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که منابع آب شیرین جهان درحال کاهش و جاییاز آنمقدمه: 

توان گفت جمعیت و تقاضای آبی در حال افزایش هستند، می

. استپذیر توجیه امری استفاده از آب خاکستری و بازچرخانی آن

غیر از فاضالب ناشی مصارف بهداشتی بهتمام آب مصرف شده در 

 را آب خاکستری های مدفوعی است(توالت )که دارای پاتوژناز 

 به دوآب خاکستری  ،هادهطور کلی برحسب غلظت آالینگویند. به

شود. آب بندی مینوع آب خاکستری روشن و تیره تقسیم

کل فاضالب خانگی را تشکیل  درصد از 80-50خاکستری حدود 

یا مصرف  هاتانکگیری از آن در فالشتوان با بهرهد که میدهمی

کاهش درصد  ۳0بیش از را خانگی مصرف آب  هادر آبیاری باغچه

 داد.

به آب  تاایده سعی شده این در تبیین ایده پیشنهادی: 

طور رو بهایناز  .خاکستری ناشی از مصارف عمومی پرداخته شود

. با ستمشخص آب خاکستری مدارس مورد بررسی قرار گرفته ا

مدرسه  ۷000توجه به آمار آموزش و پرورش استان تهران، حدود 

فعالیت در شهر تهران نفر  1080000آموزانی معادل با تعداد دانش

توجهی از . درصورت بازیافت آب خاکستری، مقدار قابلکنندمی

میزان جا که جویی خواهد شد. از آنهشده شهری صرفآب تصفیه

نسبت به آب خاکستری خانگی آب ناشی از روشویی آلودگی 

آوری و تصفیه این آب اکتفا است، تنها به جمعمراتب کمتر به

درصد از روزهای  60که فرض شود مدارس در در صورتی .شودمی

آموز دو مرتبه در روز و در هر مرتبه سال دایر باشند و هر دانش

توان آوری و تصفیه این آب میدو لیتر آب مصرف کند، با جمع

میلیون مترمکعب در مصرف آب تصفیه شده  95/0هر سال حدود 

 جویی کرد. در مدارس صرفه

ست تا سیستم تصفیه مناسبی در برای تصفیه این آب نیاز ا

مدارس قرار گیرد. سیستم تصفیه پیشنهادی و فیلتر تصفیه قرار 

داده شده در این مجموعه مانند شکل زیر هستند. در نهایت با 

 68طور متوسط مساحتی حدود توان بهاستفاده از این آب می

مترمربع در هر مدرسه را آبیاری کرد. در شرایطی که مساحت 

توان این آب را شده در مدرسه وجود نداشته باشد می سبز ذکر

ها استفاده کرد. در فالش تانک
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