالح يا رسوبات زيادی داشته باشد ،رسوبزدايی همانند آنچه
شرح داده شد ،نيز ممکن است برای اين سرشيرها ضروری باشد.
سرشيرها ،اشکال متنوعی در نحوه ريزش و پاشش آب فراهم میکنند که برخی از آنها در جدول ( )11نشان داده
شده است .همانطور که در اشکال ديده میشود ،انواع پاشش جريان آرام ،اختالط آب و هوا ،بارانی ،پودری و يا
اشکال فضايی در خروجی پرالتورها قابل مشاهده است .برخی از سرشيرها ،دارای قابليت تنظيم زاويه خروجی
هستند .از اين سرشيرهای مفصلی در سينک آشپزخانه يا کاربریهای غيرخانگی بيشتر استفاده میشود و امکان
 360درجه تغيير جهت پاشش آب را فراهم میکنند .پرالتورهای سکهای شيرآالت از انواع ديگر سرشيرها هستند
که به راحتی با دست و بدون نياز به آچار قابل باز و تميز کردن هستند .البته بايد مراقب باشيد که به اندازهای
آنها را محکم کنيد که دفعات بعدی هم به راحتی باز شوند .پرالتورهای غيرمفصلی نيز وجود دارند که با فشار
دست ،امکان تغيير زاويه پاشش آب را تا حد محدودی فراهم میکنند که در جدول نشان داده شدهاند.
عالوه بر موارد ذکر شده ،اگر به جزئيات مشخصات فنی سرشيرها توجه بيشتری کنيم ،مقدار دبی جريان خروجی
از آنها نيز متفاوت است .بعضی از سرشيرها مستقل از فشار آب پشت خروجی شير ،جريان ثابتی را خارج میکنند.
سرشيرها در بازار ايران ،معموالً خروجی  3 ،2يا  6ليتر در دقيقه دارند .بعضی از سرشيرهای موجود در بازار هم
دبی متغير هستند ،بدين معنی که با افزايش فشار آب ،مقدار آب خروجی از شير افزايش پيدا میکند .سرشيرهای
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دبی ثابت  0/2 ،0/1و  0/6ليتر در دقيقه هم اخيراً به بازار اين کاالها اضافه شدهاند که آب را به صورت پودری و
با فشار باال تخليه میکنند و بيشترين صرفهجويی در مصرف آب را فراهم میکنند.
جدول  :11انواع سرشیرها و اشکال مختلف جریان خروجی آنها

انواع سرشيرها
ضد سرقت

رزوه بيرون و رزوه داخل

مفصلی

سکهای

ضد رسوب

هوادهنده

با زاويه خروجی تنظيم شونده

دسته بندی سرشيرها براساس نوع جريان خروجی
مخلوط آب و هوا

جريان ميکادو

جريان آرام

اسپری بارانی

اسپری ماليم

جريان پودری
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خروجی بسياری از شيراالت روشويی و ظرفشويی بطور متوسط در منازل و اماکن عمومی از  10تا  15ليتر در
دقيقه با توجه به فشار شبکه توزيع آب متغير است که اين ميزان با توجه به استانداردهای موجود (مبحث 16
مقررات ملی ساختمان) زياد بوده و بايد کاهش داده شود .برای اکثر موارد شستشو ،اين ميزان از خروجی شير آب
عمالً نمیتواند مورد استفاده قرار گيرد و عمده آب خروجی بدون اينکه مورد استفاده قرار گيرد ،از کنار دستها
به هدر میرود .با نصب سرشير مناسب ،تنظيم جريان خروجی ثابت به ميزان  2تا  6ليتر در دقيقه صورت خواهد
گرفت و شاهد صرفه جويی قابل مالحظهای خواهيم بود.
به عنوان جمعبندی ،استفاده از سرشير ،با ايجاد شرايط زير ،از جمله کاراترين راهکارهای مديريت مصرف آب در
ساختمانها میباشد:
 طراوت بخشی به آب با اختالط آب و هوا
 کاهش حجم اب عبوری بدون احساس ناخوشايند ناشی از خروجی کم آب به دليل تنظيم فشار پاشش و
شکل جريان خروجی و استفاده مناسب از اختالط آب و هوا
 يکنواخت نمودن و ماليم نمودن جريان آب
 کنترل پاشش آب به اطراف و جلوگيری از کاهش هدررفت ناشی از پاشش به اطراف
 صرفهجويی قابل مالحظه در مصرف آب بخصوص در مکانهايی که فشار آب شبکه توزيع زياد است.
 کاهش مصرف انرژی برای توليد آب گرم

به طور مثال فرض کنید یک نفر در طول شبانه روز 4 ،بار دستش را با استفاده از شیر روشویی بشورد و فرض
کنیم ،هر بار  91ثانیه شیر آب باز باشد .با استفاده از سرشیر مناسب و کاهش دبی خروجی  95لیتر در دقیقه به
 6لیتر در دقیقه ،میتوان  98لیتر آب (معادل  92بطری آب معدنی خانواده) در شبانه روز صرفهجویی کرد.
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 -2-3-2-3سردوشهای کاهنده مصرف آب
يکی از موارد اصلی مصرف آب در کاربریهای خانگی و مکانهايی مثل استخرها ،خوابگاهها و هتلها ،استحمام و
دوش حمام است .بطور متوسط حدود  30درصد مصرف آب در خانهها ،در حمام انجام میشود .استفاده از
سردوشهای مناسب با قابليت اختالط آب و هوا ،کنترل ميزان جريان خروجی آب و حالتهای مختلف پاشش،
میتواند تا حد زيادی در کاهش مصرف آب موثر باشد .شکل ( )26شمای کلی يک سردوش با مکانيزم اختالط
آب و هوا را نشان میدهد .همانطور که در اين شکل ديده میشود ،سردوشهای کاهنده مصرف ،هوا را از محلی
روی محل پاشش آب يا دسته سردوش به داخل کشيده و پس از اختالط با آب با فشار مناسبی تخليه میکنند.
سردوشهای کاهنده مصرف آب ،به دليل تنظيم فشار پاشش آب روی بدن و مخلوط کردن آب و هوا ،احساس
خوشايندتری را نسبت به سردوشهای معمولی برای مصرف کننده ايجاد میکنند.

شکل  :26اختالط آب و هوا در سردوش کاهنده مصرف آب

برای ايجاد فشار بيشتر ،حفراتی که آب از آنها
خارج میشود در اين سردوشها معموالً ريزتر از
سردوشهای معمولی هستند و به همين دليل
مهم است که از موادی ساخته شده باشند که
رسوب منجر به بسته شدن آنها نشود .نازلهای
سردوشهای کاهنده معموالً از جنس سيليکون
انعطاف پذير هستند و همانند شکل ( )27در
صورتی که با رسوب مسدود شده باشند ،معموالً
به راحتی با دست قابل بازگشايی هستند.
سردوشها به طور کلی به دو دسته متحرک و
ثابت دستهبندی میشوند (شکل .)22

شکل  :26نحوه رفع گرفتگی ناشی از رسوبات در نازلهای
سیلیکونی سردوش
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شکل  :28سردوش های متحرک (راست) و ثابت (چپ)

سردوشهای ثابت در صورت داشتن سطح بزرگ ،معموالً مصرف آب بيشتری دارند .سردوشهای ثابت موجود در
بازار ايران عمدتاً از نوع کاهنده مصرف آب نيستند و برای اطمينان از کم مصرف بودن دوش ،عالوه بر توجه به
استاندارد برچسب آب ،بهتر است از انواع متحرک استفاده شود.

به طور مثال فرض کنید یک نفر به مدت  91دقیقه با یک سردوش معمولی  98لیتر در دقیقه دوش بگیرد .اگر
همین استحمام با یک سردوش کاهنده  8لیتر در دقیقه انجام شود 911 ،لیتر یعنی حدود  62بطری آب معدنی
خانواده آب کمتری مصرف میشود.
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 -3-3-2-3شیرهای خودکار و زماندار
استفاده از شيرآالت مجهز به حسگر يا شيرآالتی که به طور خودکار بسته میشوند ،معموالً در مکانهای عمومی
توصيه میشوند .در اين مکانها ،اگر شير آب از روی بیتوجهی باز بماند ،بعد از مدت کوتاهی به طور خودکار
بسته میشود و از هدر رفت آب جلوگيری میشود.
از جمله شيرهای خودکار ،شيرهای فتوالکتريک هستند که به سنسور چشمی مجهز بوده و بدون تماس با دست
قادر به قطع و وصل آب می باشند .اين شيرها قابليت صرفهجويی تا  %70در مصرف آب و انرژی را در مقايسه با
شيرهای معمولی دارند .استفاده از اين شيرها بخصوص در روشويی مکانهای عمومی و بيمارستانها بهعلت
صرفهجويی قابل مالحظه حاصل از قطع سريع جريان و رعايت موازين بهداشتی بدليل عدم لمس بدنه شير توصيه
میشود.
شيرهای فشاری زماندار جهت کليه مکانهای عمومی اعم از ادارات ،پادگانها ،مساجد ،مدارس ،ايستگاههای
راهآهن ،ترمينالها ،فرودگاهها ،رستوران ها و  ....قابل استفاده میباشند و تا ميزان  %60مصرف آب را نسبت به
شيرآالت معمولی کاهش میدهد .اين شيرها به گونهای طراحی شده اند که با اعمال فشار به آنها خروجی شير باز
میگردد و بعد از چند ثانيه به طور خودکار قطع میشود.
شيرهای پدالی ،برای مکانهای عمومی مورد استفاده قرار میگيرد .جريان آب از اين شيرها در صورتی برقرار
میَشود که پدال قرار گرفته در پايين سينک ،فشار داده شود .اين شيرها به دليل اينکه نيازی به لمس بدنه شير
برای باز و بسته کردن آن وجود ندارد ،مزايای شيرهای فتوالکتريک را دارند در حالی که بسيار ارزانتر هستند.
عليرغم مزيتهای ذکر شده ،رفع نقص اين شيرها ،ممکن است زمانبر بوده و تلفات آب در زمان ايجاد نقص در
اين شيرآالت ممکن است زياد باشد.

شیر فشاری

شیر فتوالکتریک

شیر پدالی
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 -4-3-2-3رگالتور (تنظیم کننده جریان)
رگالتورها با توجه به نوع ساخت قابليت نصب آسان و مخفی را دارند و در محل
اتصال شلنگ به سردوش حمام ،شلنگ توالت ،خروجی شيرآالت روشويی و
همچنين علمک ثابت حمام میتوانند نصب شوند و نقش خود را بعنوان يک
قطعه کاهنده مصرف آب ايفا نمايند .نحوه عملکرد اين قطعه بگونهای است که
با تغييرات فشار آب همواره مقدار جريان ثابتی را تامين مینمايد .استفاده از
رگالتورهای تنظيم کننده تا حد زيادی به کنترل و بهينهسازی مصرف کمک
مینمايد و راهحلی ساده و کمهزينه برای صرفهجويی در مصرف آب است.
رگالتورهای موجود در بازار ايران ،امکان ثابت نگاه داشتن دبی خروجی شيرآالت و شلنگهای حمام و توالت را در
حد  6تا  9ليتر در دقيقه دارند .استفاده از اين رگالتورها سبب میشود در صورتی که فشار شبکه بسيار کم (مثال
يک بار) و يا زياد (مثال  5بار باشد) شود ،دبی خروجی شيرآالت ثابت باقی بماند .در بيشتر اوقات استفاده از رگالتور
موجب بهبود وضعيت فشار آب و مطلوبيت شيرآالت میشود .خصوصاً در آپارتمانهای بلند مرتبه موجب توزيع
يکنواختتر و مناسبتر آب میشود.

 -5-3-2-3مخازن آبشویه (فالش تانک)
مخازن آبشويه که در بازار موجود هستند به دو دسته تک حالته و دو حالته دسته بندی میشوند .ميزان مصرف
آب (حجم) برای مخازن آبشويه سرويس بهداشتی در استاندارد ملی برچسب مصرف آب مطابق جدول ( )12در
نظر گرفته شده است.

62

راهکارهای کاهش مصرف آب در کاربریهای خانگی و غیرخانگی
جدول  :12حجم تخلیه آب در مخازن آبشویه یک حالته و دو حالته (لیتر)

تخلیه کامل

تخلیه نیمه

میانگین تخلیه

نوع مخزن آبشویه
دو حالته  6و  3لیتری

6/5 - 5/5

3/5 – 3

4 – 3/5

دو حالته  4/5و  3لیتری

4/7 – 4/3

3/2 – 2/2

3/5 – 3/1

دو حالته  9و  4/5لیتری

9/5 – 2

4/5 – 4

5/5 – 4/5

یک حالته  6لیتری

حداکثر 6

یک حالته  4لیتری

حداکثر 4

فالش تانکهای قديمی ،برای هر بارش فالش کردن بين
 13تا  20ليتر آب مصرف میکردند در حالی که همانطور
که در جدول ( )12ديده میشود ،ميزان مصرف آب فالش
تانکهای جديد بين  3تا  6ليتر در هر بار فالش است که به
صورت قابل مالحظهای کاهش يافته است.
برای ساختمانهای جديد بهتر است از فالش تانکهای کم
مصرف دو مرحلهای استفاده شود .برای ساختمانهای
قديمی ،در صورتی که امکان تعويض فالش تانک وجود
نداشته باشد ،میتوان با قرار دادن جسمی مثالً يک بطری
پالستيکی که با آب يا چيز ديگری پر شده ،بخشی از فضای
فالش تانک را اشغال کند ،حجم آب مصرفی را کاهش داد.

فالش تانکهای تک مرحلهای پر مصرف

فالش تانکهای دو مرحلهای پر مصرف
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نمونه کاربرد کاهنده های مصرف آب در ساختمان های اداری شهر مشهد
در ابتدای سال  ،1396تعدادی از ساختمان های اداری شهر مشهد به ابزارهای کاهنده مجهز شدند .برای بررسی کارایی
اقدامات انجام شده در مدیریت مصرف آب و اثربخشی مالی در کاهش هزینه های آب ،میزان مصرف آب این ساختمان
ها و بهای درج شده در قبض در بازه زمانی اول خرداد تا پایان تیر  1396اندازه گیری شده و با مقادیر ذکر شده در دوره مشابه
در سال  1395مقایسه شده است .نتیجه این بررسی در جدول ( )13نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشود ،در
ساختمان های مورد اشاره ،بین  16تا  62درصد صرفه جویی در مصرف آب نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل (پیش از نصب
کاهنده ها) صورت گرفته است .صرفه جویی ریالی حاصل از نصب کاهندهها برای این ساختمان ها با توجه به آب بهای درج
شده در قبض نیز مقدار قابل توجهی بوده و در اکثر موارد ،در مدت سه ماه از نصب کاهنده ها ،کلیه هزینه های انجام
شده از طریق صرفه جویی در قبض جبران شده است.
جدول  :13نمونه پروژه انجام شده کاهش مصرف آب در ساختمان های اداری در شهر مشهد
بازگشت سرمایه

میزان هزینه نصب

درصد میزان صرفه

صرفه جویی

کاهنده ها (ریال)

جویی در مصرف آب

ریالی طی دو ماه

ساختمان شماره 1

559،000

19

3،103،400

11

ساختمان شماره 2

3،625،000

61.7

5،523،000

3

ساختمان شماره 3

2،522،000

57

3،445،000

3

ساختمان شماره 4

7،317،000

22.2

6،916،900

2

ساختمان شماره 5

230،000

19.7

4،260،600

11

ساختمان شماره 6

1،720،000

32.4

2،761،500

3

سازمان

تقریبی هزینه نصب
کاهنده ها (ماه)
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 -3-3راه کارهای کلی مدیریت مصرف آب در سیستمهای تهویه مطبوع
به منظور کاهش مصرف آب در سيستمهای تهويه مطبوع میتوان راهکارهای زير را در نظر گرفت:
 .1استفاده از سايهبان غيرفلزی برای برجهای خنککننده يکی از راهکارهای متداول در اين زمينه میباشد.
بايد توجه داشت در صورت استفاده از سايه بان فلزی به دليل افزايش قابل مالحظه دمای فلز و تابش آن به
دستگاه ،ممکن است مصرف آب نسبت به حالت عدم استفاده از سايهبان ،افزايش پيدا کند .الزم به ذکر است
که نصب سايهبان عالوه بر اثرات مستقيمی که روی کاهش مصرف آب و انرژی دارد ،با محافظت از سيستم
تهويه مطبوع در برابر تابش خورشيد ،باد ،باران و برف باعث افزايش عمر دستگاه نيز میشود.
 .2چک کردن لولههای آب سرد و گرم سيستمهای سرمايشی و گرمايشی ساختمان و ديگ بخار به منظور
عدم وجود نشتی در بازديدهای ساليانه ضروری میباشد .وجود نشتی در اين سيستمها عالوه بر افزايش
مصرف آب میتواند باعث افزايش مصرف هزينههای انرژی نيز شود.
 .3در سيستمهای تبخيری با قابليت تنظيم دما الزم است تا دمای محيط برای ايام گرم سال  25درجه
سانتيگراد يا بيشتر انتخاب شود تا از کارکرد بيش از حد سيستمهای تهويه مطبوع در فصول گرم جلوگيری
شود.
 .4رسوب آب در تاسيسات تهويه مطبوع اثرات مخربی را به همراه دارد که از آن جمله میتوان به خوردگی
و استهالک ،کاهش راندمان انرژی ،آلودگی محيطزيست ،هزينههای باالی اسيدشويی اشاره نمود .از اين رو
الزم است تا تاسيسات تهويه مطبوع رسوبزدايی شوند .روشهای مرسوم برای انجام رسوب زدايی استفاده
از مواد شيميايی آالينده مثل اسيد يا نمک بوده است که از طريق روشهای رايج ساالنه ،چندين هزار تن
نمک وارد فاضالب شهرهای بزرگ میشود .مرحله نهايی رسوبزدايی تاسيسات سرمايشی و گرمايشی
ساختمانها ،استفاده از انواع اسيد برای حل رسوب تاسيسات بوده که منجر به رها سازی آبهای اسيدی در
چاهها و شبکههای فاضالب میگردد .ساالنه برای رسوبزدايی تاسيسات هر ساختمان بزرگ چند صد ليتر
اسيد همراه هزاران ليتر آب مخلوط شده و پس از اسيدشويی ،آبهای اسيدی از طريق چاهها و شبکه فاضالب
تخليه میشود و به همين دليل ،آلودگیهای ناشی از رسوبزدايی شيميايی تاسيسات سرمايشی و گرمايشی
ساختمانها تهديد جدی برای منابع آبهای زيرزمينی به حساب میآيد .فناوری رسوبزدايی در تاسيسات
سرمايشی و گرمايشی و تجهيزات صنعتی با مکانيزم توليد امواج الکترومغناطيسی و روشهای الکترونيک
شيوه جديدی است که میتواند با حذف فرايندهای فوق کمک شايانی به کاهش مصرف آب و انرژی و
جلوگيری از آلودگی منابع آبهای سطحی و زيرزمينی نمايد و ضمن حفظ محيط زيست به صورت پايدار و
مطمئن از تجهيزات ساختمانهای اداری و صنعتی نيز محافظت نمايد .به عبارت ديگر استفاده از اين روش
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باعث افزايش راندمان تاسيسات نيز شده و هزينه تعمير و نگهداری را کاهش میدهد و در جلوگيری از
آلودگی منابع آب نقش مهمی ايفا میکند.

 -1-3-3راه های افزایش راندمان برج خنک کننده
يکی از مهمترين محلهای مصرف آب در سيستمهای تهويه مطبوع ،برجهای خنک کننده است .به همين منظور،
افزايش راندمان در اين برجها به منظور کاهش مصرف آب و انرژی امری ضروری است .اقدامات زير را به منظور
افزايش راندمان برجهای خنککننده میتوان انجام داد:
تخليه زيرآب برج خنک کننده از قسمت آب گرم :زير آب به آبی می گويند که بايد از برج خنککننده تخليه
گردد و با آب تازه جايگزين شود .برای اين منظور ،مقداری از آب برج خنککننده که امالح و سختی دارد با آب
تازه جايگزين می شود تا غلظت امالح در آب برج خنککننده کاهش يابد .تخليه زيرآب برج خنککننده ،غلظت
امالح در آب را که همواره به دليل تبخير در حال افزايش است کاهش میدهد .در صورتی که اگر ميزان امالح آب
از نقطه اشباع عبور کند ،ذرات رسوب به وجود میآيند و ميزان امالح باالتر از نقطه اشباع ،به شکل ذرات بسيار
سخت در خواهند آمد .به همين دليل برای جلوگيری از افزايش غلظت مواد معدنی و امالح ،مقداری از آب برج
خنککننده تخليه شده و آب جديد جايگزين میشود .اختالف دمای آب ورود و خروجی از برج خنککننده با نام
رنج شناخته میشود .جهت جلوگيری از اتالف انرژی بهتر است که تخليه زيرآب برج خنککننده از قسمت آب
گرم ورودی به برج خنککننده و قبل از خنک شدن آن باشد .معموالً تخليه زير آب برج خنککن از ناحيه تشت
آبسرد برج خنککننده انجام میشود که اشتباه است .تخليه زيرآب برج خنککننده از ناحيه آب گرم به ميزان 1
تا  2درصد ،افزايش راندمان برج خنککن و سيستم تهويه مطبوع را به دنبال خواهد داشت .شايان ذکر است که
افزايش راندمان در اين سيستمها باعث کاهش مصرف آب و انرژی خواهد شد.
کاهش مصرف آب برج خنککننده در بخش زيرآب :با توجه به تبخير مداوم آب در برج خنککننده مقدار امالح
و رسوب در آب برج خنککن دائما در حال افزايش است و در صورت عدم تخليه آب موجب گرفتگی و کاهش
راندمان دستگاه و وارد آمدن خسارت خواهد شد .بنابراين هر چه ميزان امالح آب بيشتر شود ،نياز است تا آب
بيشتری با آب تازه جايگزين شود .با افزودن مواد شيميايی خاص میتوان نقطه اشباع تشکيل رسوب در برج خنک
کننده را باال برد تا نياز کمتری به تخليه آب از برج خنککننده باشد.
انتخاب محل مناسب و نصب آفتابگير يا گريل برای برج خنککننده :همانطور که در باال نيز ذکر شد نصب
سايهبان غير فلزی برای کليه تاسيسات تهويه مطبوع نقش بسيار مهمی در کاهش مصرف انرژی و همچنين افزايش
عمر قطعات دارد .معموالً قطعات و اجزای برج خنککننده در معرض نور خورشيد قرار دارند و تابش نور مستقيم
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آفتاب به آب کولينگ تاور ،موجب رشد جلبک در سيستم برج خنککن خواهد شد .اين رشد جلبک موجب آسيب
به پکينگ برج خنککننده که نقش اصلی انتقال حرارت را دارد ،آسيب وارد میکند و موجب گرفتگی نازل برج
خنککننده ،قطعات و سيستم لولهکشی برج خنککننده خواهد شد ،بنابراين راندمان برج خنککن پايين خواهد
آمد .پس برای افزايش راندمان برج خنککن و جلوگيری از تشکيل جلبک ،در قسمت باالی برج خنککن ،آفتابگير
يا گريل بايد نصب شود ،تا جلوی تابش مستقيم آفتاب به داخل برج خنککننده را بگيرد ،ضمن اينکه بايد توجه
نمود که در مسير خروج هوا و فشار هوا تداخل ايجاد نکند .بهتر است برج خنککننده ،در محل مناسبی قرار داده
شود تا سايه بيشتری داشته باشد .بايد توجه داشت که محل قرارگيری برج خنککننده در خالف جهت باد غالب
منطقه نصب باشد و در محلی باشد که باد کمتر است ،زيرا باد بيش از اندازه میتواند عملکرد برج خنک کننده را
مختل کند و پرتاب آب به بيرون را افزايش دهد.
استفاده از سيستم کنترل هوشمند :سيستم کنترل هوشمند برج خنککننده با اندازهگيری لحظهای دمای خروجی
از برج خنککننده به وسيله اينورتر دور موتور را کنترل میکند و در مصرف آب و انرژی به طور قابل مالحظهای
صرفهجويی مینمايد .همينطور اين سيستم در هنگام راهاندازی به صورت نرم ،سيستم متحرک را راهاندازی میکند
و در نتيجه از آسيب رسيدن به قطعات برج خنککننده جلوگيری میکند.
بررسی و تغيير سيستم توزيع آب :در يک برج خنککننده هر چه سيستم توزيع آب در برج خنککننده قطرات
ريزتری توليد نمايد و بهروی سطوح انتقال حرارت توزيع کند ،راندمان برج خنککننده باالتر میرود .با پيشرفت
تکنولوژی ،امروزه نازلهايی طراحی و ساخته شده است که آب را به صورت يکنواخت و به صورت قطرات ريز
بهروی پکينگها میپاشد .الزم به ذکر است ،تغيير سيستم توزيع آب يا نازل برج خنککننده بايد توسط کارشناس
طراحی برج خنککننده صورت پذيرد.
کاهش مصرف آب برج خنککننده در بخش تبخير :دستگاه برج خنککننده دستگاهی تبخيری میباشد و عملکرد
آن بر اصل تبخير استوار است ،به اين معنی که بايد تبخير انجام شود تا خنککاری صورت گيرد .بنابراين ميزان
تبخير شدن آب معادل توان خنککاری دستگاه میباشد و اگر ميزان تبخير آب کاهش يابد ،در حقيقت ميزان
توان خنککاری دستگاه کاهش يافته است .مسئلهای که در اينجا اهميت پيدا میکند ،اين است که توان
خنککاری يا همان تبخير مطابق با نياز باشد و تبخير اضافه انجام نشود .جهت کنترل ميزان خنککاری میتوان
دمای خروجی از دستگاه را تحت نظارت قرار داد و دمای مورد نياز راتأمين کرد نه دمايی پايينتر از دمای مورد
نياز .برای اين اقدام از سيستمهای کنترل هوشمند برج خنککننده استفاده میشود که با توجه به دمای آب
خروجی از برج خنککن ميزان دور فن برج خنککننده را کاهش يا افزايش میدهند که اين کاهش يا افزايش
منجر به تغيير دبی هوای در حال جريان درون دستگاه میشود .بنابراين ميزان تبخير کاهش و يا افزايش میيابد،
حتی در مواقعی که هوا خنک است ،فن برج خنککننده را به طور کامل از مدار خارج میکند .به طور کلی هر
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اقدامی که منجر به افزايش راندمان برج خنککن شود موجب کاهش تبخير آب و در نتيجه کاهش مصرف آب
برج خنککننده میشود.
کاهش مصرف آب برج خنککننده در بخش پرتاب :پرتاب آب به بيرون از دستگاه موجب هدر رفت آب میشود
و ممکن است قطرات با برخورد به تشت يا ديواره به بيرون دستگاه پرتاب شوند و يا با جريان هوای فن به بيرون
هدايت شوند .راهکار جلوگيری از پرتاب قطرات آب ،استفاده از قطرهگيرها و لوورهای مناسب میباشد .قطرهگيرها
قطعات پالستيکی يا فلزی هستند که مسير منحنی شکل يا  zشکل در مسير هوا بوجود میآورند که معموالً در
ناحيه مسير ورود و خروج هوا قرار میگيرند .در اين مسير منحنی بوجود آمده هوا عبور میکند ،ولی قطرات آب
که سنگين هستند و قابليت مانور ندارند ،گير می افتند و به داخل دستگاه بازگردانده میشوند و در نتيجه
قطرهگيرها و لوورها باعث کاهش مصرف آب برج خنککننده میشوند.

 -2-3-3نکات مرتبط با صرفه جویی مصرف آب در کولرهای آبی
سيستمهای تهويه مطبوع میتوانند حسب نوع و فن آوری مورد استفاده ،مصرف آب بسيار ناچيز تا بسيار زيادی
داشته باشند .کولرهای آبی که در بسياری از ساختمانها در ايران مورد استفاده قرار میگيرند ،مصرف آب بسيار
زيادی دارند .هدررفت آب در تابستان توسط کولرهای آبی معضلی است که معموالً در تمام شهرها به ويژه
کالنشهرها و مناطق گرم به فراوانی ديده میشود .در واقع هر کولر آبی ،معادل يک نفر ،فرد پر مصرف در شبانه
روز ،آب مصرف میکند .آب از راههای زيادی از طريق کولرهای آبی در فصول گرم سال به هدر میرود .چکه کردن
آب از کولرها (نشتی) معضلی است که در اکثر مواقع موجب هدررفت آب در فصول گرم سال میشود (شکل .)29

شکل  :29چکه کردن و یا سرریز آب از کولرهای آبی در فصول گرم سال
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در بسياری از موارد و در نقاط مختلف کشور ،کولر در طول شب با افزايش فشار آب پر میشود و آب از مخزن آن
سرريز میکند .عالوه بر اين شناور کولر که کار تنظيم آب ورودی به مخزن را انجام میدهد ،يا تنظيم نيست و يا
فرسوده است و عملکرد درستی ندارد .از اينرو بازديدهای منظم از کولر و جلوگيری از نشتی و اطمينان از عملکرد
مناسب شناور کولر میتواند ميزان مصرف آب در کولر را تا ميزان قابل توجهی کاهش دهد.
در صورت نصب سايهبان بر روی کولرهای آبی و زدن رنگ سفيد به کولرهای با رنگ تيره و نيز رنگ آميزی کانال
کولرها به رنگ سفيد ،میتوان مصرف آب در کولرهای آبی را کاهش داد (شکل  .)30عالوه بر اين نصب سايهبان
میتواند 3تا  5درجه سانتيگراد دمای هوای خارج شده از دريچه کولر را کاهش دهد .اين امر باعث باال رفتن کارايی
کولر در کاهش دمای منزل و کمتر شدن زمان روشن بودن آن میشود .همچنين استفاده از پوشال استاندارد
میتواند يکی از عوامل موثر بر مصرف آب در کولرهای آبی باشد .سرويس ساالنه کولرها و بخصوص تعويض منظم
پوشالها ،از جمله مواردی است که در کاهش مصرف آب نقش آفرينی میکند.

شکل  :31نصب سایبان بر روی کولرهای آبی

اما موثرترين کار در کاهش مصرف آب و انرژی کولر آبی ،استفاده از ترموستات (شکل  )31است .برندهای متنوعی
از ترموستات در حال حاضر در بازار ايران موجود هستند که معموالً امکان تنظيم دما بين  10تا  35درجه سانتيگراد
را فراهم میکنند و بعضاً انتخاب خودکار دور تند و کند کارکرد کولر را نيز از اين طريق مهيا میگردد .اين دستگاه
با نصب آسان بدون تغيير در سيمکشی کليد کولر و قابليت کنترل هوشمند دما را فراهم میکند قابل نصب بجای
تمام کليدهای فعلی میباشد .بطوری که با گرم يا خنک شدن هوا ،کولر بصورت اتوماتيک بر اساس نياز
مصرفکننده ،موتور ،پمپ کولر و يا هر دو را خاموش يا روشن میکند .البته انتخاب محل مناسب نصب و قرار
نگرفتن در مسير مستقيم باد کولر در عملکرد صحيح ترموستات مؤثر میباشد .تنظيم دما بر روی دمای مناسب
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فصل گرما که بين  24تا  26درجه سانتيگراد است باعث میشود تا هنگام رسيدن دمای اتاق به بازه تعيين شده،
کولر به طور خودکار خاموش شود و بنابراين انرژی و آب کمتری مصرف کند .در واقع با انتخاب اين بازه دمايی،
در صورتی که دما از  26درجه سانتيگراد باالتر برود ،کولر روشن شده و تا رساندن دمای محيط به  24درجه روشن
باقی میماند .پس از آن خاموش میشود و تا زمانی که دما مجدداً به باالی  26درجه بازنگردد ،کولر خاموش
میماند .طبيعتاً هر درجه افزايش بازه دمای مطلوب ذکر شده با استفاده از ترموستات ،در فصل تابستان ،میتواند
مقدار قابل توجهی صرفهجويی در مصرف آب و انرژی به دنبال داشته باشد.

شکل  :31نمونه یک ترموستات

برخی از اقدامات ديگری که میتواند منجر به کاهش مصرف آب در کولرهای آبی شود ،به شرح زير هستند:
 )1ظرفيت برودتی کولرها بايد متناسب با فضای مورد استفاده و شرايط آب و هوايی محل (از لحاظ دما و
رطوبت) انتخاب شتتود .کولرهای بزرگتر از حد نياز تنها باعث مصتترف بیمورد انرژی الکتريکی و آب
میشوند.
 )2حتیاالمکان کانالکشتتی کولر از کوتاه ترين مستتير انجام شتتود .چنانچه کانالهای کولر خارج از
ستتاختمان قرار دارند ،حتماً بايد بوستتيله عايقکاری با پشتتم شتتيشتته يا عايقهای ديگر و يا زدن رنگ
سفيد از گرم شدن کانالها و هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقيم نور خورشيد بر روی آنها جلوگيری
شتود .در اين مورد حتی نصتب يک سايبان ساده بر روی کولر و کانالها هم موثر است .هر چه مسير
کانالکشتی کولرهای آبی پرپيچ و خم و طوالنیتر باشتد ،فشار هوا در مسير کانالها افت پيدا کرده و
جبران آن به انرژی بيشتتری نياز دارد و سترمای حاصل شده نيز کمتر میشود .لذا بايد حتی االمکان
کوتاهترين مسير کانال کشی در نظر گرفته شود.
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 )3حتیاالمکان هر ستاله نسبت به تعويض پوشالهای کولر اقدام گردد .تميز کردن و رفع اشکاالت کولر
پيش از شتتروع به کار آن در فصتتل گرما ،کارکرد کولر را بهبود بخشتتيده ،مصتترف انرژی آن را کاهش
میدهد و از هدر رفتن سرما نيز جلوگيری میکند.
 )4استفاده بیمورد و يا همزمان از وسايل خانگی گرمازا مانند اجاق ،سماور ،المپهای متعدد و نظاير آن
باعث افزايش گرمای محل کار و سکونت میشود و نياز به استفاده از کولر را افزايش میدهد .چنانچه
امکان پذير باشد بايد از سيستم سرمايش موضعی در اين موارداستفاده گردد .به اين معنی که تنها به
اتاقهايی که مورد استتفاده قرار میگيرد هوای سرد را منتقل کنيم .بدين منظور میتوان دريچههای
ورودی هوا به ساير اتاقها را مسدود کرد .سرمايش موضعی در مورد فضاهای بزرگتر به ويژه سالنهای
کار مانند سالن مونتاژ به معنی سرمايش محدوده کار کارگر میباشد ،به اين ترتيب نيازی به سرمايش
کل فضا نخواهد بود.
 )5در حد امکان از روشتن نگه داشتتن مداوم کولر در طول روز پرهيز کنيد و به ويژه ستعی کنيد از دور
آهسته کولر استفاده کنيد ،تا دستگاه فشار کمتری را متحمل شود.
 )6برای جلوگيری از خروج سترما ،اطراف پنجرهها و درها را با نوارهای درزگير عايقبندی کنيد .استفاده
از تهويه طبيعی بخصوص در شب و درزبندی منازل ،در روزهای گرم بسيار موثر خواهد بود.
 )7بهترين درجه حرارت منزل در تابستتان بين  26-24درجه سانتيگراد است .از سردکردن بيش از حد
محل سکونت خود خودداری کنيد.
 )2در صورت امکان کولر خود را در مسير باد نصب کنيد .زيرا اين کار بهعلت کاهش فشار بر کولر باعث
افزايش بازدهی آن و کاهش مصرف انرژی میشود.
 )9هنگامی که درجه حرارت بيرون ستتاختمان از دمای داخل کمتر استتت ،با بازکردن پنجرهها به تهويه
طبيعی ساختمان کمک کنيد.
 )10در روزهای خيلی گرم ،با بستتن در و پنجره و کشتيدن پردهها از ورود انرژی گرمايی بيشتر به داخل
ساختمان جلوگيری کنيد.
 )11تخليه منظم آب کولر (حداقل دوبار در ماه) باعث عمر بيشتر پوشال و در نتيجه کاهش تبخير بیمورد
آب ناشی از گچ گرفتن پوشال خواهد شد.
 -4-3آب مجازی
توجه به مقوله آب مجازی که مفهومی است جديد میتواند در راستای اهداف کاهش مصرف آب از اهميت زيادی
برخوردار باشد .همانطور که میدانيد نقش آب در زندگی ما صرفاً محدود به تامين نيازهای شرب و بهداشت و
استفاده مستقيم از آب نمیشود و برای بسياری از فعاليتهای ما ،آب يک نهاده غيرقابل حذف است .بطور مثال،
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در روند توليد هر محصول کشاورزی ،صنعتی يا هر خدماتی مثل اينترنت مصرفی ،ميزان مشخصی آب مورد
استفاده قرار میگيرد که در محصول نهايی ممکن است ديده نشود و وجود نداشته باشد .با اين حال برای توليد
آن ،مصرف آب ضروری است .به اين آب ،يعنی آب مصرفی در فرآيند توليد کاالهای مختلف ،آب مجازی گفته
میشود .مردم کشورهای مختلف براساس سبک زندگی و نوع تغذيه و کاالهای مورد استفاده در زندگی روزمره
بين حدود  2000تا  2000ليتر آب به صورت مجازی مصرف میکنند که تنها بين  100تا  200ليتر آن به صورت
استفاده مستقيم از آب است (شکل .)32

شکل  :32مصارف مستقیم و غیر مستقیم آب

بايد توجه کرد که برای توليد محصوالت غذايی ،آب زيادی مصرف میشود .البته ميزان مصرف آب برای توليد
محصوالت مختلف کشاورزی و دامپروری تفاوت زيادی دارند .مثالً برای توليد يک کيلوگرم گوشت گاو بايد 15000
ليتر معادل ده هزار بطری آب معدنی خانواده ،آب مصرف کرد .اين در حالی است که محصوالت گياهی نظير گندم
يا ذرت به آب خيلی کمتری برای توليد احتياج دارند .به همين دليل کم کردن ميزان مصرف گوشت به شرطی
که پروتئين کافی برای حفظ سالمتی بدن تامين شود ،يکی از روشهای کاهش مصرف آب در کشور است .غذاهای
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سنتی در رژيم غذايی ايران مثالً آش ،کوکو سبزی ،انواع خورشتها معموالً نياز به گوشت کمی داشته و عمدتاً با
استفاده از حبوبات و سبزيجات که برای توليد نياز به آب کمتری دارند ،تهيه میشوند.
از سوی ديگر ،دور ريز مواد غذايی يا ساير محصوالت آببر مثل کاغذ ،مقوا و  ....نيز باعث هدررفتن آب زيادی
میشوند .سبک زندگی کم آبطلب نيازمند کمتر کردن دورريز همه محصوالتی است که برای توليد آنها آب
مصرف شده است .به عنوان نمونه حجم آب مصرفی برای توليد برخی محصوالتی را که به طور روزمره از آنها
استفاده میکنيد ،در جدول ( )14نشان داده شده است.
توجه به مفهوم آب مجازی و جلوگيری
از هدررفت آن فقط خاص مصارف کاالها
در منازل نيست و مشمول همه مشاغل
میشود .در بسياری از ادارات و نهادها
روزانه بیجهت مقدار زيادی کاغذ مصرف
و به هدر میرود .برای توليد يک بسته
 500برگی کاغذ  5000 ،A4ليتر آب
مصرف میشود .صرفه جويی در کاغذ و
مقوا در ادارات و مشاغل مختلف يکی از
روشهای مهم صرفهجويی غير مستقيم
در مصرف آب است .دورريز غذا در
رستورانها و سلف سرويس ادارات،
دانشگاهها ،واحدهای صنعتی و  ....يکی ديگر از محلهای مهم هدررفت غير مستقيم آب است که بايد تا حد امکان
محدود شود .مصنوعات پالستيکی نيز آببر هستند .برای توليد هر بطری پالستيکی که برای نوشابه يا آب معدنی
استفاده میشود ،معموالً  2برابر ظرفيت آن ،آب مصرف میشود .به عبارت ديگر با استفاده کردن يک بطری آب
معدنی خانواده ،عمالً به جای  1/5ليتر آب 4/5 ،ليتر آب مصرف میشود .تالش برای کاهش مصرف پالستيک اعم
از ظروف يکبار مصرف ،بطریهای پالستيکی ،کيسه و  ....يکی ديگر از روشهای کاهش مصرف آب مجازی است
که در کاهش آلودگی محيط زيست نيز بسيار موثر است.
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جدول  :14میزان آب مجازی مصرف شده برای تولید کاالهای مختلف (لیتر)

آب مجازی

کاال

(لیتر)

آب مجازی

کاال

(لیتر)
يک پرس
برنج

620

يک برگ کاغذ
A4

10

يک عدد
گوجه فرنگی
 70گرمی

13

يک کيلوگرم
گوشت مرغ

4000

يک فنجان
چايی

35

يک تی شرت
نخی

4100

يک عدد سيب
 100گرمی

70

يک پرس
چلوکباب

4200

يک عدد تخم
مرغ

135

يک جفت
کفش چرمی

2000

يک ليوان
 200ميلی
ليتری شير

200

بک کيلوگرم
گوشت گاو

15000

يک نان سنگ

200

يک شلوار
جين

20000

يک کيلوگرم
هندوانه

400

يک خودروی
سواری

400000
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 -5-3معرفی اقدامات عملی به منظور کاهش مصرف آب در فضای سبز
در خصوص کاهش مصرف آب برای آبياری فضای سبز ،فهرست اقدامات نشان داده شده در جدول ( )15توصيه
میشود .در ادامه اين بخش توضيحاتی در مورد هر يک از اين توصيه ها ارائه شده است.
جدول  :15چک لیست اقدامات اجرایی کاهش مصرف آب در فضای سبز

کاشت گياهان با نياز آبی کم و منطبق با شرايط آب و هوايی هر منطقه
اجرای فضای سبز خشک منظر ( )xeriscapingو منظرسازی کم آب طلب
ممنوعيت کاشت چمن يا استفاده از گونههای چمن که نياز آبی کمی دارند (برای کاربردهای ضروری)
تغيير الگوی ساعات آبياری عرصه های فضای سبز در ساعات اوليه روز و شب
برنامه ريزی مدون دوره آبياری درختان
استفاده از مالچ گياهی برای کاهش تبخير آب آبياری و نفوذ بهتر آب به محدوده ريشه گياه
افزودن زئوليت به خاک با هدف افزايش ظرفيت نگهداری آب در محيط ريشه گياه
انجام عمليات زراعی جهت کاهش آب مصرفی :مبارزه با علف هرز ،هرس و ...
استفاده از شيوههای آبياری مدرن و هوشمندسازی آبياری
تصفيه فاضالب و بازچرخانی پساب جهت مصرف آبياری فضای سبز
جداسازی انشعابات کاهش استفاده از آب شرب و بهداشتی برای آبياری فضای سبز
جمع آوری نزوالت آسمانی برای آبياری فضای سبز
کاشت گياهان با نياز آبی کم و منطبق با شرايط آب و هوايی هر منطقه :انتخاب گياهان مناسب نه تنها به طور
کلی مصرف آب را کاهش میدهد ،بلکه به دليل مقاومت گياه به آفات و امراض و شرايط محيطی يک منطقه،
هزينههای نگهداری از فضای سبز شامل نياز به کود شيميايی و سموم مختلف نيز را کاهش میيابد .از ديگر سو،
گياهان مقاومتر و بومی ،بر خالف گياهان حساس و غير بومی و نامناسب ،خيلی کمتر نياز به حذف ،جابجايی و
واکاری پيدا میکنند .از ديد زيستمحيطی نيز کاهش مصرف آب باعث تقويت سفرههای آب زيرزمينی و منابع
آب سطحی خواهد شد .همچنين به دليل کاهش استفاده از کودهای شيميايی و حشرهکشها ،ورود مواد سمی
شيميايی به خاک و آبهای زيرزمينی کاهش خواهد يافت که منجر به آلودگی کمتر محيطزيست میشود .استفاده
مناسب از گلها ،گياهان پوششی ،در ترکيب با درختان و درختچههای زيبا و مصالح تزئينی میتواند به طراحی
منظرهای چشمنواز که برخاسته از فرهنگ و محيط منطقه هستند ،منجر شود .چند نمونه از گياهان مقاوم به
خشکی ذيالً معرفی شدهاند (شکل .)33
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ختمی درختی

انواع سرو

ون (زبان گنجشک)

درخچه طاووسی

رزماری

اسطوخودوس

جونی

دم موشی

سرخارگل

شکل  :33انواع گونههای گیاهی مقاوم به خشکی
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بومادران

شکر تيغال

انواع کاج

آلوئه ورا

انواع کاکتوس

شاه پسند

پامپاس گراس

چمن آبی

ادامه شکل  :33انواع گونههای گیاهی مقاوم به خشکی

اجرای فضای سبز خشکمنظر ( )xeriscapingو منظرسازی کم آبطلب :منظرسازی کم آبطلب (زريسکيپينگ)
واژهايست برای بيان نوعی از منظرسازی که منجر به صرفهجويی در مصرف آب میشود .اين نوع از منظر سازی با
دقت خاص به سازگاری با اقليم و خاک منطقه صورت میگيرد .اين رويکرد شامل تکنيکهايی است که چه در
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برنامهريزی و مديريت و چه در اجرا و نگهداری ،موجب کاهش مصرف آب مورد نياز آبياری و حفظ ذخاير آب
میشود .نمونههايی از اين نوع منظر سازی در عکسهای زير ديده میشود (شکل .)34

شکل  :34نمونه هایی از منظرسازی کم آب طلب قابل استفاده برای پارکها ،حیاط و فضاهای شیب دار

ممنوعيت کاشت چمن يا استفاده از گونههای چمن که نياز آبی کمی دارند (برای کاربردهای ضروری) :چمن يکی
از گونههای گياهی با نياز آبی باال است که ميزان نياز آبی آن در مناطق مختلف با توجه به شرايط آب و هوايی،
متفاوت است .در مراجع مختلف ،نياز آبی گياه چمن در مناطق مختلف با آب و هوای معتدل تا گرم و خشک در
ايران ،بين  9تا  20ليتر به ازای هر متر مربع گزارش شده است .چمن نقش ناچيزی در جذب آاليندههای هوا و
توليد اکسيژن دارد .چمنهای کاشته شده در ايران اغلب بومی اروپا بوده و با شرايط اقليمی ايران سازگار نبوده و
مقاومت کمی به شرايط خشکی دارند .مصرف کودها ،سموم و آفت کشها برای نگهداری چمن باالست و بنابراين
عالوه بر هزينه زياد نگهداری ،باعث آلودگی محيط زيست نيز میشود .البته در بعضی از مکانها مثل محل بازی
کودکان در پارکها که به پوشش گياهی فرشگونه برای جلوگيری از آسيبديدگی کودکان نياز است و يا در
حاشيه بزرگراهها که بايستی آاليندههای رسوب کرده ناشی از حرکت مداوم خودروها از محيط جمع شود (از طريق
چمن زنی) ،استفاده از چمن مزايای غير قابل انکاری دارد .چمن به دليل قابليت باالی پاخوری ،در محل بازی
کودکان کاشته میشود .در سالهای اخير ،در مراکز تحقيقاتی مختلف در کشور ،در مورد گونههای چمن مقاوم به
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خشکی تحقيقات گستردهای انجام شده است و گونههای مناسبی برای آب و هوای مناطق خشک ايران شناسايی
شده که صرفاً در مواردی که استفاده از پوشش چمن ضروری است میتواند به کار برده شوند.

شکل  :35آبیاری غیراصولی چمن در محوطهای که کشت چمن ضرورت ندارد

تغيير الگوی ساعات آبياری عرصههای فضای سبز در ساعات اوليه روز و شب :توصيه میشود آبياری باغچه و فضای
سبز در ساعات اوليه روز و يا در ساعات آخر شبانهروز انجام شود .آبياری گياهان در اول صبح بسيار بهتر از شب
است ،زيرا از رشد قارچها جلوگيری میکند .به طور کلی بايد از آبياری در ساعات گرمتر شبانه روز خودداری شود،
چرا که عمده آبی که مصرف میشود ،تبخير شده و به هدر میرود.
برنامهريزی مدون دوره آبياری درختان :برای آبياری باغچهها و فضای سبز بايستی از آب دادن بيش از حد پرهيز
شود ،زيرا موجب از بين بردن سالمت گياه ،پوسيدگی ريشهها و زرد شدن برگهای آنها میشود و فقط در زمانی
که گياه نياز به آبياری دارد ،با انجام يک برنامهريزی مدون اين کار انجام شود .برای اين کار ،الزم است تا ابتدا از
ميزان نياز آبی گياهان کشت شده در حياط يا محوطه فضای سبز آگاه شده و براساس شرايط آب و هوايی ،برنامه
منظمی برای آبياری آنها تنظيم شود .در صورت بارندگی ،بايد متناسب با ميزان بارش ،آبياری تا زمانی که خاک
رطوبت مناسبی دارد ،قطع شود .در بسياری از مناطق و برای بسياری از انواع درختان و گونههای مناسب فضای
سبز ،نيازی به آبياری باغچه بيش از دو يا سه بار در هفته نيست.
استفاده از مالچ گياهی برای کاهش تبخير آب آبياری و نفوذ بهتر آب به محدوده ريشه گياه :مالچ يک اليه غير
زنده است که خاک اطراف گياه را میپوشاند و مانع تبخير آب از سطح خاک میشود .مهمترين موادی که در
ايجاد مالچ کاربرد دارند عبارتند از تراشههای چوب ،خاک اره ،پوست درختان ،فيبر چوبی ،پوکههای صدفی و
سنگهای معدنی (شکل  .)36اين مالچها با داشتن بافت نرم ،رطوبت خاک را بهتر از مالچهای درشت بافت حفظ
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میکنند و امکان نفوذ مواد غذايی و اکسيژن را آزادانه برای ريشه فراهم میسازند .در فصل پاييز ،برگهای ريخته
شده نيز میتوانند نقش مالچ را ايفا کنند.

شکل  :36برخی از انواع مالچ طبیعی و نحوه کاربرد آن

افزودن زئوليت به خاک با هدف افزايش ظرفيت نگهداری آب در خاک :کاربرد زئوليت باعث صرفهجويی در ميزان
مصرف آب میشود .با توجه به ساختار متخلخل زئوليت ،اين ماده معدنی قادر است مقداری از آب موجود در خاک
را جذب کرده و آن را برای مدت طوالنی درون شبکه ساختاری خود نگهداری کند (شکل  .)37آب جذب شده در
ساختار زئوليت به تدريج آزاد شده و جذب گياه می شود و باعث میشود هدررفت آب به دليل تبخير يا نفوذ
عمقی آب کمتر شود .عالوه بر اين ،درصدی از کودهای ازته و پتاسيمدار پس از مصرف به دليل محلول بودن
بوسيله آب آبياری به عمق پايينتر از ريشه گياه نفوذ کرده و هدر میرود.

شکل  :36افزودن زئولیت به خاک با هدف افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
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زئوليت بخش زيادی از ازت و پتاسيم کود را جذب کرده و درون ساختار شبکهای خود به مدت طوالنی نگهداری
و به تدريج در اختيار گياه قرار میدهد .اين امر موجب صرفهجويی در مصرف کودهای شيميايی شده و همچنين
از آلودگی آبهای زيرزمينی ناشی از مصرف کود شيميايی جلوگيری میکند.
انجام عمليات زراعی جهت کاهش آب مصرفی از جمله مبارزه با علف هرز ،هرس و :...هرس عميقتر چمن و پوشش
سطحی جهت عميقتر شدن ريشههای آنها درون زمين و بالتبع مقاومتر شدن آنها در برابر شرايط سخت و
خشک آب و هوايی مفيد است .همچنين هرس درختان و درختچهها به فرم مطلوب و حذف بخشهای صدمهديده
و آسيبخورده در شرايط رويارويی با تنش خشکی و بکارگيری مقادير باالتر عنصر پتاسيم در جيره غذايی گياه از
طريق کوددهی سبب افزايش مقاومت در برابر خشکی میگردد و نياز به آبياری را کاهش میدهد .رشد علف هرز
يکی از اصلیترين مشکالت فضای سبز کم آبطلب است .بنابراين بايد ترتيبی اتخاذ گردد تا از رشد علفهای هرز
جلوگيری شود .وجود علفهای هرز باعث مصرف غير مفيد آب آبياری نيز میشود.


استفاده از شيوههای آبياری مدرن و هوشمندسازی آبياری :در شيوههای معمول آبياری سطحی ،مقداری
زيادی آب روی سطح پخش میشود که معموالً بسيار بيشتر از نياز آبی گياه است و همين امر باعث میشود،
مقدار زيادی از آب يا تبخير شود يا با نفوذ به اليههای عمقی خاک ،از دسترس گياه خارج شود .استفاده از
روشهای نوين آبياری مثل آبياری قطرهای و هوشمند سازی سيستمهای آبياری که بواسطه آن مدت زمان
و ميزان آبياری براساس نياز گياهی ،کنترل میشود ،باعث کاهش چشمگير مصرف آب میشود .آبياری تحت
فشار شامل روشهای مختلف از جمله آبياری بارانی و قطرهای میباشد (شکل .)32

شکل  :38آبیاری سطحی (راست) ،بارانی (وسط) ،قطرهای (چپ)

از مزايای آبياری قطرهای میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 عدم تشکيل رواناب سطحی و جلوگيری از فرسايش خاک
 تنظيم ميزان آب مورد نياز براساس نوع گياه و شرايط آب و هوايی.
 تهويه مناسب خاک و يکنواختی پخش آب در محيط ريشه گياه
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 جلوگيری از سله بستن و حفظ پوکی خاک
 قابل استفاده برای تمام گياهان
 امکان انجام آبياری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش يکنواخت آنها
 به حداقل رسيدن تبخير سطحی در آبياری قطرهای و جلوگيری از خارج شدن آب از محوطه ريشه
کم شدن امکان رويش علف هرز به دليل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ريشه گياه اصلی سيستم
مديريت هوشمند آبياری فضای سبز با به کارگيری چند سنسور میتواند در مصرف آب صرفهجويی قابل مالحظهای
انجام دهد .اين سيستمها برای فضای سبز شهری مثتتتل پارکها و فضای سبز ادارات يا مجتمعهای بزرگ
قتتتتابل استفاده هستند .سنسورهای قابل استفاده در اين سيستمها به شرح زير هستند:
 سنسور باران :اين سنسور در زمانی که باران ببارد ،آبياری
را قطع میکند.
 سنسور باد :اين سنسور در مواقعی که باد بسيار شديد است،
آبياری را قطع میکند تا از پراکنده شدن آب و تبخير بيش
از حد جلوگيری شود.
 سنسور ميزان رطتوبت خاک :اين سنسور در شتترايطی که
متتيزان رطوبت خاک باال باشد ،آبياری را قطع میکند.
 سنسور اندازه گيری دمای محيط :اين سنسور برای تنظيم
آبياری با توجه به شرايط دما مورد استفاده قرار میگيرد.
 سنسور نور خورشيد يا تشخيتتتص ميزان نور موجود در
محيط :ايتتن سنسور کمک میکند تا در زمانی که آفتاب
نباشد ،آبياری انجام شود.
تصفيه فاضالب و بازچرخانی پساب و آب خاکستری جهت مصرف آبياری فضای سبز :در صورت استفاده از اين
روش ،آبياری به صورت زيرسطحی انجام میشود ،به نحوی که آب آبياری در تماس با بدن قرار نگيرد .برای اين
منظور میتوان از فاضالب تصفيه شده يا آب خاکستری تصفيه شده برای آبياری فضای سبز استفاده کرد .توضيحات
بيشتر در اين مورد در بخش  1-1-3و  2-1-3اين راهنما ارائه شده است.
جداسازی انشعابات کاهش استفاده از آب شرب و بهداشتی برای آبياری فضای سبز :آب لولهکشی برای مصرف
شرب با صرف هزينه و انرژی بسيار زيادی تصفيه میشود .استفاده از اين آب برای آبياری گياهان نه تنها باعث
هدررفت منابع ارزشمند آب و انرژی میشود بلکه باعث افزايش آب بها نيز میشود .برای آبياری فضای سبز بايد
تا حد امکان از آب غيرشرب استفاده کرد .نمونههايی از بازچرخانی آب خاکستری برای آبياری فضای سبز در
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بخش  1-1-3مورد اشاره قرار گرفت .جمعآوری آب باران ،آب حاصل از شستشوی ميوهجات و سبزيجات و نظاير
آن میتواند برای آبياری فضای سبز استفاده شود .در فضای سبز شهری ،در بسياری از مناطق از آب چاه برای
آبياری استفاده میشود .نکتهای که بايد در استفاده بیرويه از آب چاه برای آبياری فضای سبز مورد توجه باشد،
اين است که در بسياری از مناطق و شهرها ،آب زيرزمينی از جمله منابع تامين کننده آب شرب نيز میباشد و
بنابراين نبايد با اين تصور که منبع آب مورد استفاده ،آب شرب شهری نيست ،آن را مسرفانه برای آبياری بيش از
حد فضای سبز به هدر داد.
جمعآوری نزوالت آسمانی برای آبياری فضای سبز :در مورد استفاده از آب باران در بخش  3-1-3اين راهنما
توضيح داده شد .آب حاصل از نزوالت جوی میتواند به راحتی از پشت
بام جمعآوری و در مخزن مناسبی ذخيره سازی شود .اين مخازن ممکن
است در روی سطح زمين يا زيرزمين تعبيه شوند و آب داخل آنها در
زمان مناسب برای آبياری مورد استفاده قرار گيرد .تا حد امکان بايد از
نگهداشت باران روی سطوح نفوذناپذير مثل آسفالت ،بتن و  ....جلوگيری
شده و سعی شود تا آب باران برای استفاده بعدی ذخيره شود يا به داخل
خاک نفوذ داده شود .نفوذ آب باران يا آب حاصل از ذوب برف به داخل
خاک باعث تغذيه منابع آب زيرزمينی میشود.
در زمستان ،بهتر است برف تا حد امکان روی خاک جمع شود تا آب
حاصل از ذوب آن به داخل خاک نفوذ کرده و منابع آب زيرزمينی را تغذيه
کند .استفاده از نمک برای ذوب کردن برف باعث شور شدن خاک و منابع
آب زيرزمينی می شود و بايد تا حد امکان از اين کار اجتناب گردد.
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