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مصرف بهینه آب شهري مستلزم فرهنگسازي ،بهکارگیري
تجهیزات کاهنده مصرف آب ،استفاده از لوازم خانگی با میزان
مصرف استاندارد و بازیافت آب خاکستري است .سرانه مصرف آب
بهداشتی در منازل ایران مطابق با آمار دفتر برنامهریزي وزارت
نیرو حدود  157لیتر است که در مقایسه با بسیاري از کشورهاي
دنیا زیاد است .این رقم در کالنشهرهایی مانند تهران به 250
لیتر در روز میرسد .بازیافت خانگی آب خاکستري در منازل
آپارتمانی و ویالیی یکی از نکاتی است که در کشور ما کمتر به
آن پرداخته شده است .هدف از این ایده ،ارائه راهحلی ساده و در
عین حال اقتصادي و فنی براي استفاده از آب تمیز سرد قبل از
استحمام براي مصارف بهداشتی منزل است.

جدار داخلی فقط آب سرد تمیز قبل از استحمام را جمعآوري
کند تا براي مصارف شستشوي وسایل نقلیه یا حیاط منزل
استفاده شود .درضمن از آب باران که در جدار خارجی جمع
میشود ،در مواقع لزوم که بارندگی کمتر است براي فضاي سبز
استفاده شود .آب مورداستفاده در این روش فاقد آلودگی است و
بنابراین ریسک بازیافت آب را ندارد .لذا میتواند در مجتمعهاي
آپارتمانی روزانه  20لیتر آب تمیز سرد قبل از استحمام را بهازاي
هر آپارتمان جمعآوري کند که منبع مناسبی براي شستشو است.
همچنین ،از این آب میتوان براي آبیاري گلدانهاي منازل
استفاده کرد .در منازل ویالیی نیز این آب سرد تمیز میتواند در
استخر یا حوضچههاي آب خانگی جمعآوري شده و براي مصارف
فضاي سبز یا کشت گلخانهاي در منزل استفاده شود.

تبیین ایده پیشنهادی

جمعبندی

هر فرد ایرانی روزانه  150تا  250لیتر آب را در منزل براي مصارف
مختلف شرب و بهداشتی مصرف میکند .یکی از این مصارف
استفاده از آب براي استحمام است که حدود  50لیتر براي هر نفر
در روز است .مدت زمان رسیدن آب گرم از منبع گرمایش تا دوش
حمام بین  30ثانیه تا یک دقیقه است که در این فاصله حدود 5
لیتر آب سرد تمیز در هر بار استحمام بهازاي هر نفر هدر میرود.
این منبع آب ،تمیز و مناسب براي مصارف مختلف شستشو و
فضاي سبز است .قراردادن یک شیر انحرافی بر روي دوش آب
حمام براي انحراف این آب سرد تمیز و هدایت آن به مخزن تعبیه
شده در حیاط و حتی در یک مخزن کوچک در حمام که به
فالشتانک وصل است ،میتواند مانع از هدررفت روزانه حداقل 20
لیتر آب شود .همچنین ،قرارگیري محل این مخزن در زیر ناودان
آب باران میتواند حجم آب قابلتوجهی را براي مصارف فضاي
سبز جمعآوري کند .این مخزن میتواند دو جداره باشد که در

جمعآوري آب تمیز سرد قبل از استحمام و انتقال آن به یک
مخزن جمعآوري با استفاده از یک شیر انحرافی بر روي دوش
حمام میتواند روزانه بین  10تا  20لیتر آب تمیز را در هر
آپارتمان بازیافت کند .از این آب میتوان براي آبیاري فضاي سبز،
گلدانهاي خانگی و کشت گلخانهاي منازل و شستشوي حیاط و
ماشین استفاده کرد .همچنین ،قراردادن این مخزن در مسیر
روانابهاي بارندگی منزل میتواند منافع اقتصادي زیادي براي
صرفهجویی آب در منازل داشته باشد.

مقدمه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

واژههای کلیدی
آب خاکستري تمیز ،شیر انحرافی حمام ،منبع ذخیره.

87

سال پنجم ،شماره  ،3پاییز 1399

