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 ی چٌذطثقِ یّا دس ػاخسواى یاص آب خاکؼسش یشیگ تْشُ یساّکاسّا یتشسػ

 دس هلشف آب ییجَ كشفِ یتشا ذاسیخا یؿْش زْشاى: ساُ حل یهؼکًَ
 

1احسان آررَمایًن
 2، آرش آررَمایًن*

  هشکض  داًـگاُ آصاد زْشاىداًـجَی دکسشی هؼواسی -1

 داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی سٍدخاًِ داًـگاُ ؿْیذ چوشاى اَّاص  -2

 

 

 

 

 چكیذٌ 
سٍد دس ػی ػال آیٌذُ تش طسفا ٍ گؼسشدگی آى افضٍدُ  آتی سٍتشٍػر، تحشاًی کِ گواى هی کـَس ها تا تحشاى فشاگیش تی

اص ػَی دیگش  ی هٌاتغ آب ٍ هلشف اًشطی اػر. ّا تِ آب زلفیِ ؿذُ، ًیاصهٌذ اػسخشاج فضایٌذُ ؿَد. تشآٍسدى ًیاص خاًِ

هذیشیر غیش هسوشکض آب ٍ  .زأهیي ؿَدزَاًذ اص هٌثؼی غیش اص آب آؿاهیذًی  حجن صیادی اص آب هلشفی ّش ؿْشًٍذ، هی

ّا،  تا زقلیل زقاضا تشای آب زلفیِ ؿذُ، تٌاتشایي کاّؾ ّضیٌِ ی خایذاس اػر کِ فاضالب، گاهی دس ساػسای زَػؼِ

 دّذ. گؼسشؽ فضای ػثض ٍ غیشُ کیفیر صًذگی سا تْثَد هی

ی آب ٍ هلشف اًشطی ٍ  گیشی اص آب خاکؼسشی، ساّکاسی اػر کِ دس جْاى اهشٍص تشای کاّؾ فـاس تش هٌاتغ زاصُ تْشُ

گًَاگًَی دس خیلی اص کـَسّای جْاى دس ایي صهیٌِ اًجام ؿذُ ٍ  هطالؼاذ ٍ اجشاّای ؿَد. ّضیٌِ تِ کاس تؼسِ هی

حل  اًذ، تا ایي ٍجَد دس کـَس ها زقشیثاً ّیچ زَجْی تِ ایي ساُ گیشی اص آب خاکؼسشی زلَیة ؿذُ قَاًیٌی تشای تْشُ

 اػر.  ًـذُ

اسصیاتی -کًَی ؿْش زْشاى ی هؼ ّای چٌذطثقِ گیشی اص آب خاکؼسشی دس ػاخسواى دس ایي هقالِ هؼائل ػولی تاص تْشُ

 ؿَد. ػٌجی هی اهکا -ّای اجشای ػاهاًِ ٍ هلشف آب خاکؼسشی ّای آب خاکؼسشی هَجَد دس جْاى، ؿیَُ زکٌَلَطی

 

 ّای هؼکًَی، زْشاى جَیی دس هلشف آب، آب خاکؼسشی، هؼواسی خایذاس، ػاخسواى كشفِ َای کلیذی: ياشٌ
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 مقذمٍ -1
خـک جْاى سا دسگیش کشدُ اػر. کـَس ها ایشاى، تا کاّؾ  تحشاى آب جْاًی تیؾ اص ّوِ، کـَسّای خـک ٍ ًیوِ

ؿْشّا تشای دػسیاتی تِ هٌاتغ آب زاصُ تِ  ٍیظُ دس کالى ای کِ تِ  ّای آػواًی سٍتشٍػر. فـاس تیؾ اص اًذاصُ ی تاسؽ فضایٌذُ

 ای آیٌذُ اػر. ؿَد، چالـی تضسگ تش ّای صیؼسی ٍاسد هی ػاهاًِ

 250زشیي ؿْشّای دًیا اػر. هیاًگیي تاسًذگی ایي ؿْش  هیلیَى ًفش یکی اص خشجوؼیر 5/7ؿْش زْشاى تا جوؼیر 

ّای  زشیي هٌاتغ آتی ػطحی ؿْش زْشاى ػثاسزٌذ اص: ػذّای کشج، الس، هاهلَ، لسیاى ٍ طالقاى. آب هْن هیلیوسش دس ػال اػر.

ؿَد. زْشاى، افضٍى تش  ی ؿْش سػاًذُ هی خاًِ ّای گفسِ ؿذُ اص ساُ لَلِ, کاًال ٍ زًَل تِ خٌج زلفیِ ی سٍدخاًِ زٌظین ؿذُ

حلقِ چاُ  260تشد. زا آًجا کِ تیؾ اص  ی جثشاى کوثَد آب اػسفادُ هیّای ػطحی اص هٌاتِ آب صیشصهیٌی تشا گیشی اص آب تْشُ

ؿَد. زا خیؾ اص ػال  ی آب ؿْشی هی هیلیَى هسش هکؼة آب ٍاسد ؿثکِ 250کن  ّا ػاالًِ دػر کِ اص دسٍى آىػویق 

هیضاى هلشف آب دس تشداؿر اص هٌاتغ صیشصهیٌی ًاچیض تَدُ، ٍلی خغ اص آى خیَػسِ سٍ تِ افضایؾ تَدُ اػر. ّوچٌیي 1345

ی آهاس  تش خایِ تشاتش ؿذُ اػر. 3ؿواس ػاکٌیي کوسش اص ّا  تشاتش ؿذُ، تا آى کِ دس ایي ػال 11تیؾ اص  85زا  45ّای  ػال

هلشف آب دس  1404اًذاص  لیسش دس سٍص اػر ٍ تش اػاع چـن 378ی هلشف آب ّش زْشاًی  دسیافسی اص آتفای ؿْش زْشاى، ػشاًِ

% اص 12ؿَد، دس حالی کِ  % آب ؿشب کـَس زَلیذ ٍ هلشف هی25دس زْشاى  سػذ. یي هسش هکؼثذس ػال هیهیل 1290زْشاى تِ

کاّؾ داؿسِ ٍ تاسًذگی زْشاى  50ی آب ػذّای زْشاى % رخیشُ 93زا  91ّای  جوؼیر کـَس ػاکي زْشاى ّؼسٌذ، دس ػال

تاؿذ،  50زا % 25تشداؿر اص آب اػسحلالی اص % کِ (. دس حالی93آًالیي،  کاّؾ داؿسِ اػر )خثش 35ّای اخیش % دس ػال

ّا،  ی دسیاچِ کٌین ٍ حقاتِ اص آب اػسحلالی سا هلشف هی 75ؿَد. دس کـَس ها % خطش اػالم هی 50یؾ اص %ؿشایط تحشاًی ٍ ت

 .(93)خثشآًالیي،  آیذ ؿَد ٍ هؼائل خغ اص آى خیؾ هی ّا دادُ ًوی ّا ٍ زاالب سٍدخاًِ

گیشی اص ّشصآب ّا دس ایشاى تَد. دس ایي ػال هجلغ قاًًَی سا تشای  س ًظش تِ تاصتْشًُقطِ ی ػطفی د 1369ػال 

ػال خغ اص آى  5زاػیغ ؿشکر ّای آب ٍ فاضالب زلَیة کشد ٍ یک ؿشکر آب ٍ فاضالب دس ّش اػساى ایشاى تٌیاى ؿذ. ٍ 

. تا ایي ّوِ ّوچٌاى Mahmoudian, 2008)تَدجِ خاف ؿکل گشفسي ؿشکر ّای آب ٍ فاضالب سٍػسایی زلَیة ؿذ )

ٍسی اص آب ّای خاکؼسشی ًیؼسین؛ تا زَجِ تِ هْن تَدى کوثَد آب، ٍ ًیاص فشاٍاى تِ آب  ؿاّذ اقذاهاذ جذی تشای تاصتْشُ

 تشای زَػؼِ ی آیٌذُ، خیؾ گشفسي ساّکاسّای كشفِ جَیی دس هلشف آب هٌاطق هؼکًَی اّویر صیادی داسد. 

 فاضالب ی آب ي ی پایذار ي یكپارچٍ چرخٍ
هقیاع ؿکل گشفسِ اػر. آب اص تٌذّا گشد -ی دٍسسیض هشکضی تضسگ ی آب ؿْشی سایج اص یک هٌثغ آب ٍ ػاهاًِ چشخِ

ّا تِ  ای ثاًَیِ اص لَلِ سٍد. خغ اص اػسفادُ، ّشصآب اص هجوَػِ ّا هی کـی تِ خاًِ ؿَد ٍ دس لَلِ ؿَد، زلفیِ هی آٍسدُ هی

 ؿَد.  هی  ّا سیخسِ ّا، سٍدّا، خلیجْا یا اقیاًَع ػدغ تِ هشداب ؿذُ ب زلفیِفاضالسٍد.  ی فاضالب هی هشکضّای زلفیِ

ّای  ّای طثیؼی سا کویٌِ ٍ تاصاػسفادُ دس هحیط ی تِ رخیشُی آب ٍ ٍاتؼسگ آى اػر کِ اػسفادُی خایذاس دس خی  زَػؼِ

 ر:کٌذ چٌیي اػ کٌذ. ساّثشدی کِ سػیذى تِ ایي ّذف سا هوکي هی تیـیٌِػاخسِ سا 

 کاّؾ زقاضا تشای آب آؿاهیذًی ) اص ساُ هذیشیر زقاضا(

 ّا زشیي ّذف اػسفادُ اص هٌاتغ دس دػسشع تشای هٌاػة

 ّای جایگضیي ؿٌاػایی ٍ افضایؾ هٌثغ

 ی آتی دسیافسی  ػاهاًِ ّای ؿْشی تش صیؼر کاّؾ زأثیش سٍاًاب
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 آب خاکستری  -2

 َا تعریف ي يیصگی 2-1
سًٍذ ػشیغ كٌؼسی ؿذى، ؿْشًـیٌی، گؼسشؽ ٍ ؿذذ دادى زَلیذ غزا، فـاس تش هٌاتغ آب ّا،  تا افضایؾ ؿواس اًؼاى

افضایؾ یافسِ افضٍدُ ؿذُ ٍ اص ػَی دیگش سّا کشدى ًظاسذ ًـذُ یا غیش قاًًَی آب آلَدُ دس هشصّا یا فشاػَی هشصّای کـَسّا 

ّای زاصُ کویاب، گشاى ٍ اص دیذ  سٍد ٍ هٌثغ هی طَس کِ زقاضا تشای آب زاصُ تاال . ّویي(Corcoran & others, 0202اػر )

 ّایی زاصُ تشای تشآٍسدى ًیاص تِ آب دس اًجاهٌذ. ّایی تشای یافسي ساُ ؿًَذ، زالؽ اًگیض هی ػیاػی هٌاقـِ

ٍ دس  ؿَد ی خاًگی چَى حوام ٍ لثاػـَیی زَلیذ هی ّای سٍصهشُ ؿَد کِ اص اػسفادُ آب خاکؼسشی تِ آتی گفسِ هی

زؼشیف آب خاکؼسشی، آب ظشفـَیی سا ًیض ، ّای اسٍخایی چَى گـَس . دس تشخی کـَسّاالب ًیاهذُ اػرزواع تا فاض

ؿَد هسفاٍذ  ّا ایجاد هی ب خاکؼسشی تا آب ػیاُ کِ اص هؼسشاحآؿَد گیشد؛ کِ تِ آى آب خاکؼسشی زیشُ گفسِ هی دستشهی

 ؿَد یکی ًیؼر. ّا هی ی آب هلشفی خاًِ ساّی ؿثکِ 1ٍآیذ ی فاضالب ؿْشی تِ دػر هی لفیِزاػر. ّوچٌیي تا آتی کِ تا 

آب خاکؼسشی ّشصآتی زلفیِ ًـذُ اػر کِ تا "کٌٌذ:  آخشیي اػساًذاسدّای آب خاکؼسشی ایالر کالیفشًیا چٌیي زؼشیف هی

ا دٍسسیضّای اثش ًگشفسِ، ٍ خطشآلَدگی ت ، یا غیشتْذاؿسیصا، آلَدُ ص فضَالذ اًؼاًی ػفًَرزَالر آلَدُ ًـذُ, ٍ ا خشٍجیّیچ 

ّا،  ّا، سٍؿَیی هؼسشاح , دٍؽّا ٍاىی ّشصآب  دس تشگیشًذُ خاکؼسشیزَلیذ یا کاسکشد تا خَد ًذاسد.آب ، غیشتْذاؿسی فشآیٌذ

ّا سا  ّا( اػر، ٍلی ّشصآب ػیٌک ظشفـَیی یا ظشفـَیی ؿَیی )ٍ ًِ هحذٍد تِ ایي ّای خـک ّای لثاػـَیی، ٍ لَلِ هاؿیي

 .(California Building Standards Commission,2009)"ؿاهل ًیؼر

گیشی دٍتاسُ کٌین.   ّا اص آى تْشُ زَاًین دس ػاخسواى شیي ّضیٌِ ٍ فـاس تِ هحیط صیؼر هیسآب خاکؼسشی آتی اػر کِ تا کو

 ی خایذاس اػر کِ حضَسی دیشیٌِ دس صًذگی اًؼاى داؿسِ اػر.  ایي ساّکاس تخـی اص آى دػسِ ساّکاسّای زَػؼِ

 ی تاریخی زمیىٍ پیص 2-2
ّای آب  ؿذ. تا اخسشاع ػاهاًِ گیشی گؼسشدُ هی ّایی چَى آتیاسی تْشُ دس گزؿسِ اص آب خاکؼسشی تشای اػسفادُ

زش ٍ تا ؿْشًـیٌی  ّا هسشاکن آٍسی فاضالب، ایي کاس هسشٍک ؿذ، تِ ٍیظُ ّواى طَس کِ جاهؼِ ّای جوغ کـی، ٍ ؿثکِ لَلِ

خـک جْاى،  ّای خـک ٍ ًیوِ سٍ ؿذًذ. اًفجاس جوؼیر، تِ ٍیظُ دس ًاحیِ تِ ی تیؼسن هیالدی سٍ سٍ دس ػذُ تِ ای سٍ فضایٌذُ

ّای  ی آب، ٍ جٌثؾ ّای افضٍدُ تٌذی آب، ّضیٌِ ّای آب دس دػسشع آٍسدُ اػر. هشدم تِ جیشُ فـاسی تیؾ اص زَاى تش هٌثغ

ّا اػوال هی ؿَد، خاػخ  آب آى کِ اص ػَی "ّای هذیشیر تْیٌِ ػول "جَیی دس هلشف آب فشاػَی  كشفِ

گیشی اص آب خاکؼسشی تِ ساػسی تاصکـف یک ػول تؼیاس کْي اػر، کِ اص سًٍق افساد چَى غیش تْذاؿسی ٍ ُ  اًذ.تاصتْش دادُ

کـی ٍ دٍسسیض آػاى  خایاى لَلِ داسای خطش تالقَُ تشای تْذاؿر ػوَهی ٍ تا ٍجَد دػسشػی تِ آب لَلِ کـی اسصاى ٍ ظاّشاً تی

ّای ًَ ٍ ؿواسی اص کاستشاى سا تِ  ؿذ. دس خٌجاُ ػال گزؿسِ، ّش هَجی اص خـکؼالی خیـشفر الب، غیشضشٍسی خٌذاؿسِ هیفاض

 .(Sheikh, 2010)آب خاکؼسشی افضٍدُ اػر

 َای آب خاکستری ساماوٍ 2-3
یٌِ کِ تا کوسشیي هذاخلِ ّض ّای ػادُ ٍ کن گیشد؛ اص ػاهاًِ ّای گًَاگَى اًجام هی تاصاػسفادُ اص آب خاکؼسشی، تِ ساُ

ّایی کِ تا كٌایغ هذسى ٍ خیچیذُ، فشآیٌذّای  فشػسٌذ زا ػاهاًِ گیشی هؼسقین تشای آتیاسی هی آب خاکؼسشی سا تا تاصتْشُ

 دٌّذ.  ی کاهلی سٍی آى اًجام هی دٌّذ ٍ زلفیِ گًَاگًَی سا سٍی آب  اًجام هی
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Reclaimed wastewater 
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 کٌذ. ی خاف خَد سا هوکي هی ع اػسفادُّا، ًَ آب خاکؼسشی خشداخسِ دس ّش یک اص ایي ػاهاًِ

ّای آب خاکؼسشی  ی ػاهاًِ گیشی اص آب خاکؼسشی تِ زاصگی خیـشفر داؿسِ؛ دس صهیٌِ تا زَجِّ تِ ایي کِ آب تاص تْشُ

 دّذ. ّای زَلیذ کٌٌذُ دس ایي صهیٌِ فٌاٍسی خاف خَد سا اسائِ هی اػساًذاسد ٍاحذی ٍجَد ًذاسد ٍ ّش یک اص ؿشکر

 ريش ضىاسی
ی آب  ی چشخِ ی زوام ؿذُ ّای آلَدگی َّا ٍ تاال سفسي ّضیٌِ ی آب، تحشاى خاییي آهذى زَاى دػسیاتی ها تِ هٌاتغ زاصُ

کٌذ. اص هیاى ایي زذتیشّا، جذا کشدى آب ػیاُ  ٍ فاضالب ٍ غیشُ، ها سا ًاگضیش اص زذاتیشی تشای کاّؾ زقاضا تشای آب زاصُ هی

 سٍیکشد ی جْاى  ص آب خاکؼسشی )آتی کِ هیضاى آلَدگی آى تؼیاس کوسش اػر( دس ّوِ)آب دس زواع تا فضَالذ اًؼاًی( ا

% اص ًیاص ها تِ آب زلفیِ ؿذُ سا تشآٍسد؛ افضٍى 50زَاًذ  تخـی اص هلاسف خاًگی هیتشای گیشی اص آب خاکؼسشی  اػر. تاص تْشُ

ی خایذاس ٍ  ّایی ّؼسٌذ کِ ها سا تِ زَػؼِ لاهی آب ٍ فاضالب، گؼسشؽ کاؿر گیاّاى ػ تش ایي، کاّؾ هلشف اًشطی ٍ ّضیٌِ

 کٌذ. هذیشیر خایذاس آب ٍ فاضالب ًضدیک هی

ای دس ایي  ای ًذاسد. تٌاتشایي کوسش هطالؼِ ّای هؼکًَی خیـیٌِ گیشی اص آب خاکؼسشی دس خاًِ دس ایشاى تحث تش تاصتْشُ

دٍم چَى آتیاسی فضای ػثض،  ّای دػر آى تشای اػسفادُ ی آب فاضالب زلفیِ ؿذُ ٍ اػسفادُ اص یٌِ اًجام ؿذُ اػر. دستاسُصه

ػثذالغفَسیاى، تشای ًوًَِ  ّا ) ّای ػطحی ٍ خؼاب گیشی اص سٍاًاب ّا، ّوچٌیي تْشُ فشاّن کشدى آب هَسدًیاص خاالیـگاُ

خاکؼسشی کاسی ی آب  ّایی اًجام گشفسِ اػر؛ ٍلی دس صهیٌِ ( هطالؼ1386ِتیٌَاخَس ٍ دیگشاى، ٍ 1391زجشیـی ٍ اتشیـوچی،

کِ اًجام خظٍّؾ دس ایي حَصُ تا هؼیاسّایی تشای اسصیاتی  سػذ اًجام ًگشفسِ اػر. تِ ّش سٍ، دس دیذی کلی تِ ًظش هی

 سشی قاتل ػشضِ دس تاصاس تشای ؿْش زْشاى گام ػولی آغاص گش هٌاػثی تاؿذ.ؼّای آب خاک زکٌَلَطی

ّا ٍ  ای آهاسّا ٍ هلاحثِ ّا هطالؼاذ کساتخاًِ سی دادُآٍ ی اػر ٍ سٍؽ جوغفزَكی-خغ ایي خظٍّؾ اص ًَع کیفی

 ی زکٌَلَطی آب خاکؼسشی اػر. ّای زَلیذکٌٌذُ ّوچٌیي اطالػاذ اسائِ ؿذُ اص ػَی ؿشکر

 َای پصيَص پرسص 3-1
 ی هؼکًَی ؿْش زْشاى ٍجَد داسًذ؟ ّای چٌذطثقِ گیشی اص آب خاکؼسشی دس ػاخسواى چِ ساّکاسّایی تشای تاصتْشُ

 ؿَد؟ ّای زْشاى، چگًَِ زکٌَلَطی آب خاکؼسشی هٌاػة اسصیاتی هی زَجِ تِ ٍیظگیتا 

 

 َا ارزیابی ساماوٍريش  3-2
. ایي ّای ؿْش زْشاى  اسصیاتی کشدین ّایی تا زَجِ تِ ٍیظگی ّا سا تا هؤلفِ ّای ػاهاى دس ایي خظٍّؾ، ٍیظگیّا  دس اسصیاتی ػاهاًِ

 اًذ: ( خیـٌْاد ؿذ2005َُلذُ )ی ً گیشی اص هقالِ ّا تا تْشُ هؤلفِ

 اهٌیر تْذاؿسی:

 اًذاصی ّای ساُ الف( جٌثِ

 ٍجَد ًذاسد.]خاکؼسشی[  ّای خذهازی آب تایذ زضویي تاؿذ کِ ّیچ زذاخلی دس آب آؿاهیذًی ٍ ؿثکِ  -1
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حفاظر ؿذُ سیضی هٌاػة ٍ هسوایض تا سًگ تاؿٌذ ٍ ؿیشّای آب غیشآؿاهیذًی تایذ هـخق ٍ  ّا ٍ تایذ طشح لَلِ  -2

 ی ًظاسذ ًـذُ تاؿٌذ. دس تشاتش اػسفادُ

 ّای آب خاکؼسشی تایذ دس هشاکض ًظاسذ تْذاؿر هحلی ثثر ؿذُ تاؿٌذ.  ػاهاًِ -3

 ّای کیفیر آب جٌثِب( 

( تشای اسصیاتی 2007دس ایي هقالِ هؼیاس خَیذٍ ٍ دیگشاى )  ّای تْذاؿسی ػاصگاس تاؿذ. کیفیر آب خاکؼسشی تایذ تا هؤلفِ

دس  100کوسش اص  2اى.زی.یَ ٍ ػطح اف.ػی 2گشم دس لیسش، زیشگی کوسش اص  هیلی 10ؿَد: ؿاخق تی.اُ.دی کوسش اص  ْاد هیخیـٌ

 لیسش.  ّش هیلی

 ّای هطلَتیر جٌثِ

کٌٌذگاى ًذاؿسِ تاؿذ ٍ زقشیثاَ ػاسی اص جاهذّای  گیشی اص آب خاکؼسشی تایذ تَی تذ یا هضاحوسی تشای اػسفادُ تْشُ

 تاؿذ. هؼلق ٍ سًگ

 ػاصگاسی تا هحیط صیؼر

ّایی اػر کِ دس زَلیذؿاى کوسشیي  ی خایذاس كشف کوسشیي اًشطی ٍ اػسفادُ اص فشآٍسدُ اص هؼیاسّای تٌیادی زَػؼِ

  ی گشدآٍسی فشآٍسؽ ٍ هلشف آب اًشطی هلشف ؿذُ تاؿذ ٍ آػیة جاًثی کوسشی تِ هحیط صیؼر تضًٌذ. تٌاتشایي چشخِ

 اًشطی ٍ اػسفادُ اص هَاد ؿیویایی سا داؿسِ تاؿذ.  خاکؼسشی تایذ کوسشیي هلشف

  ّای اقسلادی جٌثِ

ّای تاالی  ّای آب خاکؼسشی ًثایذ ّضیٌِ اًذاصی کاسکشد ٍ ًگْذاسی ػاهاًِ تا هؼیاسّای اقسلادی دس زْشاى،  ساُ

جَیی دس  ٍسی، كشفِ َل تْشُای تاؿذ کِ دس صهاى هؼو ؿذُ تایذتِ اًذاصُ ی كشف اقسلادی داؿسِ تاؿذ. تِ تیاى تْسش، ّضیٌِ

 ّای آب ٍ فاضالب دس زْشاى سٍ تِ افضایؾ اػر. ّای آب ٍ فاضالب آى سا تاصگشداًذ. دس خَس زَجِّ اػر کِ ّضیٌِ ّضیٌِ

 ی تحقیق بذوٍ-4
ّای  ّای گًَاگًَی اص ػَی ؿشکر گشدًذ. اص آى صهاى زا اهشٍص فٌاٍسی هیالدی تاص هی 70ی  ّای آب خاکؼسشی، تِ دِّ فٌاٍسی

چَى ی کالثیذی تَدًذ  ّای زلفیِ تیـسش، فٌاٍسی ّایی کِ ػشضِ ؿذًذ ًخؼسیي فٌاٍسیگًَاگَى دس تاصاس ػشضِ ؿذُ اػر. 

-ّای صیؼسی َّادادُ، ٍ صیؼر گش صیؼسی چشخٌذُ، كافی ، زواع90ٍ  80ّای  دِّكافی دسؿر ٍ غـا ّاتَدًذ. خغ اص آى دس 

ّای  یافسِ ٍ دس خاًِ ّای ػادُ زَأم تا فشآیٌذّای گٌذصدایی زَػؼِ ّا جذاکٌٌذُ سآکسَسّا َّادادُ خظٍّؾ ؿذًذ.دس ّواى ػال

ّای خیـشفسِ ج.ى ام.تی.آسّا دادُ  فادُ اص فٌاٍسیّایی اص اػس گضاسؽ 90ّای خایاًی دِّ ی  ل اًذاصی ؿذًذ. دس ػا خاًَاس ساُ زک

 چَى ًیضاس هؼشفی ؿذ.  زش ؿذ؛ ّوضهاى صاّکاصّای گؼسشدُ ٍ کن ّضیٌِ

                                                           
0
Faecal Coliforms 
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ػال سضایر کاهل ػاکٌیي سا داؿسِ اػر  20گیشی اص خاک ٍ گیاّاى تشای زلفیِ اػر. ایي ًوًَِ دس آلواى  اص جولِ زکٌَلَطی ّا تْشُ

 گیشد. ٌذصدایی ًیض اًجام هیخغ اص فیلسش ؿذى ًخؼسیي، گ

ای ؿٌاخسِ ؿذُ ًیؼر؛ ّش چٌذ تشخی  دس ایشاى، تِ تاصاػسفادُ اص آب خاکؼسشی، زَجِّ جذّی ًـذُ اػر، زَلیذکٌٌذُچَى  

ّایی کِ دس سٍػسای قثیا دس فلؼطیي، ٍ دس جٌَب  اًذاصی اػر. ًوًَِ ّای آب خاکؼسشی تا کوسشیي زَاى فٌی قاتل ساُ فٌاٍسی

 اًذ اص ایي دػر ّؼسٌذ. تشداسی ؿذُ تْشُ اػسشالیا

 

Source: Burnat and Eshtayah 2010 

ّایی اًجام ؿذُ اػر.  دس ایي تیي خَیذٍ ٍ دیگشاى  ی آب خاکؼسشی هطالؼِ ّای هَجَد دس صهیٌِ ی اسصیاتی زکٌَلَطی دس صهیٌِ

ّایی داًؼسٌذ کِ اص اًَاع  زشیي زکٌَلَطی سا آى ػةّا خشداخسٌذ ٍ دس خایاى هٌا ( تِ هؼائل فٌی ّش یک اص ایي زکٌَلَطی2007)

ّا زٌْا هالحظاذ تْذاؿسی ٍ ًا اقسلادی تَد. جیوض ٍ َّلر  کٌٌذ. ّش چٌذ هؼیاس اسصیاتی آى ی آب اػسفادُ هی ّا دس زلفیِ ؿیَُ

کشد تْذاؿسی سا ًیض دس ایي هؼیاسّا سا تشای گضیٌؾ زکٌَلَطی هؼشفی کشدًذ: زَكیف فشآیٌذ )کِ کاسی خَد  ( دس هطالؼ2006ِ)

ّای ضوٌی، ًگاّذاسی، سدخای کشتي ٍ هلشف اًشطی. ًَدُ  ی کاسکشد ) اص ًظش حجن کاسکشد(، ّضیٌِ گیشد(، هحذٍدُ یش هی

ّا خشداخسِ اػر. هؼیاسّایی کِ دس سٍؽ زحقیق ایي هقالِ هؼشفی ؿذ اص  ّا دس آلواى ٍ اسصیاتی آى ( تِ تشسػی ایي ػاها2007ًِ)

 تشای ایي تشسػی گشفسِ ؿذُ اػر.    هؼیاسّای اٍ
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اًذ  فلؼطیي تشسػی کشدُ ّای چٌذطثقِ دس ػاخسواىدس  سا ی آب خاکؼسشی ( ساّکاس تاصاػسفاد2004ُفشیذلش ٍ ًَح )

 هؼیاس آًْا تشای ایي تشسػی تیـسش هؼائل تْذاؿسی تَدُ اػر.

ّا اص ٍتگاُ  . ) ػکغRewaterی  این: ػاهاًِ کشدُ یتشسػ اًذ سا ّایی کِ دس تاصاس ػشضِ ؿذُ تشای ایي هقالِ ها یکی اص ػاهاًِ

Rewater  ُاًذ(. گشفسِ ؿذ 

 

 

 

 

 Rewaterی آب خاکستری  ساماوٍ

ؿَد. ایي ػااهاًِ   تشای اسصیاتی خیـٌْاد هی Rewaterالوللی  ی زَلیذی ؿشکر خظٍّـی تیي ػاهاًِتشای ایي خظٍّؾ 

ّای هؼکًَی تضسگ اػر. تِ طاَس زجااسی    ّای زک خاًَاس زا هجسوغ ّای گًَاگَى اص خاًِ اًؼطاف خزیش تشای اػسفادُ دس هقیاع

کٌیي سا ػال کاسکشد تا سضایر ػاا  20اًذاصی ؿذُ زا  ّای ساُ ّای جْاى دس دػسشع اػر ٍ تشخی اص ػاهاًِ دس تؼیاسی اص کـَس

 تیٌین. ی هؼوَل ایي ؿشکر سا هی اًذ. خاییي ًوَداسی اص یک ػاهاًِ داؿسِ
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ی لیذ خالزیي ٍ  ّا اًذ کِ اص آى جولِ دس چٌذیي خشٍطُ تا تاالزشیي دسجِ اًذاصی ؿذُ الوللی دس ػشاػش جْاى ساُ ایي ؿشکر تیي

 اؿاسُ کشد. (LEED Platinum & LEED Gold)طال
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ی لیذ سا گشفسِ اػر.  آًجلغ ایاالذ هسحذُ داسین کِ تاالزشیي دسجِ ّای کاػا دٍهیٌگَئض دس لغ ًگاّی تِ آخاسزواىاص آى هیاى 

ّا ًضدیک کاهدسَى اػر، ٍ زٌْا اص آب خشٍجی لثاػـَیی تشای آتیاسی فضای ػثض تْشُ  ٍاحذی آخاسزواى 70ی سدیفی  هجوَػِ

ّا ًوایاًگش ایي ّؼسٌذ کِ اًذکی  تِ سؿذ ٍ تالٌذگی اػر. ایي ػاخسواىؿَد هٌظش آى سٍ  گیشد. ّوچٌاى کِ دیذُ هی هی

 ی خایذاس داؿسِ تاؿٌذ. ِ ؼزَاًذ چِ کوکی دس تاال تشدى کیفیر صًذگی تا هؼیاسّای زَػ ًگشی هی تیٌی ٍ آیٌذُ خیؾ

 

 Rewaterارزیابی تكىًلًشی آب خاکستری 

گیشی اص ػاصٍکاسّایی کِ تا گٌذصدایی  دس هٌاطق فقیش ٍ هٌاطقی کِ دػسشػی تِ آب دس آًجا ػخر ٍ دؿَاس اػر، قَاًیي تْشُ

گیشی اص آب خاکؼسشی تا گٌذصدایی  داًٌذ. ٍلی دس زْشاى چَى تؼیاسی اص ؿْشّای جْاى تْشُ ّوشاُ ًثاؿٌذ، زا حذی هجاص هی

 یاص تِ ًگْذاسی آب دس صهاى چٌذیي سٍص ًیض ّؼر. ًیض تایذ ّوشاُ تاؿذ؛ تِ ٍیظُ چَى ً

ّای هـخق ٍ هسوایض تا آب آؿاهیذًی ٍ هجشایی تشای هقاتلِ  کـی اًذاصی ػاهاًِ ایي ػاهاًِ داسای لَلِ ّا ٍ ساُ کـی اص ًظش لَلِ

گیشد کِ کٌسشل تْسش  تا تاصگـر آب خاکؼسشی اػر ) تِ ًوَداس زَجِ کٌیذ(. ّوچٌیي ایي ػاهاًِ اص خوح تشای هکؾ تْشُ هی

 هکؾ آب خاکؼسشی سا دس خی داسد. 

ّایی اػر  ( ّؼر. افضٍى تشایي، ایي ػیؼسن اص ػیؼسنRewater,0202کیفیر آب ًیض دس ایي ػاهاًِ، هطاتق تا اػساًذاسدّا )

 (. Sheikh, 0202ّای تْذاؿسی سا دس خی داسد) کٌذ کِ کاّؾ ًگشاًی ػطح خاک خخؾ هی شیصّایی  ذٌُدّ کِ آب سا تا اًسقال
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 ی آب ٍ خخؾ آى دس صیش ػطح خاک هٌظش ٍ تَی ًا خَؿایٌذی سا ًیض تا خَد ًذاسد. ایي ػاهاًِ تا زلفیِ

ّای تا هلشف آب تاال  دّی، خوح آب ٍ فیلسش جضء ػاهاًِ ّای کٌسشل آب اص دیذ هلشف اًشطی ایي ػاهاًِ تِ دلی ٍجَد ػیؼسن

 گیشد. قشاس هی

ّای خیچیذُ تا ًیاص تِ ًگاّذاسی تاال،  م اؿغال ػطح ٍ ػذم کاستشد فٌاٍسیایي ػاهاًِ ًیض تِ دلیل ػذ ٍاجشایْذاسی ی ًگ ّضیٌِ

سػذ تاصگـر ّضیٌِ سا دس  خاییي تَدى تْای آب ٍ فاضالب تِ ًظش هی لی صیادی ًیؼر؛ ّش چٌذ تِ دلی دس زْشاى ّضیٌِ

 ّای کَچک ًذاؿسِ تاؿذ.  هقیاع

 

 یاَانگ
گیاّاًی چَى  گیشًذ. قشاس هی  7.5زا  6.5تیي  PHًؼثساً تاصی تا گیشًذ دس هحیطی  گیاّاًی کِ اص آب خاکؼسشی تْشُ هی

 دٌّذ؛ تٌاتشایي تْسش اػر دس ػایِ کاؿسِ ؿًَذ ّا خاک اػیذی سا زشجیح هی السجاسی ٍ ػشخغ آصالیا، کاهلیا، گل هؼیي

(Rewater, 0200) زش  کٌٌذ هٌاػة ؿذُ سا دفغ هی سیضؽ تشگْا هَاد جزب تشگ چَى تا خْي. دس تشخی هطالؼاذ گیاّاى

 اًذ. ؿذُ داًؼسِ
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آب تِ ایي زشزیة  ( اسائِ کشدُ اػر، هلشف تْی1393ٌِؿْش زْشاى ) 3ی  ی آب ٍ فاضالب هٌطقِ  طثق جذٍلی کِ اداسُ

 اػر:

 )لیتر وفر در ريز (مقذار وًع مصرف

 حذاکثر حذاقل

 5 2 آؿاهیذى

 10 5 خخر ٍ خض

 50 25 حوام

 20 10 لثاػـَئی

 15 5 ظشفـَئی

 30 20 دػسـَئی ٍ زَالر

 10 3 ؿؼسـَی خاًِ

 5 2 کَلش ٍ زَْیِ هطثَع

 5 3 هسفشقِ

 75 150 

 

)خثش  93ّش چٌذ ایي آهاس تشای هلشف تْیٌِ تِ اصای ّش ًفش اػر، ٍلی تا ًگاّی تِ آهاسی کِ ٍصیش ًیشٍ دس ؿْشیَس 

لیسش آى  175لیسش دس سٍص اػر کِ تا زَجِ تِ آى چِ گفسِ ؿذ  350( اسائِ دادُ اػر. هسَػط هلشف آب ّش زْشاًی 93آًالیي،

 گیشی اػر.  تِ ػٌَاى آب خاکؼسشی قاتل تْشُ

ی هؼکًَی هؼوَل دس زْشاى، کِ دس ّش طثقِ یک خاًَاس صًذگی کٌٌذ ٍ ّش خاًَاس تِ طَس  طثقِ 6ی  دس یک خاًِ

ًفش ػکًَر داسًذ. هیضاى آب  خاکؼسشی قاتل تاصاػسفادُ،  18( جوؼیر داؿسِ تاؿذ، 93)خایگاُ ؿْشداسی زْشاى،  2/3هسَػط 

تا زَجِ تِ سػذ.  لیسش تِ آتیاسی گیاّاى هی 700ّا ٍ  لیسش تِ فالؽ زاًک 700چِ گفسین،  لیسش دس سٍص اػر. کِ تٌا تِ آى 1400

تیٌین،  ( هی2012فشاًؼیؼکَ ) ای کِ دس ساٌّوای اػسفادُ اص آب خاکؼسشی ؿْشداسی ػاى جٌغ خاک غالة زْشاى، تا ساتطِ

 هسش هشتغ فضای قاتل آتیاسی داسین. 15
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 گیری وتیجٍ -5

سػذ  (، تِ ًظش ضشٍسی هی1393ا هـکل زأهیي آب آؿاًیذًی سٍ تِ سٍ اػر )خثشآًالیي، دس ؿشایط کًٌَی کِ زْشاى ت

تاسُ  ی آب خاکؼسشی دس زْشاى، ًثَد قَاًیي دس ایي ساّکاس کاّؾ زقاضا تشای آب زاصُ اجشا ؿَد. اص هـکالذ اػاػی تاصاػسفادُ

ّای جذاػاصی آب خاکؼسشی اص آب ػیاُ  اخرّای کًٌَی زْشاى فاقذ صیشػ اػر. هـکل تضسگ دیگش ایي اػر کِ ػاخسواى

ّای  تش اػر؛ ّش چٌذ اجشای ایي ساّکاس دس ػاخسواى ّا تؼیاس ّضیٌِ ّای هَجَد اجشای ایي صیشػاخر ّؼسٌذ ٍ تا زَجِ تِ ػاصُ

 ای سا دس خی داؿسِ تاؿذ. جَیی قاتل هالحظِ زَاًذ كشفِ دس حال ػاخر ًیض هی

ؿذُ ٍ گضیٌؾ تا زَجِ تِ ؿشایط  ّای هَجَد ٍ آصهَدُ اًذ تشسػی زکٌَلَطیزَ اصگش هیگام آغخغ اص ایي هـکالذ 

هحیطی، اقسلادی ٍ اجسواػی ؿْش زْشاى اػر. دس ایي خظٍّؾ هؼیاسّایی تشای اسصیاتی ٍ اجشای زکٌَلَطی آب خاکؼسشی اسائِ 

 آیذ. ی هطلَب زٌْا تا هطالؼاذ خیگیش ٍ ػضم هلّی تِ دػر هی ؿذ؛ ٍلی ًسیجِ
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 مىابع -6
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