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:اکبرزاده دکتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض سالم دارم خدمت همه عزیزان 

شما ارائه شود، در حضار. موضوعی که امروز قرار است خدمت 

ارتباط با بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری در 

بار در دانشگاه، چنین همایشی برگزار های شهری است. یکمحیط

های مورد استقبال و توجه حضار قرار گرفت. بحث خیلیشد و 

بسیار چالشی وجود داشت. بحثی که امروز خدمت شما ارائه 

حث است و از فرمایشات دوستان که در دنبال همان بشود، بهمی

ای که االن خدمت شما جلسه اول بود هم استفاده شده است. ارائه

این دلیل است که برای ابعاد مختلف موضوع دارم در واقع بیشتر به

های بهداشتی، لحاظ اقتصادی و سایر جنبهلحاظ قانونی و بهبه

عد از آن فکری داشته باشیم و ب warm upزیستی، یک محیط

 کردن است.صورت کارگاهی قابل دنبالبه

موضوع بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری در 

مجلس قانونی  4931های شهری موضوعی است که از سال محیط

پردازیم. مطالبی را که آن میرا برایش تصویب کرد که حاال به

ها، بخش است که مبانی و ضرورت 5کنم در خدمت شما ارائه می

قوانین و مقررات، مسائل اقتصادی، نگاه به وضعیت جهان 

کنم( و بعد راجع به خصوص روی این کمی بیشتر تأکید می)به

پیشنهادات صحبت خواهیم کرد. تعاریف مختلفی از آب 

خاکستری شده است که در جلسه اول، ما در حوزه تعریف هم با 

ینجا تعریفی ا دیگر یک مقداری اختالف سلیقه داشتیم. ما یکهم

مقررات ملی ساختمان، در واقع تعریفی را  41گذاشتیم. مبحث 

برای آب خاکستری دارد که فعالً بر این اساس، بحث را جلو 

های خروجی از وان و زیردوش و دستشویی و بریم که آبمی

ماشین رختشویی و ماشین لباسشویی را شامل این قضیه دانسته 

حائز اهمیت است، این است که است. موضوع دیگری که مهم و 

کنیم. یعنی چند درصد از آبی ما راجع به چه چیزی صحبت می

کنیم شود به آن آب خاکستری اطالق میکه در منازل استفاده می

فرمایید که مرجع مطالب، درصد است. مالحظه می 07که حدود 

ها و های بهداشتی، لباسشوییآن پایین است که سرویس

های اصلی هستند که آبی استحمام و روشویی بخشها، آشپزخانه

ها مصرف شود، در واقع در این بخشکه در منزل استفاده می

شود. درصد آن را شامل می 07شود و آب خاکستری حدوداً می

لمس طبیعی است که مزایای استفاده از آب خاکستری، کامالً قابل
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مصرف ها، کاهش است. کاهش میزان برداشت آب از رودخانه

طور های متمرکز و همینخانهانرژی، کاهش نیاز به احداث تصفیه

های زیرزمینی و احیای مواد مغذی است. اما اگر قرار شارژ آب

کار را انجام دهیم، الزاماتی دارد که این الزامات در منابع باشد این

صورت دستورالعمل نوشته صورت استاندارد و هم بهمختلف هم به

ادی از این موارد مهم را االن خدمت شما عرض شده است. تعد

آن اشاره شده است: آب خاکستری ها بهکنم که در همه کشورمی

مدت طوالنی ذخیره صورت افشانه استفاده شود؛ نباید بهنباید به

شود و درجه حرارتش نباید موقع استفاده زیاد باشد. طبیعی است 

خواهیم راجع به نمیکه بقیه الزامات آن هم وجود دارد که االن 

گویم که ما بیشتر آن صحبت کنیم. انتهای عرایض هم می

جایی ببریم که برای وزارت خواهیم سمت و سوی بحث را بهمی

گیری داشته باشیم؛ چون نتیجه نیرو خوراک فکری برای تصمیم

ها باید قابلیت اجرا هم داشته باشد. در ایران این همایش

لیتر مصرف سرانه هر نفر  077قبالً  طور است؟ ماوضعیتمان چه

 ای که خانم دکتردر روز محاسبه کردیم، اعداد بزرگتر بود. در ارائه

لیتر را عنوان فرمودند و ما بر  457زهرایی در روز اول داشتند، 

میلیارد مترمکعب آب خاکستری در  0/9همان اساس، عدد 

است. توجهی دست آوردیم که عدد قابلهای شهری را بهمحیط

میلیارد مترمکعب آب خاکستری داریم. بنابراین این  0/9در سال 

اش ریزیعدد، عددی است که ارزش این را دارد که برای برنامه

 فعالیت انجام شود.

سازی سیستم بازچزخانی آب خاکستری در های پیادهجنبه

ها مختلف است. یکی از مواردی که در کشورهای دیگر ساختمان

کنند، بحث اقتصاد آن است. من اعتقادم بت میراجع به آن صح

بودن قیمت آب در ایران اصالً در لحاظ پاییناین است که ما به

هزینه بودن یا اقتصادی بودن سیستم آب خاکستری ارتباط با کم

توانیم صحبت کنیم، بنابراین آن قسمت را در بحث خیلی نمی

مان نظام که سازهای دیگر، اینکوچک کردیم. اما در قسمت

کاری انجام دهد، از یکی از خصوص چهمهندسی باید در این

عزیزان که آقای دکتر دلفانی بودند تقاضا کردیم تشریف داشته 

باشند، که متأسفانه نتوانستند بیایند. یکی از اضالع اصلی که 

کار برد و آن را تواند نتیجه این پروژه را برای استفاده عموم بهمی

د، نظام مهندسی ساختمان کشور است. توجه به به جامعه بیاور

انتخاب نوع فرآیند تصفیه براساس منبع و مصرف است، یعنی 

آید، از قسمت همان آب خاکستری که از حمام بیرون می

آید، با قسمت آید، از روشویی بیرون میدستشویی بیرون می

را خواهیم آنکه کجا میآشپزخانه کیفیتش متفاوت است و این

ی هم وجود دارد که تا حدود زیستمحیطف کنیم. مشکالت مصر

زیادی در جاهایی که استفاده شده است کنترل شده است؛ مثل 

ها دیگر حل شده است. گسترش بو، تجمع حشرات، تقریباً این

سیستم نباید برای دیگران ایجاد مزاحمت کند و نکته دیگری که 

آن توجه شود این است که وقتی آب خاکستری را  حتماً باید به

کنیم، بخش سیال فاضالب را کاهش از سیستم فاضالب حذف می

رود که آوری باال میهای جمعدهیم و احتماالً رسوب در شبکهمی

ای است که باید به آن توجه کنیم. از حیث قوانین و این نکته

قانون  01/40/31مقررات موجود خدمت شما عرض کردم که در 

سازی آب شرب شهری و روستایی کشور مصوب توسعه و بهینه

شد که این قانون دولت را مکلف کرده است که حداکثر ظرف 

مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قرارداد، استانداردهای آب غیرقابل 

شرب و هر شبکه تفکیکی را محاسبه نماید و بندهای مختلفی 

بندها بپردازم. فقط در این حد  خواهم بهدارد که من االن نمی

ای لحاظ اجتماعی در نقطهبر این که خودمان بهبگویم که ما عالوه

قرار گرفتیم که محدودیت منابع آب و محدودیت بارش داریم، 

لحاظ قوانین کشوری هم قوانینی است که اجباراً بر آن بهعالوه

ه مدتصویب شده است و دستورالعمل اجرایی آن هنوز بیرون نیا

است که قاعدتاً باید این اتفاق هم بیفتد و تمام بندهای قانونی که 

من خدمت شما ارائه کردم، دولت و وزارت نیرو در قبال آن مکلف 

کار را انجام دهد هستند. یعنی اختیاری باشد یا مثالً شاید این

بهتر باشد، تبصره هم گذاشته است که طراحی ساخت شهرهای 

های الزم برای جداسازی سازی زیرساختجدید منوط به فراهم

هرحال این قانونی است که در آب شرب و آب بهداشت است. به

شود. اما چیزی که آن توجه میبررسی اسناد باالدستی حتماً به

مقررات ملی  41مبحث  3االن در حوزه اجرا داریم، پیوست 

ام و مالحظه هایی که قرمز کردهساختمان است که من این قسمت

استفاده شده است، یعنی  "فقط ممکن است"فرمایید، از لغت می

شما مجازید که استفاده کنید یا نکنید و هیچ کدامشان اجباری 

اده هایی که از آن استفنیست. ولی اگر استفاده کردید، بقیه لغت

است، یعنی اگر شما تصمیم گرفتید از آب  "باید"کنید می

 وجود "ممکن است"لغت خاکستری استفاده کنید، دیگر هیچ 

 "باید"عنوان فعل استفاده شده، هایی که بهندارد، همه آن لغت

خواهید ساختمان را بر این است. یعنی الزام دارید هنگامی که می

مقررات ملی  41اساس توسعه دهید، این مواردی که در مبحث 

ها را قرمز بینید که من اینساختمان است، رعایت کنید. می

رین تدر پایین "باید"اتصال سرریز داشته باشد،  "باید"ام، کرده

لوله هواکش داشته باشد. پس ازنظر فنی  "باید"قسمت باشد. آب 

تمام آن موارد در مبحثی که عرض کردم وجود دارد. دو قسمت 

فرمایید این است که آب خاکستری دیگری که االن مالحظه می
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لتر شنی رد شود و آوری باید از فیپیش از ورود به مخزن جمع

طور روش گندزدایی هم برایش درنظر گرفته شود و بقیه همین

ها هم در موارد که باید با رنگ دیگری نشان داده شوند که این

 همان دستورالعمل است.

دو اسالید هم در حوزه مسائل فنی اقتصادی فقط برای این 

اساس کنند و بر این است که در دنیا در این حوزه خیلی کار می

خواهند مورد یک از منابع تولید آب خاکستری را میکه کدام

های مختلف استفاده قرار دهند، مقایسه فنی اقتصادی روش

بودن تعرفه آب برایش وجود دارد که عرض کردم با توجه به پایین

در ایران خیلی قابلیت توجیه ندارد. بنابراین راجع به این قسمت 

 ما خیلی صحبتی نداریم. 

ای که عرض کردم که مهم است و به ما کمی دید ا این نکتهام

نامه آب خاکستری در دهد، نگاه به وضعیت جهانی است. آیینمی

هایی که آبی در ایالت کالیفرنیا نوشته شد. آن ایالت 0744آمریکا، 

نامه آب خاکستری را رنگ است، اجازه دارند که طبق همین آیین

یی که به رنگ سفید هستند این اجازه هااستفاده کنند و آن ایالت

نامه هم اگر مالحظه بفرمایید در بعضی از را ندارند. در این آیین

 "تواندمی"استفاده شده است و بعضی از موارد،  "باید"موارد 

نامه استفاده کنند، هستند که طبیعتاً اگر بخواهند از آن آیین

 درز موارد که است. بعضی ا "باید"موارد اجرایی فنی، همه با 

است مثل آب ماشین لباسشویی، اجازه   CPC2007نامهآیین

صورت زیرسطحی و کامالً ای بهگونه تصفیهاند که بدون هیچداده

نامه بسته، برای آبیاری استفاده شوند؛ البته برای غیر مثمر. آیین

در استرالیا نوشته  0747سال  شوددیگری که خدمت شما ارائه می

های آب نامه الزامات مورد نیاز سیستمشده است که این آیین

های درجا در منازل مسکونی و خاکستری را برای سیستم

لیتر در روز ارائه کرده است  5777های مسکونی تا ظرفیت مجتمع

و براساس آن که نوع سطحی یا نوع زیرسطحی باشد، 

هایی که ها آمده است. عکسبرای آناستانداردهای مختلفی 

هایی است که در استرالیا انجام شده فرمایید، پروژهمالحظه می

است. کشور دیگری که این کار را انجام داده است کشور ژاپن 

است که مجموعه بزرگی داخل ژاپن است و ما پیدا کردیم که در 

 های دبی و کیفیتش را مالحظهواقع پارکی است و عدد و رقم

متر مکعب در روز است. ظرفیت  887فرمایید. ظرفیت سیستم می

ای متر مکعب است و فرآیندهای تصفیه 4777سازی آن ذخیره

که بر این اساس توسعه داده شده این است که از کجا تولید 

ربنی، نشینی، فیلتر کشود، یعنی آب آشپزخانه، آشغالگیری، تهمی

ه به یوراکتور فیلتر کربنی ککلرزنی و روشویی حمام، آشغالگیری ب

 منبع و مصرف هم توجه شده است.

نکته خیلی جالب، کشور اردن است که قبل از آمریکا و ژاپن 

ترین کار را انجام داده است. دقت بفرمایید پس مهمو استرالیا این

شود کشوری دنبال یک فناوری برود نیاز چیزی که باعث می

تکنولوژی و کسانی که صاحب خودش است و طبیعتاً باید از 

فناوری هستند استفاده کرد. ولی نیاز را عنایت بفرمایید که در 

یک نمونه اجرا شده موفق دارند که  0779کشور اردن در سال 

وضوخانه مسجد ملک عبداهلل شهر عمان است و نقطه سر به سر 

هایش برداری کل هزینهبازگشت این پروژه کالً در سال اول بهره

کار است. به لحاظ اسالمی ت شد و سیستم هنوز مشغول بهپرداخ

شد که آبی هم قبالً در کشور ما بیشتر به این موضوع توجه می

های دیگری هرحال با آبشود بهکه برای این منظورها استفاده می

شوند اختالط پیدا نکند. لحاظ مذهب ما، نجس حساب میکه به

ضوع را پیگیر است. عدد کشور هند کشور دیگری است که این مو

خواهم بگویم ولی اند، عدد و رقم را نمیجا دادهو رقم را این

درصدش مهم است. افزایش هزینه در زمان اجرا برای کسانی که 

double plumbing اند سه درصد افزایش کل را اجرا کرده

ساختمان است. یک نمونه داخلی کشور خودمان هم بود، که من 

هم در همین حد برآورد شده وزارت نیرو دادم. آناطالعاتش را به 

 5کشی دوگانه انجام دهید، حدوداً زیر بود که شما اگر کالً لوله

جویی در مصرف آب درصد ارزش ساختمان است؛ ولی صرفه

درصد است. این هم تصاویر آن است. حاال مواردی که  97حدوداً 

 که اضافه های بحث سال گذشته بود و چند تا چیز دیگرخروجی

شده که در واقع خوراک این بحث امروزمان خواهد بود این است 

که ما با سازمان نظام مهندسی چگونه باید تعامل داشته باشیم، 

نامه یا روشی دیگر. دستورالعمل اجرایی که برای قانون تفاهم

سازی مصرف آب شرب شهری الزام شده است طبیعتاً جدید بهینه

صورت شخص حقیقی یا حقوقی هستند بهباید همه دوستانی که 

عنوان دستورالعمل اجرایی، کامل مشارکت کنند که خروجی آن به

 باشد. 

بندی استفاده از آب خاکستری است. آیا موضوع بعدی اولویت

ها، باشد؟ حتماً باید در همه منازل، قدیمی، جدید، ساختمان

پیشنهاد است و همه ها عنوان قدم اول )اینآید بهطور که برمیاین

توانیم راجع به آن بحث کنیم( ادارات آن موضوعاتی است که می

ها، اولویت اول باشند که شهرداریتوانند ها میو سازمان

توانند در این حوزه های دولتی میها و ارگانخانهها، وزارتدانشگاه

قدم و پیشگام باشند. موضوع بعدی تأمین مالی این قضیه پیش

منابع مختلفی ممکن است وجود داشته باشند و به ذهن  است که

های دیگری مثل بودجه عزیزان حضار رسیده باشند؛ ولی بودجه

عمرانی هم وجود دارند که برای اعتبار مدیریت سبز است که 
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بهره های کمطور مشوقها استفاده کرد و همینشود از آنمی

را در  اکستریبانکی به مشترکینی که استفاده از سیستم آب خ

 های خودشان گنجاندند.برنامه

کنم، این موضوعاتی که خدمت شما ارائه کردم من تشکر می

فقط برای این است که یک شمای کلی از آب خاکستری، یک 

که در فکری برای تعریفش و موارد استفاده آن و اینمقداری هم

یم ایت کنکنند و قوانینی را که ما الزاماً باید رعجهان چه کاری می

 داشته باشیم. متشکرم و ادامه بحث را در خدمت شما هستیم.

کنم که من از دوستانی که در پنل حضور دارند خواهش می

مطالب خودشان را بفرمایند، البته با رعایت زمان. اگر امکان دارد 

در حداقل زمان بحث و نظریات خودشان را بفرمایند و بعد در 

صورت پرسش و پاسخ برنامه را پی خدمت حضار باشیم که به

جا خودتان بگیریم. آقای مهندس جمالی اگر لطف کنید از همان

 کنم.را هم معرفی بفرمایید، عذرخواهی می
 

 
 مهندس جمالی:

کنم خدمت عزیزانی که تشریف دارند. من سالم عرض می

گذاری بازیابی آب جمالی هستم و مشاور مطالعات پیشاقانون

دادم آخرین دالیلی ترجیح میارت نیرو بودم. بهخاکستری در وز

نفر باشم، چون شاید نظرم با بیشتر کسانی که در پنل هستند 

کند. مطالعه ما تقریباً سه سال طول کشید. به جرأت کمی فرق می

توانم بگویم آن چیزی که بشر تا حاال به آن دست پیدا کرده می

مستند  از همین اقالم نامه یا، آیینکتابصورت مقاله، است و به

بار از جلد تا جلد مرور کردیم. پس مطلبی که کرده است، ما یک

است. گزارشی هم که تدوین شده  مراجعکنم متکی به عرض می

جا ای آوردیم همانطور کامل در هرجایی که کلمهاست به

 هم قید شده است. مراجعش

چیزی که راجع به آب خاکستری باید عرض کنم این است 

که چه؟ یعنی اینای است. یعنیه بسیار بسیار راهبرد پرجاذبهک

گیرد اگر دغدغه مصرف بهینه آب هر کسی که در خانه دوش می

کند که این آب یا حراست از منابع آب را داشته باشد احساس می

که به فاضالب اضافه شود یک مقدار بیش از حد تمیز برای آن

گیری نگاه ها برای تصمیمتاست. متأسفانه همین نگاه خیلی وق

که ظرایف خیلی خیلی بیشتری راجع به این غالب است. در حالی

موضوع وجود دارند. در دنیا آب خاکستری برای اجرا شدن همیشه 

مندان به عالقه -4از سه تا پیستون انرژی گرفته است: 

نفعان ذی -0زیست که از طیف متخصصین نبودند؛ محیط

ننده خدمات بازیابی آب خاکستری بودند و کاقتصادی که تأمین

های تصفیه بوده است و از متخصصینی که تمرکزشان بر بحث -9

جای جهان )هیچ کردند. در هیچنگاه تکنیکی به قضیه نگاه می

جای جهان مطالعات راهبردی، آب کنم( در هیچمطلق عرض می

کارهای قبول در سبد راهعنوان یک راهبرد قابلخاکستری را به

دلیل چه دلیل؟ بهمدیریت جامع آب آشامیدنی تأیید نکردند. به

هایشان را عرض کنم، ترینکه من اگر بخواهم دو مورد از مهماین

تری دارید، سراغ کار اقتصادی( بحث اقتصاد است. شما وقتی راه4

کارهای سبد اقدامات روید. وقتی که این راهکار گرانتر نمیراه

گذاریم، بازیابی آب ه آب آشامیدنی را کنار هم میمدیریت جامع

های تر از خطگیرد. یعنی گرانخاکستری دقیقاً ته صف قرار می

کردن آب تر از شیرینانتقال بسیار بسیار طوالنی و خیلی گران

های بومی و بر دریا. باز این با جزییات داخل گزارش براساس داده

ها با جزییات کامل، دوی این المللی، براساس هربین مراجعاساس 

خواهد رد کند باز عدد و رقم نشان داده شده است که هرکس می

با عدد و رقم روی آن خط قرمز بکشد. پس این از بُعد اقتصادی 

زیستی زیستی: از بُعد محیط( از بُعد بهداشتی و محیط0است. 

ی احال هیچ مطالعهرنگند. تا بههایی وجود دارد ولی کمنگرانی

ای هم زیستی را رد نکرده است، هیچ مطالعهاثرات منفی محیط

زیستی منفی را نتوانسته تأیید کند. اما از نظر اثرات محیط

بهداشتی، بسیار بسیار پرمخاطره است. در دنیا نیز چندجا از نظر 

بهداشتی تحلیل شده است، مثالً در استرالیا، موقعی که 

به اجبار برای پاسخگویی به  هایی را کهنامهخواستند آیینمی

نیازهای آن سه پیستون محرک اجتماعی مورد نیاز بوده است 

گیری راجع به اصطالحاً تایرینگ )راجع تدوین کنند، برای تصمیم

جا جا به بعد این شرایط، از اینکه از اینکه مرز بین اینبه این

نجام اسختگیری بیشتر، اینجا اصالً ممنوع(، ارزیابی بهداشتی را 

های بهداشتی مستند شده و موجود است. دادند و این ارزیابی

صورت ریاضی انجام دادیم، های بهداشتی را هم که ما بهارزیابی

سیستم، انواع   های احتماًلیشرایط را مدل کردیم، شکست

های آب خاکستری هایی که در دسترس هستند، ورودیسیستم

ها داری و غیره همه اینو شرایط بهداشتی آن، خروجی آن، نگه

با جزییات در مستندی که تدوین شده است وجود دارد. همه 

عنوان یک منبع دهند که بازیابی آب خاکستری بهها نشان میاین

شده جهانی، اعتماد با استانداردهای متعارف و پذیرفتهآب قابل

ها شرایط کدام از ایناساس هیچ، از روی معیار دالی، برWHOمثالً 
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 کند.الزم را پاس نمی

ام. بقیه چیزهایی ها را خیلی خیلی خالصه عرض کردهمن این

را گفتم، شما جوری است. من اینکه بگویم دیگر حرف همین

 را گفتید است. اصل موضوع و چارچوب حرف من همین است.این

داند، آیا این یک رویه ها نشان میکه در دنیا تجربهراجع به این

نگاه جهانی چه است؟ چقدر ضریب پوشش دارد؟ جهانی است؟ 

است.  %0بیشترین ضریب پوشش در کشور آمریکا است که حدود 

ها دوستان تر و نادر است. خیلی وقتمراتب پاییندر بقیه جاها به

کنند فرمایند که مثالً در ژاپن االن این کار را میو عزیزان من می

قصد و غرضی در  و شنونده ممکن است که احساس کند، واقعاً

نحوه بیان نیست؛ ولی شنونده ممکن است احساس کند که در 

طور نیست. دهند. اصالً اینعنوان یک رویه انجام میرا بهژاپن این

کنند، کار را میصورت موردی است. در آلمان اینها همه بهاین

کنند، استرالیا و کار را میصورت موردی است. در اردن اینبه

های دیگر با همه جزییات در آن سند است. من خواهش خیلی جا

خواهند راجع به این موضوع فکر اکیدی که دارم، عزیزانی که می

گیرنده هستند چه کسانی که مثل خیلی از کنند، چه تصمیم

بار، ها اول یکمند هستند، برای همه ایندوستان فقط عالقه

 ایخانهکم یک مطالعه کتابزحمتی کشیده شده است و دست

العاده کامل بوده است، یک ورقی بزنند و هر جایی از آن را فوق

توانند رد کنند، توانند قبول کنند یا هر جایش را که میکه نمی

رویش یک قلم قرمز بکشند. خیلی خیلی خالصه عرض من این 

 .بود
 

 
 :زادهدکتر صراف

کنم خدمت کلیه الرحیم. سالم عرض می الرحمنبسم اهلل 

کنم بحث آب خاکستری را باید در یک گرامی. من فکر می حضار

context خاکستری در  آبهای هوشمند دید. کلی ساختمان

مصرفشان و اگر ابعاد مختلفش را بخواهیم ببینیم باید در آن 

context  دیده شود. من شخصاً با این موضوع مشکل دارم که ما

خاکستری عنوان آب بگوییم، فرض کنید آب روشویی را به

پذیریم، حاال پذیریم، ولی فرض کنید آب ظرفشویی را نمیمی

ها مشخصات کیفی خروجی پایدار و ثابتی کدام از اینچرا؟ هیچ

شویی در یک لحظه ممکن است کامالً آب سفید ندارند. آب ظرف

تر بتوانم بیان کنم، فرض که مشخص شود و راحتباشد. برای این

که آب سرد عبور کند و آب برای این کنید شما شیر آب را صرفاً

خاطر جانمایی غلط در بحث گرم بیاید باز گذاشتید، حاال به

ساختمان )مثالً دیروز آقای دکتر ضرغامی پکیج را اشاره کردند 

اگر شما پکیج آب گرم را درست در ساختمان جانمایی نکرده 

ارید بگذباشید، نهایتاً باید گاهی اوقات حجم زیادی آب سرد را باز 

شود، ولی جا آب واقعاً باکیفیتی دارد تلف میتا آب گرم بیاید( این

شویی ممکن است خانم خانه یک بطری شیر همین ظرف

شود گفت این شویی تخلیه کند. نمیشده را در همان ظرففاسد

شویی یا روشویی کیفیت آبش برای بازیافت در یک لحظه ظرف

وقع بگوییم نیست. تفکیک به قبول است و یک مخاکستری و قابل

آن اعتقاد در تعریف آب خاکستری است، من اصالً بهکه صورت این

که ندارم و معتقدم که چه در کشور ما و چه در دنیا راجع به این

در مفهوم آب خاکستری بازیافت را انجام دهم و مبنا قرار دهم 

شود و آن غفلت هم این است که ما یک غفلت بزرگی انجام می

باید آب را بر مبنای کیفیتش بگوییم که خاکستری است یا نیست، 

پس نیاز به یک شاخص داریم. یک شاخصی که وضعیت این آب 

خواهد باشد فرضاً در بحث ساختمان را از هر منبعی که می

مشخص کند. بر مبنای این تعریفی که آقای دکتر اکبرزاده هم 

ای دم. یک مطالعهزحمت کشیدند و ارائه کردند، مقایسه هم کر

کنند و قبول بندی نمیها به این نحو طبقههم بنده داشتم و خیلی

ندارند، حاال اگر خواستید یک مقدار بحث را بیشتر بازخواهم کرد 

اگر فرصت شود. فرض کنید در یک ساختمان مسکونی من 

شود خدمت شما توانم منبع آب را که به فاضالب تخلیه میمی

کیفیتش مثالً در سطح آب شربی است که از شیر معرفی کنم که 

های قبلی بندی نیست. چون در پنلنوشید؛ ولی در این طبقهمی

گویم. کنم که کجا را میبحث شده است من مستقیم اشاره می

ازای یک لیوان آب های خانگی است که بهبحث تصفیه آب

ب دهد پنج لیوان آب را وارد فاضالشده که به شما میتصفیه

کند. آبی که سه مرحله فیلتر هم شده است به فاضالب تخلیه می

اش العاده است ولی ما در فاضالب تخلیهکنند. کیفیتش فوقمی

بندی هم اصالً آب خاکستری حساب کنیم و در این طبقهمی

جا آمده است نباید روی شود. پس آیا با این تعاریفی که ایننمی

 ای داشته باشیم؟آن برنامه

نیاز داریم اول روی این شاخص کیفیت آب خاکستری کار  ما

)شاخص کیفیت  Water Quality Indexکنیم. ما در بحث آب 

را داریم که مثالً  PSIآب( داریم. در بحث آلودگی هوا شاخص 

عنوان یک مجموعه پارامترهایی را که شاخص آلودگی هستند به

توانید تصمیم شاخص تجمیع کرده است و با آن مبنا شما می

بگیرید سطح آلودگی هوا چقدر است، سالم است، ناسالم است یا 
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 بندی کرد.توان طبقهها را میبحرانی است و این

اش است. خاکستری تعریف آب خاکستری دقیقاً در کلمه

یعنی چه؟ یعنی یک چیزی بین سفید و سیاه. در بحث آب 

آب شرب شیر قدر کیفیتش مشابه چه؟ یعنی آبی که نه آنیعنی

راحتی استفاده کنید و بنوشید و نه است که شما بتوانید به

اش زیاد است مثالً قدر آلودگیکیفیتش در حد آبی است که آن

کنیم و گذاری میفرض کنید آب توالت. بین این دو را شاخص

گوییم آب خاکستری. وقتی نگاه خاکستری شد باید ببینیم می

ازیافت آب خاکستری کجای این این شاخص کیفیت را در بحث ب

یعنی از خاکستری نزدیک به سفید تا  خاکستریطیف گسترده 

دهیم و بعد یک بُعد فنی خاکستری نزدیک به سیاه، قرار می

 فراموش شده وجود دارد.

های ما اگر بخواهیم واقعاً بحث آب خاکستری با آن دغدغه

 درستی که آقای مهندس جمالی اشاره کردند تصفیه شود،

درستی عمل خواهد کرد. وقتی آن شاخص را تعریف کردیم، به

ما فرض ش یعنیباید بتوانیم حاال سیستم تفکیک داشته باشیم. 

ای شود، یک شبکه کنید در منزل، سیستم دفع باید دوشبکه

ای خاص آبی که باید وارد شبکه فاضالب و دفع شود و یک شبکه

جا یک مشکل فنی اینتواند وارد پکیج آب خاکستری شود. که می

ها را وجود دارد و آن هم این است که تکنیکی باید باشد که این

شویی، توالت و هرجا باشد، بتواند در هر خروجی، روشویی، ظرف

از هم تفکیک کند. یعنی اگر یک شاخص کیفی تعریف شود، آن 

گویم باید در ای وجود دارد. این است که میموقع این دو شبکه

context را دید. یک سیستم کلی های هوشمند اینکلی ساختمان

توانید متناسب وجود دارد و برمبنای شاخص کیفیتی که شما می

با سطح تکنولوژی که برای آن تصفیه آب خاکستری تدارک دیدید 

در مجتمع مسکونی خود، این را به شبکه آب خاکستری یا شبکه 

 آب سیاه هدایت کنید. 

ر بخش صنعت داشتم جالب است. بر ای را که دمن تجربه

ای را مبنای تعاریفی که از آب خاکستری شده است، مقاله

ها در ارتباط با بازیافت آب فرستاده بودیم به یکی از ژورنال

خاکستری استخرها. در تهران برآورد کرده بودیم و دیدیم با همین 

ای که ما در سطح تهران داریم گاهی توزیع استخرهای گسترده

شود برای فضای سبز استفاده کرد ولی ما به وقات این آب را میا

کنیم. دبیر تخصصی ایراد گرفته بود که شما اش میفاضالب تخلیه

توانید اسمش را آب خاکستری بگذارید و آخر مجبورمان کرد نمی

که اسم آب خاکستری را از عنوان آب استخر برداشتیم. کیفیتش 

نه در حد آب سفید است و نه سیاه از نظر تعریفی که من کردم، 

 گیریم ولی گفتند نه.و ما آب خاکستری را در نظر می

عمالً بحث آب خاکستری را در صنعت و بازچرخانی آب 

توانید در بعد صنعت شروع کردیم و دیدیم که بازیافت را شما می

بازیافت مستقیم درنظر گیرید. یعنی گاهی اوقات کیفیت آب 

توانید در ای میت که بدون هیچ تصفیهخاکستری در حدی اس

سری منابع و مصارف ببینید و در کنید، یعنی یک جایی استفاده

توانید از خروجی جایی که پساب آن منابع مصارف خاصی می

است استفاده کنید. در صنعت خیلی جالب بود؛ ما وقتی وارد 

صنایع مختلف شدیم و این مفهوم آب خاکستری را وارد کردیم، 

ای به کارخانه اضافه که هیچ هزینهراحتی بدون اینهی اوقات بهگا

توانید خروجی یک واحدتان را کنیم، فقط با این مبنا که شما می

درصد  97عنوان ورودی یک واحد دیگر استفاده کنید، ببرید به

ای انجام دهند. که هیچ هزینهکاهش مصرف آب داشتند بدون آن

من فکر کنم وقت ما دیگر تمام شد. صرفاً یک اصالح شبکه بود. 

 خیلی ممنون.
 

 
 دکتر زهرایی:

که این وقت بسم اهلل الرحمن الرحیم. خوشحال هستم از این

های خواهم صحبترا در اختیار من قرار دادند. من چون بیشتر می

گیرم. وزارت دوستان حضار را بشنوم، خیلی وقت جلسه را نمی

و فکر کنم در دولت قبل هم تقریباً نیرو دو مطالعه را سفارش داد 

هر دو انجام شد. مجریان هر دو مطالعه هم اینجا هستند، یکی 

ها و یکی در بررسی امکان استفاده از آب خاکستری در ساختمان

های دوگانه که آب شرب را از آب بهداشتی زمینه اجرای شبکه

 ظکند و هر دو مطالعه، پیشنهادشان این بود که به لحاجدا می

کدام از این دو کار توصیه اقتصادی و مالحظات بهداشتی، هیچ

شود. چون ما در وزارت نیرو عادت داریم همیشه هرچه را که نمی

دهند، برعکسش را عمل مشاورین یا کارشناسان ما پیشنهاد می

خواهیم حتماً بازچرخانی آب خاکستری را انجام کنیم، ما می

فع خستگی حضار و درآوردن دهیم و بیشتر از باب، در واقع ر

حالت جلسه از این شکل رسمی عرض کردم. باالخره ما در قانون 

مصوب شده است و  31سازی آب شرب شهری که سال بهینه

مصوب شده است، بحث  31نامه اجرایی آن در سال آیین

جا دیده شده است و بندهایی بازچرخانی آب خاکستری در آن

مقررات  41آمده است که سازمان نظام مهندسی در آن مبحث 
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ملی ساختمان بازنگری کند و جزئیات بازچرخانی آب خاکستری 

ها را مقداری تطبیق و و استفاده از ابزار کاهنده در ساختمان

های آب و فاضالب هم موظف روشن کند. وزارت نیرو و شرکت

که نظام مهندسی تأیید کرد که در ساختمانی این شدند که بعد از

چنین تأسیساتی ایجاد شده است، مثالً برای انشعاب تخفیف دهند 

ها این موارد نامهو مواردی نظیر این. بنابراین در قوانین و آیین

ها در کشور جاری است آمده است و این 41آمده است، در مبحث 

قانوناً موظف هستیم آن  کار را انجام دهد، ماو اگر کسی این

 اش دیده شده است را به او بدهیم.نامهخدماتی که در قانون و آیین

بنابراین، سیاست وزارت نیرو اصوالً این نیست که با  

کار در بازچرخانی آب خاکستری مخالفت کند و اگر این

کنیم و قاعدتاً باید از طریق ها انجام شود، ما استقبال میساختمان

بینی شده است حمایت هم بکنیم. یک که در قانون پیشمواردی 

ای که من همیشه خدمت آقای مهندس جمالی و همکاران نکته

دیگری که مخالف با بازچرخانی هستند عرض کردم این است که 

کنیم ای که توجه نمیها به نکتهما در ارزیابی اقتصادی این طرح

ک شریف داشتند یاین است که، حاال دوستانی که در افتتاحیه ت

های جایگزین ای در سخنرانی افتتاحیه کردم که، هزینهاشاره

کردن منابع تأمین آب شرب که االن در مناطق شهری و روستایی 

خواهیم کالن ما ناپایدار هستند، سرسام آور است و وقتی که ما می

مسأله را بررسی کنیم که آیا بازچرخانی آب خاکستری یک گزینه 

مصرف آب شهری برای ما هست یا نیست، باید به  برای مدیریت

هایی که هست و منابع جایگزین آب شرب هم بحث ناپایداری

تر از شوم تا بیشتوجه کنیم. من بیش از این مصدع نمی

 های دوستان استفاده کنیم.صحبت

 

 
 مهندس طاهری:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض سالم و ادب و احترام دارم. اگر 

هایم را ارائه بدهید من در سه بخش، خیلی کوتاه صحبتاجازه 

کنم. در بخش اول یک تجزیه و تحلیل کوچکی راجع به سرانه 

طور متوسط سرانه آب خروجی از حمام و روشویی هایی که بهآب

ای است داشته باشم و بعد وارد بحث بعدی شوم. متوسط سرانه

لیتر است  07تا  10گوییم در آب حمام و روشویی بین که ما می

لیتر در شبانه  017تا  097توان گفت که بین طور کامل مییا به

روز، آب خاکستری خروجی یک خانوار است. من اگر بخواهم 

های نظام مهندسی را عنوان کنم، چهار گروه الف، ب، ج و د گروه

متر مربع  0777متر مربع است، گروه ب تا  177که گروه الف تا 

متر  5777متر و گروه د که باالی  5777ه ج تا زیربنا است، گرو

متر به باال است، ما اگر  5777است. در یک ساختمان گروه د که 

متر  0777متری باشد و در این  0777متوسط بگیریم، گروه د، 

شوند، ما هایی که ساخته میدرصد پهنه مفید یا ساختمان 07با 

شته باشیم، واحد ساختمان در آن مجموعه دا 57تا  17حدود 

لیتر آب در  1777توانیم بگوییم که روزانه حدود می

شود و این مجموعه حدود های این مجموعه مصرف میتانکفالش

درصد  97کند. یعنی لیتر هم آب خاکستری تولید می 40577

تواند در آن آب خاکستری تولیدی خودش را خودش می

خود واحد هایش مصرف کند. یعنی منبع مصرف در تانکفالش

دیده شده است. چون آقای دکتر در صحبتشان گفتند که در چه 

هایی شاید بتوانیم برآورد کنیم که استفاده شود، ما چون ساختمان

یک کارگروهی را نزدیک یک سال در استان اصفهان، در آبفای 

اصفهان، با همکاری و همیاری و همت سرکار خانم مهندس 

تک اینها را تحلیل جرایی دادیم، تکمالباشی داشتیم و یک برنامه ا

کردیم که به کجا برسیم. لذا پتانسیل مصرف آب خاکستری در 

محیط و محل تولیدی خودش وجود دارد. اولین منبع هم عرض 

 ها هستند.تانکدرصد، خود فالش 97کردم با 

اما مشکل کجاست؟ حاال خانم دکتر و آقای دکتر فرمودند که 

مان ی مشکالت داریم، اولین مشکلسرنظام مهندسی. ما یک

های تصفیه آب خاکستری است که مالکین و های پکیجهزینه

های آب برداری از پکیجسمت و سوی بهرهبرداران را بهبهره

کند. بحث بعدی ما ارزان بودن قیمت آب خاکستری متمایل نمی

گفتند ما ای داشتیم، همه میاست. ما چندوقت پیش جلسه

شود. البته مشکل قدر میاش چهبازگشت سرمایهتحلیل کنیم 

ها مشکالت ریزی است که بنا خواهم آخر بگویم. ایناصلی را می

که من هم دانیم. درصورتیعنوان مشکل میها را بهبه دید ما، این

 دانم.این موارد را مشکل نمی

بحث بعدی که وجود دارد و مشکل اساسی ما است که دو تا 

پدید آورده است، عدم اهمیت دولتمردان ما به  مشکل ریز را هم

زیستی است. در کشور ما نه آب بها دارد، نه مسائل محیط

زیست بها دارد، نه توسعه پایدار بها دارد. فقط شعار دارد. محیط

خواهند بروند مجلس، دهیم. مییعنی همه ما خوب شعارش را می

اید حفظ کنیم. زیست را بدهند: محیطروند شعار میببخشید، می

زیست شود، محیطماه دیگر شروع میاز االن خواهیم شنید. از یک

کند، آب اهمیت پیدا کند، انرژی اهمیت پیدا میاهمیت پیدا می
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رود را برای شما پر آب گویند زایندهکند. در اصفهان میمی

گویند دریاچه ارومیه پر آب غربی میکنیم. در آذربایجانمی

ها وجود دارد. اما وقتی که رفتیم و روی صندلی خواهد شد. این

 رود.اش از یادمان مینشستیم دیگر همه

تا قانون داریم، من االن  17کنم؟ چون ما را عرض میچرا این

 00جایی که نشستم در بحث این نظام مهندسی، عالوه بر همین

قانون را برای شما  17مقررات ملی ساختمان، نزدیک به 

گوید بروید قانون اصالح الگوی مصرف که می 48ده شمارم. مامی

سمت ساختمان گیری بهسمت و سوی ساختمان سبز، جهتبه

گوید؟ یکی از اصول ساختمان سبز، سبز. ساختمان سبز چه می

بازیافت آب است، بازیافت مواد و انرژی است. در آن همین آب 

تند، شود. دوستانی که در نظام مهندسی هسخاکستری عنوان می

گویند. تمام دانند. لید، بیریم و کسپی همین را میمی

محیطی ساختمان یا استانداردهای سبز یا استانداردهای زیست

قانون اصالح  48گویند. ماده ارزیابی سبز ساختمان همین را می

یک شکل دیگر، قانون قانون هوای پاک به 40الگوی مصرف، ماده 

یک شکل دیگر. در همه توسعه آب شرب شهری و روستایی به

ها هم اسم نظام مهندسی آمده است ولی نظام مهندسی نامهآیین

دهد؟ مشکل کجا است؟ چه اتفاقی در نظام چرا انجام نمی

 افتد؟ مهندسی دارد می

ها یا من که عنوان نظام مهندسیخواهیم بهآیا ما نمی

مسئولیت کمسیون انرژی سی و یک نظام مهندسی کشور را دارم 

نامه درست برای تمامش آیین .خواهم این اتفاقات بیفتدنمی

نامه تهیه کردیم. مشکل ما در خود مقررات ملی کردیم، نظام

ساختمان است، جایی که آقای دکتر اشاره کردند که در مبحث 

گوید یک توصیه، اجبار نکرده است. بعد تازه الزامات شانزدهم می

ضروری نیست. من در پیوست  را در پیوست آورده است یعنی اصالً

 گذاشتم اگر خواستید به آن رجوع کنید.

 گویدها، میساز مصرف انرژی ساختماننامه بهینهآیین 1ماده 

بندی ساختمان، با دید مقررات ملی ساختمان را با دید رتبه

 15ساختمان سبز، با دید ممیزی انرژی ساختمان بازنگری کنید. 

ها را هم شهرسازی فرستادیم. همه بازنگریصفحه به وزرات راه و 

نوشتیم که کجاها باید چه اتفاقی بیفتد. ده جلسه هم در 

بار دیگر از ما خانه گذاشتیم، دو سال فقط منتظریم که یکوزرات

ها کجای مقررات باید بیایند لذا مشکل ما از بخواهند که این

 بخش توسعهدهیم توسعه پایدار باید باشد. جاست که شعار میآن

دانیم: اقتصاد، اجتماع، پایدار سه اصل دارد، همه هم می

 زیست.محیط

بینیم. در فرآیند ساخت و ساز همه اقتصادش را خوب می

خواهیم ساختمانی بسازیم که از لحاظ پولی نه از لحاظ می

گوید من دارم ساز ما میبرداری شود. اآلن انبوهساکنین خوب بهره

درصد  077گوید کنی؟ میییم چرا ضرر میگوکنم، میضرر می

کند. درصد سود. دارد ضرر می 97سود داشتم اآلن شده است 

بینیم درصد از سودش کسر شده است. اقتصاد را همه ما می 407

هایی باید در این خانه زندگی ولی درجهت اجتماع که چه آدم

طوری گرمایش و طور آب مصرفی را فراهم کنند، چهکنند چه

تر از همه بحث بریم. مهمها را از یاد میمایش فراهم کنند، اینسر

بریم. بنابراین من خواهشی که ها را هم از بین میزیست آنمحیط

از سرکار خانم دکتر زهرایی در نظام مهندسی دارم این آمادگی 

کنیم، است. تمام جلساتی که شما بفرمایید ما حضور پیدا می

خود را اجرایی کنیم.  81مه سال ناآمادگی داریم که شیوه

ای که روی کنترل مصارف است. ما در همین یک استان نامهشیوه

بزرگی مثل اصفهان که سرکار خانم مالباشی هستند، هنوز 

نامه را اجرایی کنیم. چرا؟ چون اداره کل راه نتوانستیم این شیوه

بگیرید. خواهید از مردم پول گوید شما دوباره میو شهرسازی می

ای پشت این دارید که از مردم پول بگیرید. در هر حتماً یک نقشه

عنوان نماینده آن دوستان به شما این استان، بنده به 94یک از 

دهم که این آمادگی وجود دارد هم برای مباحث قول را می

مان، طراحی، هم نظارت و مجری، چون دست ما است. در طراحی

اگر ناظر ما اجرا نکند ما، نظام مهندسی، ناظر ما باید اجرا کند. 

ات اجرا ایم که چرا مطابق طرحت، مطابق نقشهباال سرش ایستاده

 نکردی. انشاءاله پیروز و موفق باشید متشکرم.

 

 
 مهندس جهانی:

بسم اهلل الرحمن و الرحیم. سالم و ادب و وقت بخیر خدمت 

کی بحث دوستان دارم. من خواستم دو موضوع را ورود کنم. ی

ضرورت انجام اجرای سیستم آب خاکستری در کشورمان است 

خواستم به خواستم بحث کنم و موضوع بعدی که میکه می

های اقتصادی که دوستان مطرح کرده بودند پاسخ داده دغدغه

جا باشم. در خصوص ضرورت انجام کار، خیلی از دوستانی که این

ش بیاید که چرا ما تشریف دارند شاید این سؤال در ذهنشان پی

خواهیم بخشی از مصرف را ورود پیدا کنیم، بحث قدر دقیق میاین

مدیریت مصرف که کمترین مصرف در کشور را به خودش 
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اختصاص داده است. برای خیلی از ما هم این سؤال پیش آمده 

دهد. در درصد مصرف دارد انجام می 37-87است که کشاورزی 

های اخیر خوب کار مصرفش در سالسازی، مدیریت بحث بهینه

صورتی است که اآلن نشده است، منتها وضیعت اقلیمی کشور ما به

های آبی که در ها خصوصاً کالن شهرها هم پتانسیلدستورالعمل

منطقه بوده است در داخل همان شهر بوده است هیچ، از بین 

ها از حوضه دیگر هم آب تأمین کردیم صرفاً برای تأمین حوضه

کنیم، اصفهانی ب. همین تهرانی که اآلن ما در آن زندگی میشر

های تأمین آب شربش را لمس کردیم و های اخیر دغدغهکه سال

دیدیم که در خود همین اصفهان ما یکی دو سال متوالی آب 

کشاورزی را قطع کردیم، آب صنعت را قطع کردیم، باز در تأمین 

مناطق ما که صرف  آب شرب دغدغه داشتیم. تمرکز در خیلی از

بحث کشاورزی نیست، صنعت اولویت بعدی است پس باید یک 

ها همین اجرای سیستم آب کارهایی انجام دهیم. یکی از آن

محیطی مطرح های اقتصادی و زیستخاکستری است. دغدغه

کارهای شده است. در بحث اقتصادی که دوستان مطرح کردند راه

که عرضم به حضور شما که ینزیادی در این زمینه داریم. ضمن ا

در اجرای سیستم آب خاکستری در درجه اول، نیاز تأمین آب 

 07کند. اگر ما برای یک شهری بتوانیم شرب، میزانش را کم می

درصد تأمین آب شرب به سیستم آب شهری را از طریق آب 

ها را درصد در تأمین آب، هزینه 07خاکستری تأمین کنیم پس 

همین نسبت در اجرای سیستم فاضالب شهری کاهش دادیم و به

اصلی و  آوریخطوط جمعدر اجرای شبکه فاضالب 

جا کم ها را آنهای متمرکز باز یک درصدی از هزینهخانهتصفیه

هایی است که دولت از بار اقتصادیش کم کنیم. این هزینهمی

شود که چه نفعی برای مالک شود و دوباره این سؤال مطرح میمی

مالکی که سازنده و مالکی که مستقیم درگیر ساختمان،  دارد؟

های تجاری و اداری و مسکونی است، با چه بازده اقتصادی مجتمع

تواند داشته باشد؟ یک نمونه ای را میو چه بازگشت سرمایه

انجام داد که یک شهری را  31ای یکی از دوستان ما سال مطالعه

قرار داد. ایشان به این برای بحث آب خاکستری مورد مطالعه 

بندی رسیدند که برای یک متر مربع برای هر واحد مسکونی جمع

تومان هزینه اجرا و   5917، 31به ازای هر متر مربع در سال 

تصفیه آب خاکستری و بازگشت به ساختمان محاسبه شده بود. 

ازای یک مترمربع در یکی از در همان سال محاسبه کردند که به

میلیون تومان هزینه اجرای آن  9تهران هم  مناطق شمالی

 ساختمان بود.

شوید که دو دهم شما اگر حساب سرانگشتی کنید متوجه می

ازای هر مترمربع را این درصد از کل هزینه اجرای ساختمان به

شود که آقای دکتر اجرای سیستم آب خاکستری شامل می

درصد  5المللی و اکبرزاده در ارائه خود فرمودند. حال تجربیات بین

 و یک نمونه که در یکی از مناطق تهران در دو یا سه مجتمع

شویم ایم و متوجه میدرصد رسیده 0/7صورت گرفته است به عدد 

که این عدد، عدد بسیار ناچیزی است. چون این مبحث که مطرح 

های قدیمی بسیار بسیار سخت و شود اجرایش در سیستممی

شهرها مثل شهرها، در حاشیه این کالننپیچده خواهد بود. در کال

تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد که رشد جمعیت را داریم و با 

افزایش ساخت و ساز مواجه هستیم، نظام مهندسی بخشی از آن 

ورود پیدا کرده است و مجری اصلی هم سازمان نظام مهندسی 

وجود آمده است و در استان اصفهان است. خوشبختانه فرصتی به

نامه بین آب و فاضالب استان یک نمونه عملیاتی، یک نمونه تفاهم

تواند یک فرصت اصفهان و نظام مهندسی منعقد شده است که می

حضور شما باشد، یک پایلوتی باشد برای دیگر شهرها. عرضم به

کارهای تشویقی درنظر گیریم، مثالً که پس اگر بخواهیم راه

شرکت آب و فاضالب از طرف  توانند از طرفهای ما میسازنده

توانیم رو شوند. مثالً ما میهایی رو بهها با مشوقخود شهرداری

ها نگیریم یا حق انشعاب فاضالب را حق انشعاب آب را از سازنده

ها نگیریم. یا در مسائل شهری در حوزه شهرداری، شهرداری از آن

یعنی هایی مثل افزایش تراکم  داشته باشد، تواند مشوقمی

تواند یک یا دو طبقه طبقه بیشتر جواز ندارد می 47ساختمانی که 

صورت تشویقی مجوز صادر کند که بتواند آن بحث اقتصادی به

تواند که میهم برای سازنده داشته باشد. مضاف بر این

های جوازی که معموالً شهرداری صادر هایی روی هزینهتخفیف

های های این پکیجسازنده طور برایکند، صادر شود. همینمی

های توانیم معافیتتصفیه برای تأسیساتی که ما نیاز داریم می

 های گمرکی.طور معافیتها قائل شویم و همینمالیاتی برای آن

کارهایی است که به ذهن من رسیده است حاال از این راه

کنیم در این بحث مشارکت کنند و خواستم دوستان خواهش می

اقتصادی که دوستان دغدغه مطرح کردند، یک که از جانب 

های پاسخی داده باشم که راهکارهایش است. دغدغه

خواهم محیطی هم هست، حاال من چون وقت کم است نمیزیست

ورود پیدا کنم. انشااله اگر فرصت باشد در خدمت دوستان هستیم. 

 متشکرم.
 

 دکتر اکبرزاده:

اعضا که با حضور کنم از حضور همه خیلی متشکرم. تشکر می

خودشان نشان دادند که در ذهنشان دغدغه به سامان رساندن آب 

 خاکستری را دارند.

سؤال مهم آن است که آیا برای جداسازی آب خاکستری 
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هرحال اگر شبکه فاضالب در شهر اجرا فکری شده است؟ چون به

شده باشد باید بتوانیم آب خاکستری را از آن حذف کنیم. این 

کنند درصد از فاضالب را کم می 07تا  97ه گفتیم بین اعدادی ک

. مسلماً طراحی آن شبکه بر این چرخددر واقع در ساختمان می

اساس بوده است که این آب وارد شبکه شود، حذف آن در این 

های بسیار باالیی هم دارد. مسلماً گذارد، هزینهموضوع تأثیر می

اید در شهرهایی انجام شود کار باگر این بخواهد اجرائی شود، این

درصد  57کنم نزدیک به که شبکه فاضالب ندارند. فکر می

درصد، اآلن شبکه فاضالب دارند  17شهرهای کشور تحت پوشش 

کار قابل اجرا نیست. بحث بعدی من در سازمان نظام که عمالً این

مهندسی آقای طاهری اگر اشتباه نکنم این بود که یک موضوع را 

مطرح کرده بودند که بحث تلفیق آب خاکستری و آب آقای دکتر 

باران است. من خودم یک مطالعه موردی در شهر بجنورد در 

کنم همین نتیجه رسیدم. فکر میهمین موضوع انجام دادم و به

اگر بشود این موضوع را در مبانی طراحی ساختمانها همان 

 یمباحثی و قوانینی که مطرح کردیم پیاده کرد نتیجه بهتر

بام با گیریم، مثل اینکه آب خاکستری و آب باران پشتمی

 کنم.دیگر قابل استفاده باشند. تشکر میهم
 

 :دکتر جلیلی قاضی زاده

متشکرم. چه آب خاکستری چه جدا کردن آب شرب از آب 

کدام مطلق نیستند. یعنی ما باید مزایا و ها هیچبهداشتی، این

جایی جواب دهد و در یک معایبشان را بدانیم. ممکن است در

چه که دوستان مورد نظرشان است جایی جواب ندهد. اما آنیک

ها از این آب استفاده کنیم. صورت عموم در ساختمانکه ما به

که در داخل ساختمان استفاده جا دو بحث است. یکی اینپس این

کنند. اما کنیم یا خارج از ساختمان؛ چون این دو با هم فرق می

کنم که یک ای دارم و خدمت دوستان عرض میتجربه من یک

مثال کاربردی زده باشم. ما در مبحث جداسازی آب شرب از آب 

غیر شرب و شبکه دوگانه یک دستوراتی داریم که این شبکه 

کنیم هیچ عنوان با هم ادغام نشود؛ لذا مثالً لوله آب را رنگی میبه

استانداردهای آن را زنیم. و لوله آب غیرشرب را رنگ بنفش می

گوییم ممکن کنم. بعد هنوز اطمینان نداریم. میدر دنیا عرض می

کنند ها را اجرا خواهند ایناست باز این اتفاق بیفتد؛ لذا وقتی می

چنین، کنند. همهای دوگانه اجرا میدر دو سطح مختلف شبکه

دهند آب ها اجازه نمیای هست که اینشیرآالت بسیار پیشرفته

برگردد که در واقع شیرهای کنترل خیلی پیشرفته هستند نه مثل 

ها را داشته باشید، یک مثالی های معمولی. حاال اگر همه اینشیر

که شبکه دوگانه در کشور اجرا شده است شهر بهرمان در استان 

جا رفتم بازدید کردم. در شهر کرمان است. من چند سال پیش آن

ها دو لوله است یک لوله آب ها یا اکثر خانههبهرمان در تمام خان

اش شرب، یک لوله آب غیر شرب. لوله آب غیرشرب در واقع شوری

ای مردم بین این لوله شرب و غیر باالتر است. حاال در هر خانه

شرب یک شیر وصل کردند، هر زمانی که الزم دارند شیر را باز 

ا این شرب. یعنی مکنند آب از شبکه شرب بیاید در شبکه غیر می

همه استاندارد و دستورالعمل و تعویض رنگ و غیره انجام 

دهیم. وقتی شما آب را بردید داخل ساختمان کنترل دست می

شما نیست، همه مثل شما متخصص نیستند. تازه ما هم که 

توانیم کنترل کنیم؛ لذا در جور نمیمتخصص هستیم این

آب خاکستری پیش  های بلند درهایی که در ساختمانبحث

دهند که یک مدیر فنی داشته باشد. آید، درصورتی مجوز میمی

دهد که آب شرب و غیر شرب دهد، تعهد میمدیر فنی امضا می

ادغام نشود. اگر فردی بخواهد خانه خود را مثالً اجاره بدهد باز 

چیز پیچیده و پیشرفته کند. حاال تصور باید این تعهدنامه را یک

ر ایران با فرهنگ و مقرراتی که داریم این آب را ببریم کنید ما د

خالصه  خواستمافتد. لذا من میو بعد ببینیم چه اتفاقاتی می

رغم تمام آن مسائل فنی این مثالی بزنم در شهر بهرمان که علی

 اتفاق خیلی احتماًل وقوعش زیاد است. تشکر.
 

 
 

 مهندس موسوی از بخش خصوصی: 

با عرض تشکر. استفاده کردیم از صحبت اساتید. ببینید من 

بندی کنم و اگر بخواهم از مطالب همه دوستان نکات را جمع

جور ببینیم که را این توانیم قضیهبندی کنم، میمطالب را طبقه
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مثالً ما یک شهری داریم با یک تعداد جمعیتی. چون شما که 

مدیریت جلسه را دارید و سؤال را خیلی قشنگ مطرح کردید من 

تواند نظر شما کنم که این مطلب را بگویم، حاال میانگیزه پیدا می

باشد یا نباشد. وقتی که ما یک تعداد جمعیتی را داریم و وقتی 

 977درصد  077خاطر همان است به آن اضافه شود و به قرار

نشینی پیدا شود، حاال مثالً شده درصدی که ایشان گفتند حاشیه

کنیم و دائماً آب کم درصد، وقتی ما این برنامه را اجرا می 07-97

زنیم یا سد که باز هم عنوان شد اضافه آوریم، مثالً یا چاه میمی

خواهیم برسیم ای که شما گفتید میهکنیم. اگر به این خواستمی

جائی یک چیزی را محدود کنیم، یعنی سد اضافه نکنیم باید یک

و چاه هم نزنیم، بعد قیمت آن چیز را منطقی کنیم که برای ما 

های جانبی را در کنار مثالً پول آب صرف کند که یک هزینه

تیار جور با سوبسید در اخکه آب را اینبخواهیم بپردازیم. وقتی

رود انجام جور کارها را کسی نمیدهیم، معموالً اینمردم قرار می

ای هم که آقای دکتر گفتند باالخره ما که برای بدهد. آن نکته

خواهیم این کارها را انجام دهیم که از اولین بار و اولین نفر نمی

کنیم. هم عواقبش بترسیم. یعنی ما از تجربه دنیا استفاده می

زایای آن را از تجربه کشورهایی که مثالً فرض کنید توانیم ممی

کار را کردند استفاده کنیم، هم معایبش که یک دهه یا دو دهه این

آید. نکته بعد هم همین را ببینیم، یعنی مشکل پیش نمی

تواند که گفتم که قیمت آن محدودیت است که می ایمسئله

مسائل دیگری نشینی یا جلوی خیلی از مسائل دیگر مثل حاشیه

 های دیگر مرتبط شود. با عرض تشکر.را هم بگیرد که باز به حوزه
 

مهندس احسان آقا ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه امیرکبیر: 

کنم. در این جلسه، مفهوم آب خاکستری با سالم عرض می

آن چیزی که من خوانده بودم کمی متفاوت بیان شد. در نشریه 

واقع آبی که برای تولید یک محصول مصرف  ردپای آب، در

کنند یکی آب آبی یکی آب خاکستری. شود را دو قسمت میمی

شناسیم و برای حال آب آبی همان آب پنهانی است که ما می

شود، آب خاکستری را گفتند از نظر تولید یک محصول مصرف می

تئوری در واقع آبی است که برای رقیق کردن غلظت آالیندگی 

یعنی در واقع فرض کنید تولید  شود.ید آن محصول مصرف میتول

کند، چه مقدار یک تن فوالد اگر یک مقداری آالیندگی ایجاد می

آب باید مصرف شود تا این آلودگی به یک مقدار معتدل برسد. 

این مفهومی بود که من خوانده بودم و با چیزی که شما گفتید 

 ین علتش چی است؟خواستم ببینم اخیلی متفاوت بود. می
 

 دکتر اکبرزاده:

که نفر متشکرم. ببخشید من مجبورم این مطلب را قبل از این

که اگر بعدی صحبت کنند یک توضیحی بدهم؛ برای این

رسیم. هنگام ارائه طور بحث را دنبال کنیم به نتیجه نمیهمین

خودم عرض کردم تعاریف مختلفی وجود دارد. من راجع به درست 

 ای استکنم. گفتم یک تعریف پایهبودنش هم قضاوت نمیو غلط 

کنیم در که االن وقتی راجع به آب خاکستری داریم صحبت می

ها است. شامل منابع داخل ساختمانی این همایش منظورمان این

ها. فرمایش سایر دوستانی که در که اسم بردیم است به جز توالت

راجع به این موارد  کنند کامالً مشخص است کهبحث مشارکت می

چنان کنیم. در همین ارتباط هم در واقع آنداریم صحبت می

زاده عنوان انسجامی وجود ندارد. همینطور که آقای دکتر صراف

ها و کردند در همین مبحث هم ممکن است اختالف سیلقه

های مختلفی داشته باشیم. مشکلی نیست، آنها را برداشت

های غیرمتعارف ران، آب کشاورزی، آبکه آب بابفرمایید. ولی این

ها فعالً از بحث خارج هستند. فقط در ارتباط با بحث دیگر نه. این

 داخل ساختمان مطالب خودتان را ارائه بفرمایید.
 

 
      

مهندس جمال فرد، مدیر دفتر آب بدون درآمد آبفای 

 و بویراحمد:  هیلویکهگ

نام خدا. ضمن عرض سالم و عرض ادب، چند سؤال داشتم به

که ما اآلن در بحث بازچرخانی آب خاکستری، خدمتتان. یکی این

های تصفیه دارند، با توجه به استانداردهایی هم که معموالً دستگاه

که به مرور دچار معموالً فاقد استاندارد هستند یا ایندر بدو کار 
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بار آلودگی تقریباً زیاد وارد شوند. پساب را با یکهای فنی مینقص

های خانهکنیم. آیا اثر این بر عملکرد تصفیهشبکه فاضالب می

ای به شرکت آب و فاضالب بررسی شده است که چه هزینه

که چرا مورد دوم هم این کند؟ این یک مورد.فاضالب تحمیل می

عهده های دولتی و خود دولت هزینه بازگشت سرمایه را بهسازمان

گیرند، یعنی از عوارض ساختمان کم کنند؟ چون من سازنده نمی

 5هایش خواهم یک ساختمانی را بسازم باالخره هزینهوقتی می

جور برای من فشار درصد هم که باشد باالخره یک 0/7درصد یا 

شوم؛ اما خود شهرداری و خیالش میشود و بیحساب میمالی 

سازمان نظام مهندسی آن عوارضی را که بابت پروانه ساختمانی 

گیرند کم کنند و در واقع آن مالک یا سازنده را تشویق کنند می

کند و در ساختمانش که این هزینه را کمتر به دولت پرداخت 

 گذاری کند. با تشکر.سرمایه
 

زیست و س جوادی دانشجوی دکتری محیطخانم مهند

 کارشناس شرکت آب و فاضالب:

ضمن عرض سالم و عرض ادب. چیزی که به نظر من رسیده 

است و قبالً هم به آن فکر کرده بودم این است که من تخصصی 

لیتر  07تا  5در طراحی ساختمان ندارم ولی مطالعه کردم که بین 

سرویس بهداشتی مصرف های تانکاز آب آشامیدنی در فالش

دانم این اتفاق در کشور شود، پیشنهادی که بود و حاال نمیمی

افتاده یا نه؟ طراحی در داخل ساختمان طوری اتفاق بیفتد که 

های حاصل از استحمام یا شستشوی دست و صورت مثالً آب

جا ذخیره تانک و این آبی که برای آشامیدن آنبرگردد به فالش

های حاصل فتش بتوانیم جلوگیری کنیم و از آبشود، از هدررمی

نظر جا مصرف شود. این پیشنهادی بود که بهاز شست و شو در آن

 دانم اینجا مورد استفاده قرار گرفته یا نه؟من رسیده است و نمی
 

 دکتر اکبرزاده:

کنم اگر دوستان من از اعضای محترم پنل خواهش می

راجع به آن اظهارنظر  خودشان موضوعی یادداشت کردند، اآلن

کنم، هر کدام از دوستان کنند وگرنه من مورد به مورد عرض می

خواهند در که تمایل دارند جواب دهند. آقای دکتر بیدختی می

شویی و شویی و ظرفارتباط با آلودگی ناشی از ماشین لباس

ای که در درسدن آلمان شده است صحبت کنند و طبیعتاً مطالعه

وید آلودگی وجود ندارد و کامالً حرف درستی گکس نمیهیچ

است. توصیه ایشان در مجموع بیشتر پژوهش و تحقیق بوده است 

جا خدمت همه دوستان که ما اآلن اینکه اصالً اساس این

ایم همین است و توجه وزرات نیرو مدتها است، از سال نشسته

اده است کند. یعنی هم به مشاوره دکار را میتا اآلن، همین 4931

ها و مشارکت همه اعضای دیگر را هم در و هم به دانشگاه

عهده ها دارد که خانم دکتر زهرایی اآلن مسئولیتش را بههمایش

دارند. پیشنهاد دیگر هم که دادند، استحصال آب باران که یکی 

ها نوشته شده هرحال اینکه بهدیگر از دوستان هم فرمودند و این

خ باشد نیست ولی آقای اسدی، مجری تأمین ای که پاساست، نکته

ای را فرموده آب مجتمع مس هم در واقع در ارتباط با توصیه نکته

بودند که اگر امکان دارد تأمین آب به اصطالح از طرف آب 

که آب زیرزمینی استفاده شده ای انجام شود. با توجه به اینمنطقه

د که آقای است، سختی آب باال رفته است. حضور شما عرض شو

طور برداری خراسان شمالی و همینمهندس زهرایی مدیر بهره

ای بود که در ارائه عزیز دیگری که االن سؤال کردند، بله این نکته

ترین مواردی که باید راجع به آن فکر بنده هم بوده است و از مهم

شود این است که اگر آب خاکستری قرار باشد حذف شود چگونه 

آوری فاضالب یری برای طراحی شبکه جمعحذف شود که تأث

نداشته باشد. این حرف کامالً درست است. حتماً موقعی که قرار 

 صورت قانون درآید، این موضوع رعایت خواهد شد. است به

ها را در ارتباط آقای دکتر جلیلی در واقع یکی از آن مطالعه

 میبا جداسازی آب شرب و غیر شرب انجام دادند. نکته خیلی مه

هر دلیلی پایین بودن سطح فرهنگی، عدم را اشاره کردند که به

آگاهی و هر موردی دیگری این امکان وجود دارد که بخشی از 

شده غیر قابل شرب به شرب وصل شود که کشی مجزای رنگلوله

این موضوعی است که کشورهای مختلف با آن در ارتباط بودند. 

اشاره کردند اقداماتی که برای طور که خود آقای دکتر هم همین

ها جلوگیری از این معضل انجام شده است هم تغییر رنگ این لوله

ها و جدا کردن سیستم. ولی ( آنLevelبوده است و هم سطح )

ترین معضالت عنوان یک مشکل وجود دارد که از مهمهرحال بهبه

ای را گفتند این قضیه است. آقای موسوی از بخش خصوصی نکته

های خانم دکتر هم بود که افزایش جمعیت و نیاز ه در فرمایشک

که شاید در  دهدبه منابع آبی در واقع ما را به این سمت سوق می

کاری بترسیم و حتماً به توانیم خیلی از عواقب یکجاهایی ما نمی

آن توجه کنیم. ولی این موضوع همین اآلن وجود دارد؛ مثال 

ک بروید. روی شیر نوشته آب کنم. شما به یک پارعرض می

کنید دچار مشکل خواهید شد غیرقابل شرب و آن را مصرف می

جا به راحتی ممکن است اتفاق بیفتد. ولی و این قضیه هم در آن

هرچند که وقتی تبدیل به ضابطه شود حتماً باید دقت باالتری 

 روی آن انجام شود.
 

 خانم دکتر زهرایی:

در مورد مبحثی که دوستمان در کرمان فرمودند، ناپایداری 

کمی و کیفی منابع تأمین آب شرب در استان کرمان بسیار بسیار 
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جدی است. مشکالت کیفی در آب شرب بهداشت شهری و 

جا وجود دارد و در عین کمیابی آب، روستایی خیلی جدی آن

حال ما ینجا کمیابی آب با کمیت مناسب هم وجود دارد. در عآن

طریق سنتی باال آمدگی سطح آب زیرزمینی ناشی از فاضالب به

در برخی از شهرها را شاهد هستیم که در واقع آبخوان تغذیه 

کارهایی ای از مشکالت داریم. حاال که راهشود، یعنی مجموعهمی

زاده هم توضیح دادند مثل شبکه دوگانه داریم که آقای دکتر قاضی

ده است، بعضاً مشکالتی ایجاد کرده است تا بعضی جاها اجرا ش

حدی هم بعضی از مشکالت را حتماً تخفیف داده است. ولی 

ببینید یک شهر که توسعه داده شده است، یک شهر بزرگ را 

تصور کنید که اآلن بخواهیم شروع کنیم شبکه دوگانه اجرا کردن. 

ا شمکار نشدنی است. یک وقتی است کنم اصالً یک راهمن فکر می

خواهید یک شهر جدید توسعه دهید. مثالً پردیس را تازه می

جا بگویید که اصالً خواهید از صفر ایجاد کنید. ممکن است آنمی

ها اجرا برویم شبکه دوگانه کامل از ابتدا در کل شهر و ساختمان

کنیم. ولی یک شهری که وجود دارد معموالً سیاست وزرات نیرو 

جور مشکالت وجود دارد، ته است و ایندر جاهایی که توسعه یاف

احداث ایستگاه تحویل آب در سطح شهرها است که مثالً در 

شهرهایی مثل قم یا برخی شهرهای جنوبی کشور هم اجرا شده 

توان است و آب با کیفیت مناسب شرب را مانند پمپ بنزین می

ای است که هم کارت کشید و آب تحویل گرفت. این یک گزینه

تر است از اجرای فنی و هم به لحاظ اقتصادی شاید شدنیبه لحاظ 

یافته هستند. در مورد های دوگانه در شهرهایی که توسعهشبکه

مشکالت و مخاطراتی که استفاده از آب خاکستری دارد من فکر 

 41که در قانون در نظام مهندسی در مبحث کنم با توجه به این

الخره آمده است که مقررات ملی ساختمان در جاهای مختلف با

ما با تصفیه آب خاکستری انجام دهیم، باید از جاهای  بسیار کم 

شروع  ایمنهای در واقع خطر، از جاهای بسیار پرمصرف و گزینه

کنیم اجرا کردن تا زمانی که تحقیق و آموزش و همه نکات درستی 

که آقای دکتر بیدختی گفتند به سرانجام برساند. مثالً در استخر 

زاده مثال زدند که جای خوبی هست برای مقدار دکتر صراف آقای

زیادی آب با یک سطح آلودگی. حاال حداقل سطح آلودگی ثابت 

هایی که وارد آب اش از نظر نوع آالیندهاست و معموالً آلودگی

ها یا جاهایی که آب زیادی شوند خیلی تنوع ندارد. در ورزشگاهمی

شود مثل کارواش یا جاهایی که یکنواختی در نوع مصرف می

مصرف و نوع کیفیت پساب فاضالب تولیدی وجود دارد بتوانیم 

اجرا کنیم. ما در تهران، چند وقت پیش از ساختمانی بازدید 

کردیم که در واقع داخل خود ساختمان از ابتدای ساخت، پکیج 

ری ستتصفیه بازچرخانی آب خاکستری دیده شده بود و آب خاک

ها مورد استفاده تانکشد و بخشی از آن در فالشبازچرخانده می

گرفت که خیلی ایمن بود و واقعاً احتماًل مخاطره وجود قرار می

تانک که کسی برود از داخل مخزن فالشنداشت. احتمال این

لیوان پر کند و بخورد واقعاً فکر کنم صفر است. خیلی کیفیت 

هایی حتماً باالخره ین گزینهمناسب و خدمات خوبی در چن

شود روی آن کار کرد و یک مقدار تجربه از آن کسب کنیم و می

بازچرخانی آب خاکستری انجام دهیم که تا هزار سال دیگه محقق 

خورد. این هم مینظر من حتماً طراحی شبکه بهنخواهد شد. به

فرمایش دوستمان درست است، ولی واقعاً هدف بازچرخانی آب 

نظر من در سطحی ری یعنی اصالً عملیاتی شدنش بهخاکست

ها را خانهنیست که بتواند مبانی طراحی شبکه فاضالب یا تصفیه

 کنم به بقیه دوستان.هم بزند. من بقیه بحث را واگذار میبه
 

 دکتر صرافزاده:

کنم آب خاکستری یک مفهوم کیفی من دوباره تأکید می

بندی آب آبی و آب سبز. برای است و متفاوت است با آن طبقه

کردن نوع منبع تأمین آب است. در این بحث، در واقع مشخص

نگاه کیفی، باید به این موضوع خوب توجه شود. اتفاقی که اآلن 

های در بحث اعداد و ارقامی که دوستان فرمودند در مورد قیمت

هایی که به ازای هر مترمربع های پکیج، هزینهمربوط به هزینه

حت ساختمان باید برای بازیافت هزینه کرد، در بحث آب مسا

خاکستری مهم این است که واقعاً پارامترهای آالیندگی چه 

ای قرار دارند. در این تعریفی که شده هستند و در چه محدوده

است این طیف خیلی گسترده و متنوع است. یعنی یک موقع 

. آقای دکتر خواهد کار را انجام دهدطراح پکیج آب خاکستری می

ای برای نیترات، بیدختی هم اشاره کردند که طیف خیلی گسترده

وجود دارد. در نتیجه  TDSو  TSS، برای ذرات معلق، CODبرای 

در نهایت وقتی این طیف گسترده آب خاکستری که بتواند 

مدیریت ریسک هم کند و شرایط بدتر را درنظر بگیرد، چیزی که 

سمش پکیج تصفیه آب خاکستری شود عمالً دیگر اطراحی می

نیست، این پکیج تصفیه فاضالب است. من اعتقادم این است که 

خواهیم بحث استفاده مجدد آب خاکستری را درنظر اگر ما می

بگیریم باید آن شاخص تعریف شود. بعد بگوییم ما فقط 

هایی را که سفید و مایل به سفید هستند و دفع خواهیم آبمی

ای است. مثالً کنیم که حجم خیلی گستردهشوند بازیافت می

توانم خدمتتان بگویم که بسته به تنوعی که این منابع دارند می

هایی فقط مثالً فرض کنید در دوش حمام، گاهی اوقات خانواده

دقیقه آب گرم دوش  1-5که فضای حمام را گرم کنند برای این

ر این گذارند که فقط فضای حمام گرم شود. خوب درا باز می

فاصله، این آب تقریباً خاکستری مایل به سفید است اگر ما بتوانیم 
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سیستمی داشته باشیم که این را بازچرخانی کند خوب است. 

خواهید کامل تصفیه فاضالب پکیج یعنی هزینه، یعنی شما می

های شود با سیستمانجام دهید؛ ولی بحث من این است که می

اد، ولی این را باید در بحث خیلی ساده و کم هزینه انجام د

 تری دید. متشکرم.کلی
 

 مهندس جمالی:

که من چند تا نکته را خیلی خیلی سریع عرض کنم، یکی این

در بحث آب خاکستری به شدت نادیده گرفته شدن تجربه بشر را 

روم سراغ عرض دوم. بندم و میبینیم. من این بحث را میمی

شود. مثالً راهبردی مکرر دیده میهای تکنیکی با نگاه اختالط ایده

اآلن چیزی که راجع به تفکیک هوشمند آن صحبت شد نگاه 

( روزی 4تکنیکی است، یک ایده تکنیکی است، ممکن است: 

گیر و فراگیر هم شود؛ اما از نگاه راهبردی آیا این بسیار بسیار همه

روشی است که در جایی از دنیا برای بازیابی آب خاکستری مورد 

ئید قرار گرفته است؟ یقین صد درصد مطلق من با تاکید عرض تا

جای دنیا به کنم خیر. مطلقاً چنین چیزی نیست. اصالً هیچمی

دهند که آب خاکستری بازیابی شود؛ ولی چنین چیزی مجوز نمی

( نبود 0یک ایده تکنیکی است که ممکن است آینده داشته باشد. 

کستری، ما که آب نداریم بینید آب خامنابع آب. مکرر شما می

شود چون آب نداریم. آیا پس آب خاکستری که دیگر الزامی می

ها را توجیه نبود منابع، بازیابی آب خاکستری در ساختمان

کند؟ خیر ما سبدی داریم از اقدامات مدیریت جامع آب می

شهری، سبدی از اقدامات داریم یک گزینه نداریم. در این سبد ما 

کنیم. من آن روز در ترین را انتخاب میو ایمنترین اقتصادی

جلسه پیش، پنلی که بود این را عرض کردم. امروز هم باز 

بندی که بر آن تأکید کنم. ما براساس رتبهگویم، برای اینمی

سازمان ملل، چهارمین کشور از نظر تنش آبی هستم که در سال 

یکی بحرین، کشور از ما باالتر هستند.  9اعالم کرده است  0743

یکی قطر یکی اسرائیل. آن روز هم باز عرض کردم که اسرائیل 

برای یک رود کوچک اردن کل کرانه باختری را اشغال کرده است 

ام تمام دقیقه 0و موجودیت اسرائیل به آب بستگی دارد. متأسفانه 

کنید ممنوع است یا مجاز است. شده است ولی در اسرائیل فکر می

ید آب خاکستری را بازیابی کنیم؟ در اسرائیل آب نداریم پس با

این مجاز نیست ممنوع است و غیر قانونی است و دستگیرت هم 

گذرم. فقط ها میمورد دیگر هم هست که من از آن 1-9کنند. می

کنم. ما متأسفانه تنها تنها هایش را عرض میترینیکی از مهم

تنها یعنی چه؟  گویم تنهاکه میکنیم، ایننشینیم و فکر میمی

گذاریم کنار و خیلی راحت سؤال، یعنی که تجربه بشر را می

ها هم های ذهنی، هر دوی آنهای ذهنی، جوابجواب. سؤال

گویم که آب خاکستری غیراقتصادی است. صورت انتزاعی. میبه

رویم در شود. پس میشود اقتصادی میساختمان که بزرگ می

هیم، اشتباه مطلق است. اتفاقاً دهای بزرگ انجام میساختمان

خواهند خاطر افزایش مخاطرات در تمام دنیا، جایی که میبه

بازیابی آب خاکستری را انجام دهند در ساختمان کوچک آن را 

کنند. های بزرگ آن را غیرمجاز میکنند، در ساختمانمجاز می

دارید. آن مسائلی  cross connectionکه ریسک خاطر اینچرا؟ به

شد آقای دکتر خیلی خیلی خالصه، یک ساعت دیگر هم که می

دهند. چون من قبالً با ایشان صحبت کردم همه مسائل را ادامه 

ای نیست که یک مسئله cross connectionداریم. همین اآلن 

 crossشاید اتفاق بیفتد. مطالعات در تمام دنیا نشان داده است که 

connection  و اختالط ناخواسته مسئله بسیار بسیار متداولی است

توانستم که بیشتر هم عرض کنم. آید. من میکه اغلب پیش می

کنم التماسی که دارم این است که کنم خواهش میتأکید می

 تجربه بشر را نادیده نگیریم. تنها تنها فکر نکنیم.
 

 دکتر اکبرزاده:

رکت همه سروران. تشکر آقای مهندس. خیلی ممنون از مشا

کنم. بندی فرمایشات عزیزان عرض میمن چند نکته را در جمع

مورد اول در واقع موضوعی است که آقای مهندس اآلن اشاره 

عنوان یک خط اگر بگویم سبد اقدامات مدیریت کردند. در واقع به

عنوان مدیریت توانیم بقیه را بهمصرف آب متنوع است و ما می

رار دهیم و اگر قرار است استفاده از آب مصرف آب اولویت ق

خاکستری انجام شود، آخرین اقدام باشد. نکته دیگری که در 

های دولتی است. فرمایشات عزیزان بود اجرائی کردن مشوق

هرحال اگر قرار است کاری انجام شود دولت بیاید هزینه آن را به

که بله  دهد،بپذیرد که خود این در واقع مرحله بعدی را جواب می

که کجا آب خاکستری استفاده شود اگر قرار است ما برای این

بندی داشته باشیم، اولین جاها، جاهایی است که مالکیتش اولویت

تواند هزینه را در مربوط به دولت است و دولت هم راحت می

جا را پایلوت کند. در مرحله بعد نتایج اختیارش قرار دهد و آن

کشور و مطالعاتی که قبالً داخل کشور قبلی مطالعات خارج از 

انجام شده است، مثل بهرمان که آقای دکتر اشاره کردند و 

بندی طور خروجی مطالعات پایلوتی که اآلن با جمعهمین

ها را های دولتی یا سازمانپیشنهادات دوستان که گفتیم بخش

 مستندها در واقع عنوان پایلوت اولیه قرار دهیم، خروجی اینبه

شود که در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد و بعد یم

کنم از نامه و مقررات قلمداد شود. من تشکر میعنوان نظامبه

 حضور دوستان.
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