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  مقدمه 
ر دشده است.  هیتهکارهای ساده مدیریت مصرف آب با راهکنندگان آب مصرف همهآشنایی راهنما، به منظور  نیا

از  یعیوس فیط یبرا یدیساده، اطالعات مف زباناستفاده از اجمال و  تیضمن رعا تا شده یسعتهیه این راهنما، 
برخی از اصطالحات تخصصی که در این راهنما مورد استفاده قرار گرفته، در فهرست . فراهم گردد نیمخاطب

 اند. اصطالحات کلیدی که در ابتدای آن ارائه شده، تعریف شده
 طیاو شر یمیاقل راتییدر مورد منابع و مصارف آب، تغ هیپا میمفاه اول، بخش در. است یاصل بخش 3 یدارا راهنما

فاضالب شهرها تا حد امکان به زبان  تیریآب و مد نیو بخصوص نحوه تام رانیو منابع آب ا ییخاص آب و هوا
های مرتبط با آب تشریح شده است. در بخش دوم، قوانین و مقررات، استانداردها و تعرفهشده است.  حیساده تشر

الزم به ذکر است اختصاص دارد.  های غیرخانگی و خانگی کاربریکارهای مدیریت مصرف آب در راهبخش سوم به 
اند. با توجه به اینکه، در مشاغل و های غیرخانگی معرفی شدهکاربریراه کارهای عمومی مدیریت مصرف آب در 

رود، این بخش از راهنما، صرفاً به میهای متفاوتی مصرف و یا به هدر وهشیهای کاری مختلف، آب به محیط
 پردازد. می میهای عموتوصیه

 زاده،زارع محبوبه دکتر زحمات از خاص طور به لهیوس نیبد. اندداشته مشارکت یمختلف افراد راهنما، نیا هیته در
 ودبهب گروهکارشناس  روبخش،ین دکتر، آبفا و توسعه های فناوری های نوین آب و مصرف تیریمد گروه ریمد

 یو توسعه فناوری های نوین آب و آبفا و مهندس سینا روزبهانی کارشناس گروه مدیریت مصرفآب و آبفا  یوربهره
 گردد. یم یراهنما و اطالعات درج شده در آن مشارکت کردند، قدردان نیمتن ا هیکه در ته رویوزارت ن

بنیادین در حرکت به سوی توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب است. امیدوار هستیم که  ت وسآگاهی بخشی، گام نخ
تهیه این راهنما بتواند در ارتقای آگاهی عمومی اقشار مختلف جامعه در خصوص محدودیت منابع آب کشور و 

 های مدیریت مصرف آب، نقش موثری ایفا نماید. شیوه

 ییزرها بنفشه
 روی ن  وزارت یآبفا و آب ی ور بهره یارتقا و مصرف تی یمددفتر  کلی مد
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 بخش اول: -9
  مفاهيم پاهي ردمورد منابع و مصارف آب                                             



 آب مصارف و منابع مورد در هیپا میمفاه  2

 

 اصطالحات کلیدی  -1-1
 .شود، چرخه آب ناميده میزمينهای مختلف کره : حرکت و گردش آب در بخشچرخه آب

: بخشی از خشکی است که تمام آب بارش يافته بر روی آن به سمت يک نقطه مشخص جاری شده و از آن حوضه آبريز

 دهد. میشود يا در آن جمع شده و تشکيل درياچه يا تاالب مینقطه خارج 

 شود.میزيرزمينی تغذيه مقدار آبی که ساالنه به منابع آب سطحی و  :منابع آب تجديد پذير

شود، میفاضالب ناميده  ،های شرب، صنعت، کشاورزی و يا خدماتهای مصرفی در بخشآب خروجی از فرآيند فاضالب:

شود و خواص فيزيکی، شيميايی يا بيولوژيکی آن ممکن است تغيير کند به نحوی میدچار تغيير در کميت يا کيفيت 

 که به طور مستقيم برای مصرف مجدد، قابل استفاده نباشد. 
يگر به عبارت د .شوداطالق می غير از فاضالب انسانی، آب خاکستری به فاضالب توليد شده در داخل منزل یخاکستر آب

حمام و  های آب روشويی و سينک ظرفشويیشيرشويی، های معمول روزانه نظير رختاز فعاليتخروجی ناشی آب 

 نامند.را آب خاکستری می  کردن

 است.  شده مخلوط هاتوالت پسماند با که فاضالبی است :اهيس آب

 نامند. می: فاضالب تصفيه شده برای استفاده مجدد يا تخليه به طبيعت را پساب پساب

 .نامندرا آب مجازی می : آب مصرفی در فرآيند توليد کاالهای مختلفیمجاز آب
 است.  های آبینياز تامين برای کافی آب وجود عدم معنی به آبی : کمکم آبی

 .است شده هااقيانوس سطح و زمين دمای ميانگين افزايش به منجر که است زمين شدن معادل گرم :جهانی گرمايش

 .است اتمسفر دهنده های تشکيلگاز ازای های گلخانهگاز سهم افزايش از ناشی جهانی گرمايش پديده

 در که هوايی و آب ميانگين وضعيت برای انتظار موردهای الگو در مشخص تغيير هر عبارت است از: تغيير اقليم

 .بدهد رخ جهانی اقليم کل برای يا خاص منطقه يک در مدتطوالنی
 هب را شانهاینياز در تامين آيندههای نسل توانائی اينکه بدون را حال زمانهای نياز که است یا: توسعهتوسعه پايدار

 .کندمی فراهم اندازد، مخاطره

 .دشو، سرانه مصرف آب خانگی ناميده میمتوسط مصرف آب يک نفر در طول شبانه روزمقدار : یسرانه مصرف آب خانگ
رانه به ازای هر نفر را س : ميزان منابع آب تجديد پذير موجود در هر کشور يا منطقه جغرافيايیسرانه منابع آب تجديد پذير

 . منابع آب نجديدپذير می نامند

 . نامندب میآرا کاهنده مصرف  : ابزارهای کم کننده مصرف آب در شيرآالت بهداشتیکاهنده مصرف آب

 1111 برابر مکعب متر هر. شودیم دهیسنج تریل ایحجم آب بر حسب متر مکعب  :آب حجم یریگ اندازه واحد

 تریل 5/1 خانواده، یمعدن آب یبطر هر ملموس، مثال کی عنوان به. است پر وانیل 5 معادل تریل هر و تریل

  بطری آب معدنی خانواده است.  666هر متر مکعب تقریباً برابر . دهدیم یجا خود در آب
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4_(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4_(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85)
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 وضعیت کلی منابع آب جهان و ایران   -1-2

است که انسان بطور مستمر در هر زمان و مکان  تجديدپذير و درعين حالحياتی  و يک منبع طبيعی، کمياب بآ

موجود در جهان، بيش از های طابق با گزارش جهانی توسعه آب سازمان ملل متحد، از کل آبمبه آن نياز دارد. 

آن آب شيرين است. از اين مقدار بسيار  درصد کمتر از سه ها و درياها بوده و تنهااقيانوسشور های آب 97%

دسترس خارج است. بنابراين طبيعی و پوشش دائمی برف از های آن در قالب يخچالدرصد  67محدود نيز، حدود 

برداری توسط انسان موجود قابل بهرههای معقول و فن آوریهای با هزينهشيرين جهان که  هایحجم کل آب

اين به معنای آيد از کل منابع آبی جهان بشمار می %1مکعب است، کمتر از  ميليون کيلومتر 35بر  بالغهستند، 

کيلومتر )يعنی فاصله حدودی  202ن تنها به اندازه يک کره به شعاع کل آب های شيرين جهاحجم آن است که 

هايی برای نمک زدايی از آب دريا ابداع شده و الزم به ذکر است که اگرچه فن آوریتهران تا سمنان( می باشد. 

ت به حدی اسها هنوز گيرند، ولی هزينه آب تامين شده با استفاده از اين روشمی سالهاست که مورد استفاده قرار

رای نمک بتوليدی کشاورزی و حتی صنعتی مقرون به صرفه نيست. های که استفاده از آنها برای بسياری از فعاليت

های فسيلی بايد مصرف شود که باعث گران شدن آب نمک زدايی شده زدايی آب دريا، مقدار زيادی سوخت

 کند. را تشديد می یجهان شيگرماشود و آلودگی محيط زيست و می

 

 
 

مصرف آب  هایها با پراکندگی مراکز جمعيتی و محلتوزيع زمانی و مکانی بارشدر بسياری از مناطق جهان، 

درصد در  11/1نرخ با . اين جمعيت کنندميليارد نفر بر روی زمين زندگی می 5/7تطابق ندارد. امروز در حدود 

مختلف نشان داده شده های جمعيت و منابع آب در قاره توزيع نامتوازن ،(1)در شکل است. سال در حال افزايش 

را نسبت به همه  سرانه منابع آبترين سهم کمهمانطور که در اين شکل نشان داده شده است، قاره آسيا، است. 

شد، در  نشان داده (1)مختلف که در شکل های مشابه ناهمگونی توزيع جمعيت و منابع آب قاره ها داراست. قاره

با درنظر گرفتن . آن پرداخته شده است که در ادامه اين نوشتار به داخل کشور ايران نيز قابل مشاهده است

برای حفظ سالمتی و نياز به آب  و جمعيتروزافزون رشد محدوديت منابع آب در جهان و همچنين باتوجه به 

با توجه به ضرورت  .بهداشت و تامين غذای اين جمعيت، حفظ پايداری منابع آب از اهميت زيادی برخوردار است

ک خشمناطق خشک و نيمهتأمين آب برای توسعه، ناهمگونی و عدم توازن بين منابع و مصارف آب، مخصوصاً در 

 

 است.از کل منابع آبی جهان  %9هستند، كمتر از  ی ربداربهره اقبل موجود اهیی آور فن و معقول اهینهی زه با هك جهان شیرين  اهیآب کل حجم
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حيط پايداری مبرای  بلکه ها،انسان آب نه تنها برای است.ايجاد نموده  توسعه پايدارمشکالت اساسی را بر سر راه 

 .آيدشمار می بهيک منبع مهم  ،ارانهای مختلف جاندو حفظ حيات گونهزيست 

 

 
  مختلف هایدر قاره  تیدرصد منابع آب و جمع: 1 شکل

 ()قاره اقیانوسیه به دلیل سهم اندک از جمعیت و منابع آب در شکل نشان داده نشده است

 

در مناطق خشک و نيمه  ناشی از محدوديت ذاتی منابع آب ،آبو مصارف ای از عدم تعادل در منابع هبخش عمد 

 ی است که کميت وهای انساناقدامات و فعاليت، متأثر از و بخش ديگرهاست خشکسالیخشک کره زمين و وقوع 

خاير رويه از منابع و ذبرداری بیبهرهتوان به میها جمله اين اقدامات و فعاليت کند. ازمیکيفيت منابع آب را متاثر 

در مناطقی که ها اشاره کرد. های سطحی و زيرزمينی و آلودگی منابع آب از طريق تخليه فاضالبآبموجود 

نداران به مخاطره افتاده است اند، حيات ساير جاها بيش از حد از منابع آب بهره برداری و يا آن را آلوده کردهانسان

دهد که خود اثرات نامطلوبی روی کيفيت زندگی انسان نيز گذاشته است. بررسی آمار و ارقام موجود نشان می

ميليارد نفر از دسترسی به آب کافی  2/1ميليارد نفر از مردم جهان از دسترسی به آب سالم و حدود  5/2بيش از 

، دو سوم مردم جهان 2025شده، در صورت تداوم روند جاری تا سال های انجامبينیمحروم هستند. براساس پيش

 مواجه خواهند شد. آبیکم با بحران

درجه نيمکره شمالی زمين و دوری از  40تا 25های بين عرضای هکشور پهناور ايران با قرارگرفتن در منطق

های و نيز باد ایهآب و هوايی مديتران از شرايطباال و آب و هوای سرد شمالی و همچنين تأثير پذيری  هاعرض

تا نيمه خشک و خشک  ی در آب و هوا و اقليم، از معتدلگرم و خشک جنوب غرب آسيا، دارای تنوع قابل توجه

ها و همچنين کميت منابع آب يکی از عوامل تأثيرگذار بر است. وضعيت توپوگرافيک، توزيع زمانی و مکانی بارش

ر است. باتوجه به جميع شرايط، بيش از دو سوم از پهنه کشور دارای آب هوای خشک و نيمه آب و هوای کشو

لذا کاهش سرانه منابع  ،درصد است 2/0و از منابع آب شيرين فقط  % 1سهم ايران از جمعيت جهان  خشک است.

 هایشترين چالمله عمدهآب تجديد شونده، گسترش منابع آلوده کننده آب و اضافه برداشت از منابع زيرزمينی ازج
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آبريز های و منابع آب تجديد پذير در حوضه  توزيع جمعيت (2)شکل  .آب کشور استمنابع حفاظت از موجود در 

 . دهدمی اصلی کشور را نشان

متوسط حجم آب برداشت شده ساالنه از منابع سطحی و زيرزمينی برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی مجموعاً 

 6درصد،  30ميليارد آن مربوط به کشاورزی با راندمان متوسط  2/22ميليارد مترمکعب است؛ که  96حدود 

ميليارد  2/1توزيع و انتقال آب و درصد از شبکه های  13ميليارد مربوط به آب شرب و بهداشت با هدررفت حدود 

، ( ميزان مصارف آب در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و خدمات و صنعت3شکل ) باشد.مربوط به صنعت می

ريزی سطحی و زيرزمينی بخش کشاورزی را ميزان منابع آب تجديدپذير سطحی و زيرزمينی و نيز آب قابل برنامه

  دهد.میهای کشور نشان در هر يک از استان

 
های گردد، حجم برداشتميليارد مترمکعب برآورد می 116به حجم منابع آب تجديدشونده کشور که حدود باتوجه 

 دهد.را تشکيل می درصد از کل منابع آب تجديدشونده 23آب، نزديک به 

 

 

 

  (چپ) رانیا یاصل زیآبر های حوضه در( راست) ریپذ دیتجد آب منابع و تیجمع سطح، عیتوز: 2 شکل
 

همانطور که در اين شکل نشان داده شده است حوضه آبريز فالت مرکزی ايران که محل اسکان نزديک به نيمی 

درصد منابع آب تجديد پذير کشور را داراست. در نقطه مقابل، حوضه آبريز خليج  25از جمعيت ايران است، تنها 
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درصد از منابع آب تجديد پذير درصد سطح کشور درصد از جمعيت کشور

 

 . هستند یآربسان  شبکه پوشش تحت کشور ییروستا تی جمع  ردصد 58 هب کیزند و یشهر تی جمع  ردصد 11 از شیب
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درصد  25جديد پذير کشور، تنها حدود درصتد منابع آب ت  50فارس و دريای عمان، با در اختيار داشتتن حدود  

 جمعيت را در خود اسکان داده است.

 
 شرب، صنعت و کشاورزی و منابع آب تجدید پذیر استان ها )میلیون متر مکعب(مصارف آب : 3 شکل

 )دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب(
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 آب هچرخ -1-3

های قسمت جابجائی آب در شود، عبارت است از حرکت ومی گفته آبچرخة گردش آب درطبيعت که به آن 

 متفاوتی از جمله نيروی جاذبه، نيروی ثقل، تغييرات فشار وهای تحت تأثير نيرو چرخهمختلف کره زمين. اين 

تها ان واقع يک سيکل بدون ابتدا و درچرخه آب  .به طور پيوسته روی کره زمين در حرکت استانرژی خورشيدی 

 موجود درآب  سپس بخار. شودمیوارد اتمسفر  و تبخير ،ها خشکی سطح درياها و بدين ترتيب که آب از است.

، روی سطوح پوشيده شده از سطح زمينروی به صورت نزوالت جوی متراکم شده و گوناگون  هایجو طی فرآيند

 ، ممکن استرسدمیسطح زمين به  کهپس نزوالت جوی س .ريزدمیها فرو اقيانوس ا بر سطح درياها وي گياهان

مقداری از آب که در داخل خاک نفوذ يا در خاک نفوذ کند. و شود میگفته  روانابکه به آن  ودشجاری روی آن 

ها مهچشاز طريق  بخشی از آن،که شود میيا وارد منابع آب زيرزمينی گردد می اثر تبخير به هوا بر يا برکند می

 .گرددمیمجدداً در سطح زمين ظاهر ها رودخانهيا تراوش به داخل 

بازگشت مجدد  تمام اين موارد آب با تبخير و در

يا گردش آب در  سيکل هيدرولوژی ،به اتمسفر

نموداری از  (،4)شکل . کندمیطبيعت را تکميل 

انتقاالت آب در  نقل و است کهچرخه هيدرولوژی 

 شکلدر اين . همانطور که دهدمیطبيعت را نشان 

عناصر مهم گردش آب در طبيعت پيداست، 

و  ،نفوذ، عرقو ت بخير، تواناب، ربارشعبارتند از: 

ی. در ادامه هر يک از اين اجزا های زيرزمينجريان

 اند.به طور خالصه معرفی شده
 

 عتیطب در آب چرخه یاصل یاجزا: 4 شکل

 

طور موقت بصورت بخار ه داخل جو ب در، شودمیدرياها تبخير  وها خشکیمقدار آبی است که از سطح : بارندگی

. آيدمیبه شکل ابر در  و هشد فيزيکی مختلف متراکم های جو طی فرآيند . اين بخار آب موجود درگرددمیذخيره 

ل ديگر انواع بارش را شک برف، تگرگ وباران، ا ذرات يخ تشکيل شده بصورت ي، قطرات آب ابر پس از اشباع شدن

  گردند.می دوباره به زمين بر و دهدمی

کند، اما وقتی باران به زمين کامالً خيس يا غير قابل نفوذ برخورد معموالً بخشی از باران به زمين نفوذ می: رواناب

در خواهد کرد. رواناب  شيبها، شروع به جاری شدن در جهت بام خانهی آسفالته و يا پشتکند، مانند جادهمی

آورد. اين کند و به داخل رودخانه میحمل می خاک را نيز با خودهای و دانه رسوب ،روی زمين مسير حرکت

سطحی توسط عوامل هواشناسی، های رواناب رواناب راه خود را برای بازگشت به اقيانوس شروع کرده است.

ها شوند. فقط حدود يک سوم بارندگی روی خشکیها( متأثر میها و بلندیشناسی و عوارض زمين )پستیزمين
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شوند، تعرق پيدا گردند. دو سوم ديگر، تبخير میها باز میرسند و از آنجا به اقيانوسیها مبه نهرها و رودخانه

برای موارد مختلف هم ها سطحی توسط انسانهای يابند. روانابزيرزمينی نفوذ میهای کنند و يا به داخل آبمی

 شوند.مصرف می

بخير است. ت چرخه آبمهم در  هایيکی از پارامترکه شود میگفته  ، تبخيربه تبديل شدن مايع به بخار: تبخیر

اين  از عوامل مؤثر برد. و برف اتفاق افت زمينی، آب زيرسطح مرطوب گياهان ممکن است از سطح آب، خاک،

 تابش خورشيد اشاره کرد. و توان به دمای هوا، سرعت بادمی دفرآين

 

 
ها خارج د و طی فرايند فتوسنتز، بخار آب را از روزنهنکنطريق ريشه جذب میو از گياهان آب را از خاک : تعرق

مطالعات نشان داده  .گيردگيرد اما تعرق فقط در روز انجام میمی تبخير هم در روز و هم در شب صورت .دنکنمی

دهند درصد رطوبت اتمسفر را تشکيل می 90ها نزديک به ها و رودخانهها، درياها، درياچهاست که تبخير از اقيانوس

 ،ردن مقدار تبخير و تعرق مشکل يا تقريباً غيرممکن استباشد. جدا کمانده از تعرق گياهان می درصد باقی 10و 

وثر ز عوامل مبج. گويندیم "تبخير و تعرق "گيرند و به آن می به اين خاطر مقدار تبخير و تعرق را با هم در نظر

 .گذارند تاثيربر تعرق نيز  ها رنگ برگ و ، دمای هوا، سن گياهگياهان بر تبخير، سطح برگ

به سطح زيرين خاک و سنگ نفوذ بارند، میبر روی خشکی ها بخشی از آب که به شکل باران و برف : نفوذ

از جمله رطوبت خاک قبل از شروع نفوذ، پوشش زمين، جنس يابند. مقدار اين نفوذ بستگی به عوامل متعددی می

ماند ی سطحی کم عمق میاليهکند در دارد. بخشی از آبی که نفوذ میخاک و شيب زمين های و ساختمان دانه

و  تر برودو ممکن است به درون يک نهر يا رود نشت پيدا کند. بخش ديگری از آب ممکن است به اعماق پايين

 زيرزمينی را تغذيه نمايد. های آبخوان

 

 

 یدا نمی کند. پ ردصد بارشی هك هب شکل باران و ربف روی کشور ایان می بارد، تبدیل هب تبخیر و تعرق شده و فرصت تغذهي منابع آب سطحی و  زیزمینی را  07حدود 

 

 

 اتمین می شود.  ردصد آب مصرفی صناعی ایان از آب زیزمینی 39ردصد آب شرب روستایی و  59ردصد آب شرب شهری،  80
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ه در صورتی کتواند محلی برای ذخيره شدن آب باشد. می خاکهای فضای خالی بين دانه : منابع آب زیرزمینی

تواند جريان آب نفوذ کرده به خاک را از خود عبور دهد، روی يک اليه نفوذ ناپذير میای از خاک متخلخل که اليه

های آن با آب پر شده است. به اين اليه های خالی بين دانه شود که همه فضامیقرار گيرد، يک اليه خاک تشکيل 

ه کافی متخلخل باشند که آب بتواند به داخل آنها نفوذ کند، مردم ها به اندازاگر آبخوانگويند. میاشباع، آبخوان 

ه شود، آبی است کمیبنابراين، آبی که از چاه استخراج ها استفاده نمايند. توانند با حفر چاه از آب اين آبخوانمی

زمين سفر کند و  سطحتواند مسافت زيادی را در زير آب میشود. میهای خاک تخليه های خالی بين دانه از فضا

د. حرکت آب در ی آب زيرزمينی برای مدت طوالنی بدون بازگشت به سطح زمين به حساب آيعنوان ذخيرهبه

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. 

 

 
 

 چرخه آب شهری -1-4

 و برای تحقق اين امر تالش بسيارکشی يک امر بديهی باشد، اما دسترسی به آب لوله مردمشايد برای اکثر 

های آب ،رسدمردم میهای تأمين آبی که درنهايت به خانهاصلی صورت گرفته است. منابع  گذاری فراوانیسرمايه

در مواردی که آب سطحی تامين کننده آب شهری است، به دليل تمرکز جمعيت  .هستندزيرزمينی و سطحی 

که به طور طبيعی توان تامين آب در حد مورد نياز را ندارد، ای باالی منطقهبزرگ و نياز آبی های زيادی در شهر

معموالً نياز به احداث سد در مناطق کوهستانی دوردست است و سپس آب ذخيره شده در سد بايد از طريق 

يفيت آب ک احداث تونل، خط لوله يا نظاير آن بايد به شهر منتقل شود. قبل از توزيع آب در شهر، با درنظر گرفتن

. اين امر معموالً در يک يا مختلف تصفيه بايد روی آب انتقالی از سدها اعمال شودهای شده، فرآيند هانتقال داد

از مخازن کوچکتر که در ای سپس از طريق مجموعهگيرد. می خانه بزرگ در حاشيه شهرها صورتچند تصفيه

 حجم هك است ني ا دری گ  قرار توهج مورد دیبا آب چرهخ مورد رد هك یمهم  نکته
 هن و شودیم  اضاهف نآ  هب ی ز ی چ  هن و است حرکت رد چرهخ ني ا رد یاثبت  آب

ن ني ا. شودیم  كم آن از ی ز ی چ   هك است سال اه ونی ل ی م  هك است یمعن  بدا
 هب هك ییاه یآلودگ . است گردش رد چرهخ ني ا رد آب اثبت حجم کی

 هك چند ره شوندیم  شی پاال یع ی طب  چرهخ ني ا داخل رد شودیم  اضاهف آب
 رد است ممکن ند،کن یم  اضاهف آب هب اه انسان هك یدینوپد اهی یآلودگ 

شته ا ر  آن حذف توان عتی طب  و بماند یباق  چرهخ ني ا داخل  .باشد ندا
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 ایاجر و طراحی درشود. می بين مشترکين توزيعتصفيه شده سطح شهرها پراکنده هستند و خطوط لوله، آب 

 تاثيرگذارهای پارامتر و هالوله قطر حداقل لوله، طراحی دبی آب، فشار آب، سرعت عوامل آب، توزيعهای شبکه

 خاص جغرافيای و مختصات دارای شهری نقاط مختلفهای قسمت در آب توزيعهای شبکه. شود لحاظ بايد ديگر

 .شود تامين کافی اندازه به نقاط تمام برای طراحی نظر مورد فشار بايد که است

 تهويه و يا از سطوحهای شود و يا آبی که در سيستممی هابه جز آبی که صرف آبياری فضای سبز منازل و پارک

شستشو، پخت و پز و مختلف های شوند، عمده آب مصرفی در شهرها، پس از اينکه در فرآيندمی در شهرها تبخير

مختلف برای دفع فاضالب در شهرها مورد استفاده های  . روششودمی به شکل فاضالب دفع ،شوندمی ....، آلوده

 هخان محيط از و هدايت فاضالب، دفع جذبیهای چاه به ها،خانه توليدی فاضالب دور،های گذشته از. گيردمی قرار

 امروزه هرچند .کندمی تغذيه زيرزمينی آب به را ساختمان هر فاضالب واقع،جذبی در های چاه. دشمی دور

 قمناط در هنوز فاضالب جذبیهای چاه اما گيرند،می قرار بازچرخانی و بازيافت تصفيه، مورد خانگیهای فاضالب

آوری ها را جمعجمع آوری فاضالب، فاضالب ساختمانهای شبکه. گيرندمی قرار استفاده مورد کشور از وسيعی

رزی يا کشاوهای مختلف برای استفاده مجدد در فعاليتهای کنند و طی فرآيندمی به تصفيه خانه منتقلکرده و 

ر برخی از دشود. می گفته پسابشود. به فاضالب تصفيه شده، می صنعتی و يا برای تخليه به طبيعت تصفيه

شود که البته اين کار نيازمند می شبکه آب شرب هم تصفيهکشورها، فاضالب شهری برای توزيع مجدد در 

(، به طور شماتيک، سيستم تامين آب سطحی به 5شکل )بسيار پيشرفته تصفيه است. های گيری از فرآيندبهره

 دهد. می شهر و دفع فاضالب آن را نشان

ب شرب و بهداشت مورد استفاده قرار در برخی از شهرها و بسياری از روستاها، منابع آب زيرزمينی برای تامين آ

های متعدد و پراکنده برای تامين آب شرب شهرها الزم است، امکان تصفيه گيرند. با توجه به اينکه معموالً چاهمی

متمرکز آب زيرزمينی وجود ندارد و بدليل کيفيت بهتر منابع آب زيرزمينی، گاهی تصفيه به شکلی که برای 

، در اکثر گيرد، مورد نياز هم نيست. به همين داليل، آب برداشتی از چاه هامیهای سطحی مورد استفاده قرار آب

شود. به همين دليل حفاظت کيفی از منابع آب میهای توزيع آب تزريق در شبکه موارد بعد از کلرزنی مستقيماً

 زيرزمينی که تامين کننده آب شهرها و روستاها هستند از اهميتی دو چندان برخوردار است. 

 

 تصفیه آب  -1-4-1

 ارهز دو ودحد به آب تصفيه يخرتا که ندباور ينا بر برخی. ستا قديمی و طوالنی ربسيا ایسابقه دارای آب تصفيه

 شهر .ستا دهبو آب دنکر فصا و نجوشاند شاملدر آن زمان  تصفيه حلامر. سدریم مسيح دميال از پيش لسا

 تصفية سيستم. دارد تشهر ،گرفت ارقر تصفيه ردمو آن مصرفی آب که یشهر ليناو انعنو به سکاتلندا در پيزلی

 1204 لسا در تصفيه سيستم ينا. میشد منجاا نسيوافيلتر آن متعاقب که دبو نیتهنشي تعمليا از متشکل آب

 ديجاا صلیا عامل گانيسمهاوارميکر ينکها بر مبنی رپاستو و کخ یيافتهها به توجهبا . دکرر کا به زغاآ دیميال

 به نیزکلر يندافر ،مريکاآ و پاارو قرن بيستم درابتدای  از دارد، را نهاآ دنبر بين از نائیاتو کلر و هستند ریبيما
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 و مرگ زياد بسيار کاهش باعث مصرفی، آب منابع در کلر از وسيع استفاده و گندزدايی. شد زغاآ شاميدنیآ یبهاآ

 . گرديد آبی منشأ با بيماری هايی از ناشی مير

 
 چرخه آب شهری: 5 شکل

 منبع آب تيفيک و مصرف نوع به بسته رند،يگ یم قرار استفاده مورد یدنيآشام آب هيتصف یبرا که يیندهايفرآ

 قابل يردمقا فاقد چنين هم و زاریبيما ملاعو از ریعا و فصا مينیزيرز یهابآ بيشتر .است ريمتغ شده، انتخاب

 گیدلوآ از یجلوگير ایبر کلر ارمقد قلاحد از دهستفاا با انمیتو را هابآ قبيل ينا. هستند لیآ ادمو از توجهی
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 مينیزيرز یهابآ از بعضی گاهی ماا. داد ارقر دهستفاا ردمو شاميدنیآ آب یسيستمها در ،يعزتو یها¬شبکه

 که باشند بیوميکر و لیآ ادمو حتی و منگنز ،هنآ ضافیا يردمقا و هازگا ل،محلو اتجامد از دیياز يردمقا ویحا

 ،هیادهوشامل  شاميدنیآ مصرف برای مينیزيرز هایآب تصفيه سيستم است. زنيا هپيچيد تصفية یيندهاآفر به

 هاهاليندآ از یبيشتر عتنو دارایاً غالب سطحی هایآب زی است.ساهخيرذ و يیزداگند ن،سيوافيلتر ی،گيرسختی

 ترهپيچيد بهاآ قبيل ينا ایبر ستا ممکن تصفيه یيندهاآفر ليلد همين به و هستند مينیزيرز هایآب به نسبت

 یهااردستاندا توسط هشد تعيين ارمقد از بيش سطحی هایآب در ورتکد و محلول جامدات ميزان معموالً. باشد

 تصفيه ی،شغالگيرمعموالً شامل آ شاميدنیآ مصرف برای سطحی هایآب تصفيه سيستم. است شاميدنیآ آب

زی هستند. ساهخيرذ و يیزداگند ،سطحی بجذ ن،سيوافيلتر زی،لختهسا و دنعقاا ،تهنشينی ،مقدماتی شيميايی

 با هشد ضدعفونی آب آن از پس که است زیساهخيرذ حدوا ،خانه تصفيه هر در دموجو حدوا خرينآ نهايت در

 .رسدیم کننده فمصر ستد به آب توزيع یسيستمها از دهستفاا

 فاضالب  هیصفت -1-4-2

 ماندپس با که است آبی سياه، آب. خاکستری آب و سياه آب :است نوع دو شود،می توليد هاخانه در که فاضالبی

 ا،هدوش در یمصرف آب. شودیم اطالق ها،توالت فاضالب از ريغ فاضالب به یخاکستر آب و شده مخلوط هاتوالت

 اب تماس در آب نيا. شوندیم محسوب یخاکستر آب ،يیظرفشو نکيس و يیروشو آب هایريش و هايیدستشو

 . هستند...  و غذايی عاتيضا روغن، ،یخانگ کنندهپاک محصوالت یبرخ یحاو اما نبوده یانسان مدفوع

 هایسسروي هایتانک فالشپر کردن  سبز، فضای زيرسطحی آبياری برای توانمی شده تصفيه خاکستری آب از

 فادهاست دست اين از مواردی و( ماهی بدون) تزئينیهایحوض کردن پر ،با کارواش اتومبيل شستشوی بهداشتی،

ظور، اين من برای. هست پيشرفته هایسيستم به نياز آن تصفيه برای و دارد ديگری حکايت اما سياه آب. کرد

آوری فاضالب شهری شده و از آنجا فاضالب توليدی به جای آنکه وارد چاه جذبی شود، وارد سيستم شبکه جمع

 که شکلی هر به شود. فاضالبمنتقل می ،اندمنظور احداث شدههای فاضالب شهری که برای اين خانهبه تصفيه

 يولوژيکیب خصوص به و فيزيکی شيميايی، هایآلودگی سری يک بيمارستانی( يا صنعتی شود )خانگی، توليد

 تصفيه متعدد مراحل انجام با فاضالب هایخانهتصفيه در. دارد همراهبه را هاانگل تخم و ميکروبی عوامل شامل

. آيدیم دست به زالل و سالم آب است، زابيماری و آلوده ایماده که فاضالب از شيميايی، و فيزيکی، بيولوژيکی

و يا بخش صنعت را داراست. باتوجه به  آبياری جهت سبز فضای و کشاورزی بخش قابليت استفاده در آب اين

د دارد. مراحل تصفيه فاضالب شهری بطور های مختلفی برای تصفيه فاضالب وجوخانه روششيوه طراحی تصفيه

 خالصه و بدون ذکر تاسيسات جانبی مورد استفاده، عبارتند از: 

 :است زير شرح به گيریدانه و گيریآشغال بخش 2 شامل مرحله اين: مقدماتی تصفيه

 جدا فاضالب از...  و درختان برگ قوطی، پالستيک، پارچه، چوب، هایتکه قسمت اين در :گيریآشغال 

 در آنها وجود زيرا کرد، جداسازی خانه،تصفيه به فاضالب ورود محل ابتدای در بايد را مواد اين. شودمی

 .شودمی خانهتصفيه مکانيکی تجهيزات ديگر و هاپمپ به صدمه سبب فاضالب
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 دارد وجود استخوان کوچک هایتکه و هاميوه هسته ماسه، شن، همچون موادی فاضالب در :گيریدانه 

 کیمکاني قطعات فرسايش و ساييدگی سبب توانندمی نيز مواد اين. گويندمی ایدانه مواد آنها به که

 کاهش خاص هایکانال داخل در را فاضالب جريان سرعت ها،دانه اين جداسازی برای. شوند خانهتصفيه

 پمپ اي نقاله تسمه کمک به را شده نشينته هایدانه. شوند نشينته کانال کف در ایدانه مواد تا دهندمی

 .کنندمی دفع شستشو از پس و داده انتقال مناسبی مخزن به مخصوص

 دنکر جدا برای. هستند معلق صورت به که است ريزی بسيار جامد مواد حذف بعدی شامل مرحله: اوليه تصفيه

 بخش ناي در فاضالب شود.می وارد اوليه نشينیته حوضچه نام به شکلقيفی بزرگ حوضچه يک به فاضالب آنها،

 کف در فاضالب در موجود معلق جامدات از ایعمده قسمت مدت اين در و ماندمی باقی ساعت دو مدت برای

 قعمي قسمت به مکانيکی روبلجن وسيلهبه لجن اين. گويندمی اوليه لجن آنها به که شودمی جمع حوضچه

 وليها پساب که هالجن روی در ماندهباقی مايع. شودمی دفع و تخليه پمپ وسيلهبه آنجا از و شده منتقل حوضچه

 .شودمی ثانويه تصفيه مرحله وارد دارد نام

 وادم به را محلول آلی مواد فاضالب در موجود هوازیبی و هوازی هایباکتری کمک با مرحله اين در: ثانويه تصفيه

 وسيلهبه هک دارند نياز زيادی هوای به هوازی هایباکتری کار اين انجام برای. کنندمی تبديل نشينیته قابل معدنی

 .نامند می نيز بيولوژيکی تصفيه را مرحله اين .شودمی برآورده نياز اين هاهواده

 ات شودمی وارد نهايی نشينیته حوضچه به ثانويه تصفيه از خروجی فاضالب مرحله اين در: نهايی سازیزالل

( یضدعفون) گندزدايی واحد به حوضچه روی از زالل پساب. شوند جدا نشين،ته قابل معدنی مواد متراکم هایلخته

 هاآن از قسمتی که ناميده می شوند فعال لجن اند،شده نشينته حوضچه کف در که هالخته اين. شودمی منتقل

 يستمس بيرون به دفع برای آن مازاد و کند کمک تصفيه بيولوژيکی عمل در تا گرددبرمی فاضالب ورودی محل به

 .شودمی هدايت گندزدايی حوضچه به ضدعفونی برای شده زالل اکنون که آن رويیمايع و شودمی منتقل

 نهمچو موادی از شده، سازیزالل مايع در موجود هایميکروارگانيسم تعداد کاهش و نابودی برای :پساب گندزدايی

 توانیم شده تصفيه پساب از ضدعفونی عمليات انجام از پس. شودمی استفاده بنفش ماورای اشعه يا و ازن يا کلر

 .کرد استفاده آبزيان و يا بخش صنعت پرورش سبز، فضای کشاورزی و هایزمين آبياری برای

 

 
 

 

 . هستند افضالب هی تصف  و ی آور جمع شبکه پوشش تحت کشور یشهر تی جمع  ردصد 87 از شیب
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 تأثیر آن بر منابع آب و مصارف آبتغییراقلیم و  -1-5

 در هک هوايی، و آب ميانگين وضعيت برای انتظار موردهای الگو در مشخص تغيير هر عبارت است ازتغيير اقليم 

 هانیج ناشی از پديده گرمايش تغيير اقليم. بدهد رخ جهانی اقليم کل برای يا خاص منطقه يک در مدتطوالنی

 پديده گرمايش .استشده  هااقيانوس سطح و زمين دمای ميانگين افزايش به منجر که است زمين شدن گرم يا

های تشکيل دهنده اتمسفر است. اوزون، دی اکسيد کربن، ای از گازهای گلخانهجهانی ناشی از افزايش سهم گاز

 منعکس را آن باقی و جذب را خورشيد انرژی از مقداری ای هستند. زمينهای گلخانهمتان و بخار آب از جمله گاز

 تابش اين زمين، جو در های موجودگاز از بعضی. کندمی پيدا تغيير نور موج طول فرايند اين طی در. کندمی

ای در اتمسفر، باعث افزايش سهم جذب بازتابش خروجی های گلخانهافزايش سهم گاز .کنندمی جذب را خروجی

ای ناشی های گلخانهشود. افزايش گازمیشود که در درازمدت موجب افزايش دمای کره زمين میانرژی خورشيد 

دامپروری و ی و های کشاورزهای انرژی، فعاليتهای صنعتی، حمل و نقل، توليد و مصرف حامل از فعاليت

، سهم (6شکل )دهه گذشته، منجر به شروع و ادامه فرآيند گرمايش جهانی شده است. در  5زدايی در حدود جنگل

اقداماتی که منجر به کاهش انتشار ای اتمسفر زمين نشان داده شده است. های گلخانهمختلف در افزايش گاز عوامل

اثرات منفی اين پديده بر منابع آب اثرگذارند. به طور مثال، کاهش شوند، در جلوگيری از ای میگازهای گلخانه

ها، استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی و کاهش های فسيلی با مديريت مصرف انرژی در ساختمانمصرف سوخت

 شوند.ای میها از جمله اقداماتی هستند که منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانهزباله

 
 (IPCC, 2114) نیزم اتمسفر یاگلخانه هایگاز شیافزا در مختلف عوامل سهم: 6 شکل

دهد. البته های کشور را نشان میها و درياچهخشک شدن رودخانه بر رویير اقليم اثرات تغي 10 شکل تا 7 شکل

های بی رويه از منابع آب نيز بر روی اين موضوع نبوده و برداشت اتفاقاتتنها تغيير اقليم باعث به وجود آمدن اين 

 اثرگذار بوده است.
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 شدن خشک از بعد و قبل سیوند رودخانه: 6 شکل

 
 : رودخانه قره آغاج قبل و بعد از خشک شدن8 شکل

 
 ختگان قبل و بعد از خشک شدن: دریاچه ب9 شکل
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 شدن خشک از بعد و قبل مهارلو دریاچه: 11 شکل

های آزاد، منجر به شتاب گرفتن چرخه آب شده است. افزايش گرمايش جهانی با افزايش دمای کره زمين و آب

ها را در اکثر نقاط کره زمين تغيير داده است. دما، منجر به افزايش تبخير و تعرق شده و همين امر، رژيم بارش

ها، وضعيت کمی و کيفی منابع آب سطحی و زيرزمينی را متاثر کرده است. در مکانی بارشتغيير توزيع زمانی و 

کمربند گرم و خشک کره زمين که کشور ايران هم در آن قرار گرفته است، اثرات گرمايش جهانی که موسوم به 

 : باشدمیتغيير اقليم است عمدتاً به شرح زير 

 ها در فصول گرمتر ه و بارش برف کاهش يافته و عمده بارشهای زمستان: سهم بارشتغيير رژيم بارش

 پيوندند. میهای سبک به وقوع سال به شکل بارش

 به دليل افزايش دما، تلفات آب به شکل تبخير و نياز آبی گياهان افزايش افزايش سهم تبخير و تعرق :

 يافته است. 

 ستانی ناشی از افزايش دما و باالرفتن خط : ذوب منابع برف و يخ در مناطق کوهکاهش منابع برف و يخ

 برف در مناطق کوهستانی از جمله مشخصات پديده تغيير اقليم بوده است. 

 ها از جمله مشخصات تغيير ها و خشکسالی: افزايش فراوانی وقوع و شدت سيالبهای حدیافزايش پديده

ها می توان به سيالب پل دختر در فروردين های اين نوع پديدهاز مثالاقليم ناشی از گرمايش جهانی است. 

 (.11شکل ) اشاره کرد 92

 های گرد و غبار ناشی از خشک شدن : افزايش فراوانی و شدت طوفانهای گرد و غبارافزايش طوفان

های آن است که گرد و غبار استان خوزستان از نمونهها ها و تاالب ها و از بين رفتن مراتع و جنگلدرياچه

 (.12شکل )باشد می
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 98: سیالب پل دختر فروردین 11 شکل

 
 خوزستان استان در غبار و گرد: 12 شکل
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 های دائمی به دليل کاهش تغذيه از منابع برفی و : بسياری از رودخانههای دائمیفصلی شدن رودخانه

 شوند. میهای سال خشک چشمه ها، در بعضی از ماه

 منجر به اضافه برداشت از منابع آب  سطحی معموالً هایکم شدن منابع آب: افت منابع آب زيرزمينی

ها و کاهش رطوبت خاک نيز منجر به کاهش تغذيه منابع آب زيرزمينی شود. تغيير رژيم بارشمیزيرزمينی 

 ع فرونشست زمين است که به دليل برداشت بی رويهاثرات اين موضواز شود. میاز طريق نفوذ آب باران 

شود که نمونه میها مثل فروچاله سبب بروز پديده هايیدهد و آب زيرزمينی رخ می هایمنابع آب از سفره

 داده شده است.  نشان (13شکل )همدان در آن در استان 

 
 همدان استان کبودرآهنگ دشت در نیزم فرونشست: 13 شکل

با عدم در جهان ميليارد نفر  2/1دهد حدود بررسی آمار و ارقام موجود نشان میهمانطور که پيشتر نيز گفته شد، 

، 2025در صورت تداوم روند جاری تا سال  ،انجام شده هایبينیبر اساس پيش هستند.دسترسی به آب سالم روبرو 

 مدنظر رااگر موضوع تغيير اقليم و گرمايش جهانی  حالواهند شد. دو سوم مردم جهان با بحران کم آبی مواجه خ

ها، مکانی بارش -وسط و تغيير در الگوی زمانیشويم باتوجه با باال رفتن دمای متمتوجه می دهيم، قرار

تشديد شده و بيشتر هم خواهد در کمربند خشک و نيمه خشک کره زمين، کيفی منابع آب  -کمیهای محدوديت

توجه به تأثيرگذاری بر حجم منابع آب در برخی کشورها ازجمله ايران، باعث تشديد شرايط  پديده اخير با شد.
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لی الملو گاهی بينای همنطقهای احتمال بروز تنش ،بحران آب شده است. اين اتفاق و نظاير آن در مناطق کم آب

  بر سر موضوع آب را باال برده است.

رشد تصاعدی جمعيت و گرايش به سوی توسعه صنعت و با همراه شدن فزون منابع آب به اين ترتيب کمبود روزا

ر در مناطق نسبتاً وسيعی از کشوپيشرفته کشاورزی، نياز به آب را  هایآوری، همگام با گسترش و کاربرد روشفن

وجود منابع آبی م ، آلوده شدنتوجه به کمبود منابع آب قابل دسترس باو  بيشتر نموده است. در چنين شرايطی

ها آبی جوامع استفاده از پسابهای مختلف انسانی موجب گرديده که برای تأمين بخشی از نياز هایدر اثر فعاليت

پيشرفته و صنعتی جهان و های و تصفيه و بازچرخانی آنها در دستورکار قرار گيرد، همانطور که در اغلب کشور

منابع آب نيز روبرو نيستند، بازچرخانی و استفاده مجدد در حال ی های که با مشکل محدوديتهايحتی کشور

 انجام است.

در ايران محدوديت آب قابل دسترس، توزيع غير يکنواخت آن در سطح کشور، عدم انطباق الگوی شهرنشينی و 

گاری ظر سازنوع و شيوه توليد محصوالت زراعی از من نيز گاهی با طرح آمايش سرزمين و منابع آب ومراکز سکونت

با اقليم، تأمين آب مورد نياز را در بسياری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدريج بر ابعاد آن افزوده است. بروز 

های فاضالبشدن منابع آب ناشی از افزايش ورود آلودهو از يک طرف اخير های درپی در سالپیهای خشکسالی

د کيفيت منابع آب را به شدت مور، از طرف ديگر کشاورزیهای آبزه وصنعتی، شهری و بيمارستانی تصفيه نشده 

است، بطوری که تأمين آب دهکررا با بحران شديدتری مواجه سالم و بهداشتی دسترسی به آب تهديد قرار داده و 

مهم برای دولت و باالخص وزارت نيرو محسوب های قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف يکی از چالش

 شود. یم

در ايران، دستيابی به اهداف توسعه پايدار در مديريت توامان عرضه و تقاضای آب، حفاظت از منابع ارزشمند و 

آبی کشور، نيازمند بسيج منابع و امکانات  هایبرداری بهينه و پايدار از اين منابع برای تامين نيازمحدود آب و بهره

ها، تجهيز نيروی انسانی، تخصيص اعتبارات الزم و رای کارآمد سياستگذاری، اجها اعم از قانوندر کليه عرصه

روز صنعت آب و فاضالب، مخصوصاً در تجهيزات بهبه کارگيری ذيربط و های ها و نهادموثر سازمانهای همکاری

 نافزون بر موارد ذکر شده، مهمترين عامل در تضمي باشد.می ت آب و پسابتصفيه و ارتقای کيفيهای بخش

دستيابی به پايداری منابع آب، مشارکت مردم و عموم مصرف کنندگان آب در حفاظت از منابع آب و صرفه جويی 

 در مصرف آن است. 

 

 پایه لگوی مصرف آب در بخش شرب و بهداشت و تعریف مفاهیما -1-6

پايه در مورد الگوی تعاريف دهد. مصارف خانگی و غيرخانگی آب در شهرهای ايران را نشان می توزيع (14)شکل 

 و بهداشت به شرح زير هستند:  مصرف آب شرب
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ها برای مصارف شرب و بهداشت بعالوه ها و چاهها، چشمه، کل آب برداشتی از قناتآب توليدی يا استحصالی

 شوند. می آب کشور، آب توليدی يا استحصالی ناميدههای خانهمقدار آب سطحی تصفيه شده در تصفيه

زان کنند. اين ميتوزيع آب برداشت میهای کنندگان از شبکه، مقدار آبی است که مصرفيا فروش آب آب مصرفی

 شود. گيری میتوزيع آب اندازههای مصرف در شبکههای آب، از طريق آماربرداری از کنتور

برای مقاصدی موجود در شهرها و روستاها های ، سهمی از آب توليدی است که توسط خانوارمصرف خانگی آب

همچون شرب، شستشو، پخت و پز، بهداشت و تهويه، آبياری فضای سبز خانگی و غيره، برداشت و بر حسب ليتر 

دهد. همانطور ها را بطور متوسط نشان می( توزيع مصارف مختلف آب در خانه1جدول )شود. گيری میبر روز اندازه

 های بهداشتی است. مصارف آب خانگی در حمام و سرويسدرصد  50شود، بيش از که در اين جدول مشاهده می

صنعتی و تجاری، نظامی، اداری، خدماتی و عمومی، مصارف های ، شامل مصارف در واحدمصرف غيرخانگی آب

 باشد.آب در فضای سبز، آتش نشانی، شستشوی معابر و غيره می

گی در شبانه روز بر حسب ليتر برای هر نفر مقدار آب مصرفی هر نفر در يک انشعاب خان سرانه مصرف آب خانگی:

 شود. می در روز، سرانه مصرف آب خانگی ناميده

شود که در سه بخش می)آب به حساب نيامده( ناميده  آب بدون درآمداختالف بين آب توليدی و آب مصرفی، 

 گيرد: میزير مورد ارزيابی قرار 

های توزيع آب و که شامل نشت از خطوط انتقال، شبکه توزيع و انشعابات شبکه هدررفت واقعی آبمقدار  -1

 باشد. نشت و سرريز از مخازن تأمين شبکه می

ها و آمارها که با شامل مصارف غيرمجاز، خطا در ثبت، انتقال و محاسبه داده هدررفت ظاهری آبمقدار  -2

 گيری يا کنتورهاهای اندازهشود و نيز خطای سيستمها ياد میاز آن ها و سيستمعنوان خطای مديريت داده

 شود. می

که مربوط به مصارف آبی است که معاف از پرداخت آب بها هستند مانند  مصارف آب مجاز بدون درآمدمقدار  -3

 های آموزشی. کاربری
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  کشور یدر شهرها یرخانگیو غ یخانگ مصارف عیتوز: 14 شکل

 
 

 توزیع مصارف مختلف آب در منازل: 1 جدول

 
 

  آب های شبکه نیمشترک یخانگ آب مصرف سرانه محاسبه نحوه  -1-6-1

شکل  ها ازگاهبزرگ که سکونتهای مصرف و پرمصرف در شهرمحاسبه ميزان سرانه مصرف و تعيين مشترکين کم

ت و اند، کاری سخمشترک تغيير يافتههای مسکونی با کنتورهای ها و مجتمعشخصی و سنتی گذشته به برج

های برای ساختمانمختلف اقدام به نصب کنتور مجزا نمايند. های برای اين منظور الزم است تا واحد .پيچيده است

 شود: مسکونی که هر واحد دارای کنتور مجزاست، سرانه مصرف آب به شکل زير محاسبه می

عد متوسط شود و از روی آن، بُمی رسمی استخراجهای از آماربرداری، آنهای تعداد خانوارجمعيت هر شهر و  -1

 شود. می خانوار )تعداد متوسط افراد هر خانواده( در هر شهر محاسبه
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برای هر واحد مسکونی، ميزان سرانه مصرف، از تقسيم رقم مصرف ثبت شده توسط کنتور بر بعد متوسط هر  -2

شود و بر همين اساس، پر مصرف يا کم می شود و با سرانه مطلوب خانگی مقايسهمی شهرمحاسبهخانوار در 

 شود. می ، تعيينبا توجه به طبقات مختلف مصرف مصرف بودن مشترک، محاسبه و ميزان آب بها

شناسايی آب و فاضالب برای های شرکتدر شرايطی که چندين واحد مسکونی دارای کنتور مشترک باشند، 

 کنند: می مشترکين پر مصرف، به شکل زير عمل

شود و از روی آن، بعد متوسط می استخراج رسمیهای از آماربرداری، آنهای جمعيت هر شهر و تعداد خانوار -1

 شود. می خانوار )تعداد متوسط افراد هر خانواده( در هر شهر محاسبه

 شود. می عنوان آحاد شناسايیساختمان تحت مسکونی در هر های تعداد واحد -2

براساس رقم مصرف ثبت شده توسط کنتور، بر تعداد کل ساکنين که مصرف  ميزان نی،برای هر واحد مسکو -3

محاسبه و با سرانه مطلوب خانگی حاصل ضرب تعداد آحاد در بعد متوسط هر خانوار در شهر مورد نظر است، 

 و بر همين اساس، پر مصرف يا کم مصرف بودن مشترک، محاسبه و ميزان آب بها، تعيين شودمی مقايسه

 . شودمی

و درجه حرارت هتوا استت  ، رطوبت هوافشار آب، مصرف آب تابعی از سطح زندگی، فرهنگ، کيفيت سرانهمقدار 

سازمان جهانی بهداشت مقدار . ليتر در شبانه روز متغير است 500تا  100در مناطق مختلف جهان از کمتر از کته 

 . بهداشتی هر نفر در روز تعيين کرده استهای ليتر را برای برآوردن نياز 150متوسط سرانه 

 
 

 در شهرها یبا کم آب یضرورت سازگار  -1-6

 ،دهدمیاز کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص  یکل مصارف آب شهرها و روستاها سهم کم زانيچه م اگر

دارا هستند،  یعيبه لحاظ طب یمحدود اريکه معموالً منابع آب بس یدر نواح اديز تيتمرکز جمع ليبه دل یول

از  های بزرگ معموالًاز شهري. آب مورد نباشندمی نهيو پرهز دهيچيپ اريآب شهرها، بس نيتامهای ستميس

چند ده تا چند صد  یهای انتقال آب، از فواصل طوالناحداث سد و سامانه قيمجاور و از طر زيهای آبرحوضه

ساکنان  که يیهای نهابه دست مصرف کننده عيشبکه توز قيمنتقل و سپس از طر هاخانههيبه تصف یلومتريک

 

شده است  نیی تع  آب( وانی ل  087ره نفر رد ره روز ) یربا  تری ل  987رد کشور،  یسراهن مطلوب مصرف آب خانگ  زانی م  ،یبا كم آب  ی سازگار یهب استناد مصوهب کارگروه مل 
هست. زی ن  ری اهی اخ کشور رد سال یمتوسط سراهن خانگ  زانی هك ربارب با م 

 

 



 آب مصارف و منابع مورد در هیپا میمفاه  29

 

آب در  نيهای تامسامانه نيا یکالن براهای یگذارهيسرما رغمي. علشودیرسانده م ،شهرها و روستاها هستند

رها، شه بسياری ازها، یهای خشک و خشکسالاز بروز دوره یناش یمنابع آب سطح دينوسانات شد ليدلشهرها، به

 عنابم نيتام یبرا زياز شهرها ن یکنند. برخمی نيتام ینيرزميخود را از منابع آب ز ازياز منابع آب مورد ن یبخش

 د.هستن ینيرزميآب خود به طور کامل وابسته به منابع آب ز

و  تي( جمع2مواجه است. جدول ) یاديهای زآب با چالش نيهای کشور، تاماز شهر یاريحال حاضر در بس در

وقوع  رغميشود، علمیدهد. همانطور که مالحظه مینشان  ريهای اخرا در سال  یهای تحت تنش آبتعداد شهر

کشور، اعداد قابل های هردر شآبی تحت تنش  تي، تعداد شهرها و جمع1392های قابل مالحظه در سال بارش

آب شهرها در مناطق خشک کشور  نيهای تامستميقابل مالحظه س یريپذ بياز آس یباشند که حاکمی یتوجه

 . باشدمی

 نيتام یکه برا یاست که منابع آب نياست ا تيدر شهرها حائز اهم یبا کم آب یای که در خصوص سازگارنکته

مشترک هستند.  رند،يگمیاز شهرها مورد استفاده قرار  یاريسبز در بس یمصارف از جمله فضا ريآب شرب و سا

فاده شده شبکه است هياز آب تصف بزس یشرب مثل فضاريآب مصارف غ نيتام یاگرچه ممکن است برا ن،يبنابرا

ا شرب را در درازمدت بهای ازين نيتواند تامیشرب م ريغ هيرو یمشترک بوده و مصارف ب نيمنبع تام ینشود، ول

 .دياجه نمامخاطره مو

با توجه به اين چالش ها و مشکالت پيش آمده، جامعه نيازمند تغيير سبک زندگی است و بايد تالش کرد تا سبک 

اين ادامه در  ،همين راستا . درگرفته شوددر نظر کشور آبی  منابع محدوديت هایهمسو با زندگی جديد جامعه 

 . شده استبا شرايط کم آبی در کشور ارائه متناسب پيشنهادات مشخصی برای تغيير سبک زندگی راهنما، 

 ریاخ هایسال در کشور در یآب تنش تحت تیجمع و شهرها تعداد :2 جدول

 (کشور فاضالب و آب یمهندس شرکت: مرجع)

 جمعیت در معرض تنش )میلیون نفر( های مواجه با تنشتعداد شهر سال

1398 233 6/22 

1396 336 1/35 

1396 229 35 

1395 301 6/35 

1394 547 7/50 



 

 

 

 

 

 

 

رد  ضوابط: دوم بخش  -2 اهتعرهف  و  اهاستاندا
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 و فاضالب آب و ایمنطقه آب هایشرکت فهیوظ و روین وزارت یسازمان ساختار -2-1

ه وزارتخان نيچند صنعت بزرگ کشور در ا تيريمد فيوظا گرياست. به عبارت د یچند وجه نهاد کي رويوزارت ن

 رتوزا. باشدیم ريدپذيتجد هاییکه شامل صنعت آب، صنعت برق، صنعت فاضالب و صنعت انرژ شودیمانجام 

ه اگرچهای ذکر شده است. در سطح دولت، در حوزه یفرابخش هاییکالن و هماهنگ هاییگذاراستيس یمتول روين

گذاری و مديريت در بخش آب در کشور مستقيماً بر عهده وزارت نيرو است، اما نبايد از اين مسئوليت سياست

بين و هم افزايی  بدون ايجاد هماهنگی مسلماً .استچندوجهی و فرابخشی  عرصه کي آبموضوع غافل شد که 

حفاظت  سازمانجهاد کشاورزی،  وزارتله جم نهادهای مختلف ذيمدخل در مورد مصرف يا حفاظت از منابع آب از

ی آبمنابع  تيريمد هایجرای هماهنگ و موثر برنامهها، ا ، وزارت صنعت معدن، تجارت و شهرداریزيستمحيط

 در کشور ميسر نخواهد بود.

و  رانيمنابع آب ا تيريمد یدو مجموعه شرکت است. شرکت مادر تخصص یدارا رويدر بخش منابع آب، وزارت ن

 ینيرزميو ز یاز منابع آب سطح یبهره بردار تيريحفاظت و مد فهيدر استان ها، که وظ یاهای آب منطقهشرکت 

 شرکت ،يیروستا و یشهرانتقال آب را بر عهده دارند. در بخش آب و فاضالب  ساتياز سدها و تاس یو بهره بردار

 یورآ جمع و آب عيتوز و هيتصف فهيوظ فاضالب، و آب هایشرکت و کشور فاضالب و آب یمهندس یتخصص مادر

 يیستاو رو یهای آب شهرو تعرفه تيفيک ،تيکم به مربوط مسائل ن،يبنابرا. دارند عهده بر را فاضالب هيتصف و

  های آب و فاضالب هستند.مربوط به شرکت
 

  آن محاسبه وهحتعرفه آب خانگی و ن -2-2

تعرفه آب خانگی شهری و روستايی، بدون توجه خاصی به الگوی مصرف، به صورت پلکانی با روند  1392تا سال 

افزايشی بوده است. اما در پی محدوديت منابع آب کشور، لزوم تعيين و رعايت الگوی مصرف آب خانگی مطرح 

ليتر  150ف سرانه در جهت حرکت به سوی مصرف بهينه آب، براساس مصر، 1392در سال شد. به همين منظور، 

 12تا  13ها بين توجه به بعد خانوار، تعيين و ابالغ شد. اين الگو در استان در شبانه روز به ازای هر فرد و با

 . (3)جدول  در نظر گرفته شده استمترمکعب به ازای هر خانوار 
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در گام ديگر باتوجه به الگوی 

مصرف تعيين شده، دو جدول 

 آبتعرفه مستقل برای محاسبه 

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 

  (.15 شکل) اندمصرف کرده
 

 مطلوب مصرف یالگو دامنه در یخانگ آب تعرفه: 15 شکل

 های مختلف کشورالگوی مصرف مطلوب خانوار در استان: 3 جدول

 نام استان
 الگوی مصرف مطلوب

 )متر مکعب در ماه( 
 نام استان

 الگوی مصرف مطلوب 

 )متر مکعب در ماه(

 15 فارس  14 آذربايجان شرقی

 15 قزوين  15 آذربايجان غربی

 15 قم  15 اردبيل 

 15 کردستان  14 اصفهان

 15 کرمان  14 البرز

 15 کرمانشاه  16 ايالم

 17 کهگيلويه و بويراحمد  16 بوشهر

 15 گلستان  14 تهران

 13 گيالن  16 چهارمحال و بختياری 

 15 لرستان  16 خراسان جنوبی 

 14 مازندران  15 خراسان رضوی 

 14 مرکزی  15 خراسان شمالی 

 16 هرمزگان  16 خوزستان 

 14 همدان 15 زنجان 

 15 يزد 15 سمنان 

  12 سيستان و بلوچستان 
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نند. کبوده که باتوجه به استان محل زندگی، الگوی مصرف آب را رعايت نمیدومين جدول ابالغی برای مشترکينی 

به عبارتی چنانچه مشترک مصرف خود را در دامنه الگوی مطلوب تنظيم نکند، مشمول تعرفه ديگری خواهد شد 

 رسد:سه نکته ضروری به نظر می است. تذکر (16) شرح شکلکه به 

شود. )ضريب شهری، عددی است که بر مبنای نظر ضرب می موردارقام مورد نظر در ضريب شهری، شهر  -1

 آيد.(جمعيت، کيفيت آب و نحوه تأمين آب شهر مورد نظر بدست می

 شود.تعرفه آب خانگی نزديکترين شهر محاسبه می -2

متر مکعب در ماه  25های گرم سال )خرداد، تير، مرداد و شهريور( تعرفه مصارف خانگی باالی در ماه -3

 شود.درصد افزايش می 20مشمول 

 
 مصرف یالگو بر مازاد مصارف نمودار: 16 شکل

 یخانگ یبهاآب محاسبه نحوه -2-2-1

 :زير تشريح شده است در مثالنحوه محاسبه آب بهای شهری 

مترمکعب )باالتر  27مترمکعب )مطابق الگو( و ديگری  16فرض کنيم در شهر بوشهر دو مشترک داريم که يکی 

 اند. نحوه محاسبه آب بهای مشترک اول به شيوه زير است:آب مصرف کرده 92از الگوی مطلوب( در آبان ماه 
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40699(=4239×1(+)3237×5(+)2431×5(+)2624×5)  

 نحوه محاسبه آب بهای مشترک دوم به شيوه زير است:

124179(=11122×2(+)7107×5(+)4273×5(+)3721×5(+)2795×5(+)1267×5)  

ريال و  54944بوده است، آب بهای مشترک اول  92در سال  35/1توجه به ضريب شهری بوشهر که معادل  با

 خواهد بود. 92ريال در ماه آبان  167642آب بهای مشترک دوم 

م همعموالً سهای قانونی ديگر نيز هست که ها و پرداختیقبض آب مشترک مذکور، عالوه بر آب بها شامل تعرفه

 يا 3عبارتند از: تعرفه خدمات دفع فاضالب )فاضالب بها(، تعرفه تبصره ای ندارند و به صورت فهرست وار عمده

مصوبه شورای اقتصاد، آبونمان اشتراک آب و فاضالب، تکاليف قانونی بودجه و ماليات  7، تعرفه ماده 2تعرفه تبصره 

توانند با مراجعه به پورتابل شرکت آب و ی، مشترکين میبا توجه به حذف تدريجی قبوض کاغذ بر ارزش افزوده.

 فاضالب مربوطه و وارد کردن شماره پرونده يا شناسه قبض، نسبت به مشاهده اقالم آب بهای خود مبادرت نمايند.

 

 تعرفه آب غیرخانگی و نحوه محاسبه آن -2-3

صنعتی، دولتی، عمومی، آموزشی و اماکن های تعرفه مشترکينی که کاربری آنها غير خانگی است شامل کاربری

های غيرخانگی براساس دو دامنه مصرف تعيين و مذهبی، آزاد و بنايی، تجاری و ساير هستند. تعرفه آب کاربری

 شود. اين دو دامنه عبارتند از:محاسبه می

 مصرف تا سقف ظرفيت قراردادی  -1

 مصرف باالتر از سقف ظرفيت قراردادی  -2

آب برای واحد غيرخانگی طرف قرارداد شرکت آبفا است. ظرفيت کثر مقدار مجاز مصرف ظرفيت قراردادی حدا

شود. تعرفه شود و در صورتحساب مشترک نيز قيد میقراردادی براساس ميزان مصرف مجاز در ماه تعيين می

 .است (17) های غيرخانگی در دامنه ظرفيت قراردادی به شرح شکلکاربری

خانگی مبادرت به مصرف باالتر از ظرفيت قراردادی نمايد، مشمول پرداخت تعرفه آزاد در صورتی که مشترک غير 

های غيرخانگی قابل ذکر ريال به ازای هر متر مکعب( خواهد شد. نکات ذيل در زمينه تعرفه کاربری 37450)

 است:

 شوند.ها نيز مشمول اعمال ضريب شهری شهر مورد نظر میاين گروه از کاربری -1

 شوند.درصد افزايش می 20ای گرم سال مشمول هدر ماه -2

 ترين شهر است.های غيرخانگی روستايی معادل تعرفه همان کاربری در نزديکتعرفه کاربری -3
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 یقرارداد تیظرف دامنه در یخانگ ریغ یهایکاربر تعرفه: 16 شکل

 

 سبه آب بهای کاربری غیر خانگیانحوه مح -2-3-1

 150مترمکعب در ماه است. ولی مشترک مذکور  100که ظرفيت قراردادی يک واحد صنعتی در بوشهر فرض 

 شود:آب مصرف کرده است. آب بهای مشترک مذکور به شرح زير محاسبه می 92مترمکعب در آبان ماه 

2531900(=31450×50(+)6594×100)  

3412065=35/1×2531900  

 يا 3ب بها، شامل تعرفه خدمات دفع فاضالب )فاضالب بها(، تعرفه تبصره قبض آب مشترک مذکور نيز عالوه بر آ

مصوبه شورای اقتصاد، آبونمان اشتراک آب و فاضالب، تکاليف قانونی بودجه و ماليات  7، تعرفه ماده 2تعرفه تبصره 

 بر ارزش افزوده خواهد بود.

 

 و نحوه ممیزی شیرآالت مقررات مربوط به تاسیسات بهداشتی  -2-4

 اين درمقررات مربوط به تاسيسات بهداشتی در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان قرار داده شده است. 

 شده مشخص رآالتيش از یخروج آب انيجر یبرا( 4) جدول الزامات االجراست، الزم زين کشور در که مبحث

 شلنگ و يیظرفشو ريش سردوش، ،يیهای روشوريش یبرا است، شده مشخص جدول نيا در که همانطور. است
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 آالتريش از استفاده مستلزم الزامات، نيا به یابيدست. است شده مشخص یخروج انيجر حداکثر ريمقاد توالت

 محسوبآب  مصرف کاهنده استاندارد، یمل سازمان توسط شده ارائه آب برچسب براساس که است یاستاندارد

ت شيرآالتوان به راحتی خروجی ضوابط فوق هستند، میبرای اطمينان از اينکه خروجی شيرآالت مطابق . دنشو

گيری ثانيه اندازه 10گيری کرد. برای اين کار بايد شير تا انتها باز باشد و سپس خروجی آن در مدت مثالً را اندازه

ه طوری مدرج کانجام داد  (12) شکلتوان با نايلون مدرج مخصوص مميزی شيرآالت مطابق شود. اين کار را می

ثانيه نشان  10شده که حجم خروجی شير را برحسب ليتر بر دقيقه براساس آب جمع شده در کيسه در مدت 

دهد. در صورت دسترسی نداشتن به کيسه مدرج، ساير ظروفی که حجم مشخصی دارند مثل بطری آب معدنی، می

انيه ده ث، اگر شير روشويی در يک خانه، به مدت تواند برای اين منظور مورد استفاده قرار گيرند. به طور مثالمی

باز باشد بايد يک ليتر خروجی داشته باشد. اگر خروجی شير در مدت ده ثانيه بيش از اين ميزان باشد، يعنی شير 

 شود.مصرف محسوب نمیکند وکممقررات ملی ساختمان را برآورده نمی 16نصب شده، الزامات مبحث 

 
 ساختمان یمل مقررات 16 مبحث در رآالتیش مجاز حداکثر یخروج انیجر: 4 جدول

 نوع (قهیدر دق تری)ل مصرف زانیم

 (یخصوص) يیروشو ريش  تريل 6

 (ی)عموم يیروشو ريش  تريل 2

 اتومات يیروشو ريش  تريل 6

 حمام سردوش  تريل 2

 يیظرفشو ريش  تريل 2

 توالت شلنگ  تريل 6

 توالت )در هر بار تخليه( ليتر 6
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 سردوش و رآالتیش از یخروج آب زانیم یریگ اندازه یبرا مدرج سهیک :18 شکل

 

  در مجتمع های مسکونی تفکیک کنتور -2-5

اداری و يا تجاری که لوله کشی آب مصرفی  های مسکونی،مقررات ملی ساختمان در مجتمع 16طبق مبحث 

بينی های الزم برای نصب لوازم اندازه گيری جريان آب روی انشعاب هر واحدها مشترک می باشد، بايستی پيش

گيری صحيح آب مصرفی برای هر واحد مسکونی )خانوار( عالوه های مسکونی اندازهواحد به عمل آيد. در مجتمع

کند، اثر مستقيم روی کنترل و تر میوببر آنکه پرداخت آب بها را توسط مشترکين از هر جهت و هر بابت مطل

های مسکونی و افزايش صرفه جويی مصرف آب دارد. مشکالت مربوط به محاسبه و دريافت آب بها در مجتمع

به جهت رفع ها استانهای آب و فاضالب تصاعدی قيمت آب بها برای مصارف باال، موجب گرديده است که شرکت

ز داشتن يک انشعاب که منجر به عدم هماهنگی مناسب در تخصيص بهای مشکالت مشترکين چند واحدی ناشی ا

ها به تناسب شرايط محلی، مجزا بودن سيستم لوله يک از شرکت گردد، به فکر راه حل باشند. هرآب هر واحد می

 توانند وضعيت لوله کشی داخلی خود را باکشی داخل ساختمان ها و ... در حد مقدور برای مشترکينی که می

 نمايند. مقررات آن شرکت تطبيق دهند، انشعاب مسکونی جداگانه برای هر واحد واگذار و نصب می

بايد موارد عمومی و  ،در صورتی که يک واحد مسکونی درخواست کنتور مجزا برای واحد خود را داشته باشد

 :که از آن جمله می توان به موارد زير اشاره کرد اختصاصی را رعايت نمايد

  ملک مورد درخواست انشعاب در محدوده تحت پوشش شبکه توزيع آب شرکتوقوع، 

 داشتن سند مالکيت و يا مدارک قابل قبول شرکت برای محل درخواست انشعاب، 
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 مقابل تا ساختمان در واحد استقرار محل از مسکونی واحد هر برای مجزا داخلی کشی لوله سيستم وجود 

 ،برای کليه واحدهاه معبر عمومی ب ساختمان ورودی درب

 مجزا کنتورهای نصب برای مناسب و کافی فضای سازی آماده، 

 نمايند مجزا انشعاب درخواست همزمان بايد واحدها کليه مالکين. 

بنابراين در صورتی که فقط يک انشعاب اصلی به مجتمع مسکونی اختصاص داده شود، برای تعيين مصرف 

ورالعمل های شرکت آب و فاضالب آن استان، به هزينه خود يک کنتور هر واحد بايستی با رعايت دست اختصاصی،

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.

 

 
 

 

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

 واحدها برای تفکیک کنتور )چپ(

 

 دهش تفکيک صورت به را خود مصارف که باشند داشته تمايل مسکونی مجتمع يک مشترکين که صورتی در

 نيا .دينما استفاده هوشمند کنتور نصب حوزه در فعال یخصوص یهاشرکت خدمات از توانندمی نمايند، دريافت

 ندتوان می که کنندیم ارائه یآپارتمان یواحدها از خارج اي داخل هوشمند، یکنتورها نصب یبرا یخدمات هاشرکت

. دنماين استفاده ان،يجر یريگاندازه برای استفاده مورد یآور فن مختلف انواع از مشترک درخواست با متناسب
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 لياموب یرو نصب قابل یوتريکامپ یهاسامانه یدارا منظور، نيا یبرا کشور در یديتول یکنتورها انواع از یبرخ

 نندکیم فراهم را واحدها نيب مشترک آب قبض مبالغ یمنطق عيتوز امکان که هستند یخانگ یکامپيوترها اي

  (20شکل )

 

 

 

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

 

  آب برچسب -2-6

سازی مصرف آب، دولت موظف بوده است که جويی و بهينهدر راستای قانون اصالح الگوی مصرف، اعمال صرفه

کنندگان آب و های ميزان مصرف آب اقدام کند به طوری که کليه مصرفنسبت به تعيين و تدوين معيار

ر، های اخيپخش موظف به رعايت اين معيارها باشند. در سالبر و آبکنندگان تجهيزات آبتوليدکنندگان و وارد

هايی متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن، تجارت و ساير کميته

پخش را در قالب برچسب بر و آبدادی از تجهيزات آبهای مصرف آب تعهای ذيربط تشکيل شده و معياربخش

رسانی به مشتريان هر کاال از ميزان مصرف تواند ضمن اطالعاند. برچسب مصرف آب میمصرف آب تدوين کرده

گيری استفاده شود. اين طرح به شکل های مشابه و تصميمآب و بازدهی آن، به عنوان معياری برای مقايسه کاال

های گذشته در اری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است و در مورد مصرف انرژی نيز در سالمشابه در بسي

کشور مورد استفاده بوده است. در حال حاضر، سازمان ملی استاندارد در حال ارسال فراخوان برای توليدکنندگان 

های چسب برای نصب روی کاال، بر1399رود در طی سال جهت دريافت برچسب برای محصوالت است و انتظار می

، برچسب آب برای ماشين 1392توليد شده يا وارد شده از طرف سازمان ملی استاندارد ارائه شود. تا پايان سال 

لباسشويی، مخازن آبشويه )فالش تانک(، سردوش و شيرآالت بهداشتی تدوين شده و برای ماشين ظرفشويی در 
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شده است. ميزان مصرف آب از  نشان داده (21) برچسب آب در شکل است. نمای کلیمراحل نهايی تدوين بوده 

، نشان دهنده کمترين ميزان مصرف آب و دسته Aيابد. به عبارت ديگر، دسته افزايش می Gبه دسته  Aدسته 

G  .نشان دهنده بيشترين ميزان مصرف آب است 

 را ( دسته بندی جريان خروجی از سردوش و شيرآالت5جدول )

دهد. از مقايسه اين جدول براساس برچسب مصرف آب ايران نشان می

)سبز(،  Cتا  Aهای سردوش در دسته گردد مشخص می(، 4با جدول )

 Bو  Aهای های خصوصی در دسته شير روشويی در ساختمان

)سبز  Aهای پررنگ(، شير روشويی در مکان عمومی در دسته )سبز

)سبز و زرد(،  Dتا  Aهای دسته پررنگ( و شير سينک ظرفشويی در 

( دسته 5با الزامات مقررات ملی ساختمان تطابق دارد. در جدول )

برچسب آب ايران نشان داده شده است. با توجه  طبقبندی سردوش 

به اينکه حداکثر خروجی مجاز سردوش، در مقررات ملی ساختمان در 

های دسته ليتر در دقيقه تعيين شده است، سردوش 2(، 4جدول )

 با اين ضابطه متناسب هستند.  Cتا  Aهای 

 
 

 آب برچسب یکل ینما: 21شکل 

(، دسته بندی ميزان تخليه آب از مخازن آب شويه )فالش تانک( براساس برچسب ملی آب ايران را نشان 6جدول )

ر شويه يک حالته که دشوند. مخازن آببندی میآبشويه به دو دسته يک حالته و دو حالته تقسيمدهد. مخازن می

. باشندمیليتر در هر بار فالش کردن  4يا  6عمدتاً دارای حجم تخليه  ،حال حاضر در بازار ايران موجود هستند

ليتر آب در هر  20اند و بعضاً تا اشتههای قديمی، احجام تخليه بسيار بيشتری دالزم به ذکر است که فالش تانک

 گيرند. در مخازنهای قديمی مورد استفاده قرار میاند و هنوز در برخی از ساختمانکردهبار فالش را نيز تخليه می

 9تا  5/4کند و تخليه کامل حسب ظرفيت مخزن، ليتر آب مصرف می 5/4تا  3شويه دوحالته، تخليه نيمه، آب

برای دسته بندی  را متوسط تخليه در دو حالت نيمه و کامل( 6کند. مقادير مندرج در جدول )ليتر آب مصرف می

 دهد کهنشان می (4. مقايسه اين جدول و جدول )دهدنشان میبرچسب آب ايران،  بر اساسشويه مخازن آب

 مطابقت دارند.  ليتر، با مقررات ملی ساختمان 6شويه دو حالته و يک حالته با حداکثر ظرفيت مخازن آب

بندی مصرف آب در برچسب ملی آب، وابسته به ظرفيت ماشين در مورد ماشين لباسشويی، نحوه محاسبه دسته

رد های پرکارببندی برچسب آب ماشين لباسشويی برای چند نمونه از ظرفيت( دسته7لباسشويی است. در جدول )

که در استاندارد ذکر شده، مقادير حداکثر مصرف در هر در بازار ايران نشان داده شده است. الزم به ذکر است 

کيلوگرم ارائه شده که در اينجا به منظور تلخيص، از ذکر همه موارد  10تا  1های سيکل شستشو برای ظرفيت
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خودداری شده است. همانطور که در اين جدول قابل مشاهده است، با افزايش ظرفيت ماشين لباسشويی، ميزان 

کيلوگرم در  9يابد. به طور مثال، ماشين لباسشويی با ظرفيت ای افزايش میقابل مالحظه مصرف آب به شکل

 کند. کيلوگرمی در همين کالس، آب مصرف می 4برابر ماشين لباسشويی  A ،2/2کالس 

 
 (قهیدق بر تری)ل رانیا آب برچسب مطابق( Q) یبهداشت رآالتیش یخروج انیجر یبنددسته: 5 جدول

 
 

 (هیتخل بار هر در تری)ل رانیا آب برچسب مطابق هیشو آب مخازن از یخروج انیجر یبند دسته: 6 جدول

 A B C D E F آب مصرف گروه
 هیتخل نیانگیمقدار مجاز م حداکثر
 مهین و کامل حالت دو در

3 3 5/3 4 5/4 5/5 

 
 یراب( تری)ل رانیا آب برچسب استاندارد در ییشو لباس نیماش یشستشو کلیس هر در آب مصرف حداکثر: 6 جدول

 های متداول در بازار تیظرف

 ییلباسشو نیماش تیظرف

(Kg) 

A B C D E F G 

4 2/22 1/24 8/28 4/34 2/41 43 8/58 

5 2/25 1/32 33 43 5/51 5/31 5/33 

6 3/32 2/33 2/43 3/51 3/31 8/33 2/88 

8 3/42 2/48 3/53 9/38 3/82 4/98 3/113 

9 4/45 2/54 8/34 5/33 3/92 3/112 3/132 



 

 

 

 

 

 

 

 

کاراهی کاهش مصرف آب رد کاررببخش سوم:  -4 اهی یراه
خانگی و غیرخانگی
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   یرخانگیغ یکاربر با هایساختمان در آب مصرف کاهش منظور به یعملاقدامات  یمعرف -3-1

 در آب مصرف کاهش و منابع نيا از نهيبه استفاده رياخهای سال در رانيا در آب منابع تيمحدود به توجه با

 و آب مصرف تيريمد با متناسب اقدامات یاجرا رو نيا از. است گرفته قرار نهادها و هاسازمان هيکل کار دستور

 ،(2جدول ). دينما کشور در آب مصرف کاهش در یانيشا کمک تواندیم مختلفهای دستگاه در آن یسازادهيپ

به همراه برخی  کشور در سبز تيريمد نظام نامهنييآ یاجرا یراهنما و دستورالعمل برگرفته از يیاجرا اقدامات

 ارائه شده است.  اقدامات اجرايی ذکر شده،ذيالً توضيحات بيشتری در مورد  .دهدیم نشاناقدامات تکميلی را 

 یرخانگیغ هاییکاربر در آب اتالف از یریجلوگ و آب مصرف شیپا ییاجرا اقدامات ستیل چک :8 جدول

 (سبز تیریمد نظام نامه نییآ یاجرا یراهنما و دستورالعمل از برگرفته) 

 اقدام شرح اقدام نوع

 مصرف شیپا
 و آموزش آب

  بارکي یماه حداقل آب، کنتور یبررس
  آب مصرف زانيم شيپا یبرا واحد هر در کنتور نصب

 مختلف هایواحد یبرا آب مصرف هاینهيهز محاسبة
 دارند.  يیکه مصرف آب باال يیهاتيفعال يیشناسا

 دارند.  يیکه مصرف آب باال يیهاکردن مکان مشخص
  کارکنان مستمر آموزش و سبز تيريمد یها دستورالعمل نيتدو

 از یریجلوگ
 منابع اتالف

 آب

 شدن بسته های فلکه آب، انيجر هایسنسور ان،يجر هایکننده  ميتنظ به آب رهيذخ مخازن زيتجه
  مصرف زانيم با متناسب تيظرف با مخازن انتخاب و خودکار
 دار )خودکار( زمان هایريش نصبو  یضرورريغ مواقع در رآبيش بازگذاشتن از اجتناب
 شلنگ و اديز فشار با سطوح یشستشو از اجتناب

 ینشت از یريجلوگ جهت تاسيسات مرتب یبررس
 دهيدبيآس آب هایلوله ريتعم و فرسوده هایواشر ضيتعو منظم برنامة
 سردوش  یرو)رگوالتور(  انيجر کنندةميتنظ اي مصرف کاهنده هایسردوش نصب

  حالتهشناور فالش تانک تک  رييتغ اي حالتهاز فالش تانک دو  استفاده
  املک تيظرف بااز آنها  استفاده و يیشولباس و يیظرفشو هاینيماش با یدست یشستشوجايگزينی 

  ها ستميس نيا از استفاده رفتار اصالح و دارند یکم آب مصرف که مطبوع هيتهو ستميس از استفاده
 يیايميش مواد از استفاده یجا به مطبوع هيتهو ساتيتاس يیزدا رسوب یبرا کيالکترون هایروش از استفاده

 ...  و نمک د،ياس مثل ندهيآال
 زسب یفضا در آب مصرف کاهش یبرا الزم اقدامات انجام

 یبازچرخان
  آب

 یخاکستر آب یبازچرخان یها جيپک از استفاده
  اهيس آب و یصنعت یها فاضالب یبازچرخان یبرا خانه هيتصف از استفاده

 آب استحصال
 باران

  مجاز یها یکاربر ريسا و سبز یفضا یاريآب یبرا باران آب استحصال

  فاضالب با آن اختالط و باران آب شدن آلوده از یريجلوگ
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متاسفانه در برخی از موارد بخصوص . رديگیم صورت آن اتصاالت از ینشت بروز کنترل هدف با :آب کنتور یبررس

 ديازدب یبرا فاضالب و آب یهاشرکت ندگانينما یدسترس هستند، معاف آب تعرفه پرداخت از که يیهادر کاربری

کنتور و  یخراب یبررس ،یاحتمال یهاینشت یبرا کنتور یکيزيف تيوضع شيپا امر، نيا. است شده محدود کنتور

شود حتی در صورتی که توصيه میکند. یناممکن م آب و فاضالب عمالً یهاشرکت یدست را برا نياز ا یموارد

شد به راحتی ميسر باهای آب و فاضالب برای نمايندگان شرکتپردازد، دسترسی به کنتور یواحدی تعرفه آب نم

از کنتور را در دستور کار خود داشته  ها يا نهادها نيز برنامه بازديد ماهانهواحدهای متولی تاسيسات در اين ارگانو 

های سرد، در صورتی که نصب کنتور درست نباشد، ممکن است يخ زدگی در کنتور و اتصاالت آن هباشند. در ما

 ها نيز ضروری است. نيز رخ دهد. انجام بازديدهای مرتب در اين زمان

 یيهامجموعه در: پرمصرف یهامکان و هاتيفعال يیو شناسا آب مصرف زانيم شيپا یبرا واحد هر در کنتور نصب

 ساختمان هر مصرف که است مهم هستند،....  و یديتول ،یاقامت مختلفهای واحد اي متعددهای ساختمان یدارا که

 همشابهای دوره به نسبت مستقل طور به واحدها مصرف تا کندیم کمک اقدام، نيا. شود شيپا جداگانه واحد اي

 صورت در اي و شود اتخاذ مصرف تيريمد یبرا الزم ريتداب آب، مصرف شيافزا صورت در و شود سهيمقا یقبل

 قبض صدور امکان مختلف،های واحد مصرف شيپا صورت در. شود فعال قيتشو کار و ساز آب، مصرف کاهش

 عمناب عيتوز ز،ين یاقتصاد لحاظ به تواندمی که داشت خواهد وجود زين واحد اي ساختمان هر یبرا زين جداگانه

 اي واحدها يیشناسا به منجر تواندمی ها،تيفعال نيا مجموعه. کند مشخص را مختلفهای واحد در یمصرف

 تواندیم ردموا نيا يیشناسا. شوندهای احتمالی و يا حتی اشکاالت تاسيسات و نشتی اديز آب مصرف باهای تيفعال

 آب مصرف ،یآموزش مجتمع کي در چنانچه مثالً. شود آب مصرف تيريمدهای کارراه کردن فعال سازنهيزم

 مصرف رآالت،يش ريسا اي هاسردوش در آب مصرف کاهندههای ابزار نصب با توانیم باشد، توجه قابل ها،خوابگاه

 یعموم توجه بخش، هر یبرا بها آب نهيهز و قبض ارسال به توجه با و مرحله نيا انجام از پس .داد کاهش را آب

 اب و اقدامات نيا انجام با نيهمچن. شد خواهد شتريب آب مصرف کاهش یراستا در کارکنان تمام مشارکت جلب و

 ،جوصرفههای واحد قيتشو با توانیم گرفته صورت یکيتفکهای قبض طبق و دوره چند یط در قبوض یبررس

پايش و  .نمود جاديا گريدهای واحد در چه و جوصرفه واحد در چه را آب مصرف شتريب کاهش یبرا الزم زهيانگ

تواند منجر به ايجاد صدور قبض جداگانه برای طبقات يا واحدهای مختلف مجتمع اداری، صنعتی يا خدماتی می

براساس رقابت بين واحدهای مختلف در کاهش مصرف آب و تشويق واحدهای برگزيده در مديريت مصرف آب 

 های مديريت سبز شود. دستورالعمل

ت های مربوط به مديريبا توجه به اينکه فعاليت: کارکنان مستمر آموزش و سبز تيريمد یهادستورالعمل نيتدو

مند باشد. باشد، مهم است اين اقدامات نظاممصرف آب، دارای وجوه مختلف پايش، آموزش و اصالحات فنی می
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ديريت های متواند به انسجام فعاليتهای مديريت سبز با توجه به شرايط خاص هر کاربری، میتدوين دستورالعمل

 های کلی زير باشد: بخشها بايد حاوی مصرف، کمک شايان توجهی کند. اين دستورالعمل

 مصارف آب  شيپا دستورالعمل 

 زانيمو  دارند اثر آب تيفيک اي تيکم بر که يیهاتيفعال بودن نامطلوب اي مطلوب نييتع یهاشاخص 

   مصارف

 آن  یاز آلودگ یريمصارف آب و جلوگ تيريآموزش پرسنل در مورد مد یهادستورالعمل 

 های مديريت سبز بازدارنده بر حسب ميزان التزام به دستورالعملو  یقيتشواقدامات  یهادستورالعمل 

ترين اقدامات برای نهادينه شدن مديريت مصرف آب است. آموزش آموزش پرسنل از جمله مهمترين و ضروری

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. 

 و خودکار شدن بسته های فلکه آب، انيجر هایسنسور ان،يجر های کننده ميتنظ به آب رهيذخ مخازن زيتجه

 مهمهای محل جمله از مختلف مصارف یبرا آب رهيذخ مخازن: مصرف زانيم با متناسب تيظرف با مخازن انتخاب

 تهبسهای فلکه آب، انيجرهای سنسور ان،يجرهای کننده ميتنظ به آب رهيذخ مخازن زيتجه. هستند آب هدررفت

 فتهدرر توانندیم که هستند یاقدامات جمله از مصرف زانيم با متناسب تيظرف با مخازن انتخاب و خودکار شدن

 اي کم فونيس حجم با يیهاتوالت انتخاب اقدامات، نيا نمونه نيترساده. کنند کم را یسازرهيذخهای محل در آب

 و باشد اديز یبهداشتهای سيسرو تعداد است ممکن که یتجار و یادارهای مکان یبرا. هستندای همرحل دو

 مجس کي قراردادن با توانیم باشد، نداشته وجود است ممکن یاقتصاد لحاظ به هافونيس مخزن ضيتعو امکان

 تا ار یمصرف آب حجم کند، اشغال را تانک فالش یفضا از یبخش که یجسم هر اي شده پر یمعدن آب یبطر مثل

دقت  ديشود بایمآب شرب استفاده  یساز رهيذخ یکه از مخازن آب برا يیهادر مکان. داد کاهش مطلوب حد

 آنشود و از  یخوددارمناسبی برای آشاميدن ندارد، که احتماالً شرايط مخازن  نيا درآب مانده  زيشود از دورر

 استفاده شود.  گياهان یاريآب و شستشو سطوح ريمصارف نظ ريسا یبرا

 هایآموزش در خصوص اصالح رفتار: دارو نصب شيرهای زمان یرضروريغ مواقع در آب ريش گذاشتن باز از اجتناب

مصرف آب مثل باز نگاه داشتن شير آب هنگام شستشوی دستها و نظاير آن نيازمند آموزش مداوم است. در اين 

آموزشی اقدام نمايند. های و برنامه  توانند نسبت به تهيه بروشورها، پوسترهامی مديريت سبزهای خصوص واحد

ها و .... از جمله اقداماتی است ها، محوطه بيرون ساختماندر پارکينگ استفاده از آب برای تميز کردن سطوح مثالً

سازی مديريت شود. انجام اينگونه اقدامات بايد در جهت پيادهرفت حجم زيادی از آب می که معموالً منجر به هدر

 هايی که تعداد پرسنل يا مراجع زياداستفاده از شيرهای پدالی، الکترونيک يا فشاری در مکانوند. سبز، ممنوع ش
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 بخشدر عملکرد اين نوع از شيرآالت در کاهش مصرف آب، کند. ای را ايجاد میصرفه جويی قابل مالحظه ،است

  شده است. حيراهنما تشر نيا 3-2-3-3

   

 

 نگ،يپارک راهرو، اط،يح مثل بزرگ، سطوح یشستشو یبرا: شلنگ و اديز فشار با سطوح یشستشو از اجتناب

 وحسط یشستشو یبرا آب از استفاده. کرد استفاده آنها مناسب یابزارها از ديباآن  ريو نظا هاکارخانه یهاسالن

خواهد شد. بطور مثال  ها، آلودگی زياد به جهت حجم زياد استفاده از شويندهآب اديز رفت هدر موجب بزرگ،

کمتر،  اريبس و شوينده آب مصرف با توانندیم آن رينظا و یصنعت یهاشورربخا ياشور  نيزم یهادستگاهاستفاده از 

ها برای جلوگيری از آلودگی . پرهيز از مصرف بی رويه شويندهسطوح را بسيار تميز و يا حتی ضدعفونی کنند

محيط زيست و منابع آب سطحی و زيرزمينی از جمله موارد مهمی است که در تدوين دستورالعمل های مديريت 

 با توجه به لزوم تغيير سبک زندگی و محدوديتسبز مربوط به شستشوی سطوح، ظروف و ... حتما بايد لحاظ شوند. 

 .مورد توجه قرار گيرد آبی الزم است تا اين موضوع منابع
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رآالت کشی و شياز تاسيسات و سيستم لولهای هدوربازرسی : یاز نشت یريجهت جلوگتاسيسات مرتب  یبررس

شود. احتمالی آب از جمله ديگر اقداماتی است که برای مديريت مصرف آب توصيه میهای برای جلوگيری از نشتی

بزرگ، هر چه پايش مصرف آب با جزئيات بيشتر و دقيقتری انجام شود، امکان های ها و مجتمعدر ساختمان

ض هدر رفت، بايد تاسيسات فرسوده، تعويهای شود. پس از شناسايی محلها بهتر فراهم میشناسايی سريعتر نشتی

تواند استفاده از مواد ضدعفونی کننده رنگی، میهستند. آب ها معموالً مستعد نشت يا تعمير شوند. فالش تانک

 تر کند. آسانکه ممکن است به سادگی قابل تشخيص نباشند، ها را شناسايی اين نشت

: در مورد تجهيزات کاهنده سردوش ی)رگوالتور( رو انيجر کنندةميتنظ ايهای کاهنده مصرف نصب سردوش

هايی در محلامه اين راهنما، توضيحات مبسوطی ارائه شده است. مصرف از جمله سردوش کاهنده و رگوالتور در اد

کاهنده مصرف بايد مورد استفاده های ها يا استخرها، سردوشها، خوابگاهدر هتل شود، مثالًکه از دوش استفاده می

غير اين صورت . در ( را برآورده کنند4در جدول )ها بايد الزامات مقررات ملی ساختمان اين سردوشقرار گيرند. 

در محل اتصال سردوش به شلنگ يا ( رگوالتور) انيجر کنندةميتنظکاهنده تعويض شوند يا های بايد با سردوش

ليتر در دقيقه خروجی آب داشته باشند  20غيراستاندارد ممکن است تا بيش از های لوله آب نصب شود. سردوش

 2صورتی است که سردوش کاهنده مصرف آب، خروجی حداکثر رود. اين در که عمدتاً هم بدون استفاده هدر می

ر کاهنده تاثير بسياهای ليتر در دقيقه دارد. با توجه به حجم قابل توجه آب مصرفی در حمام، استفاده از سردوش

  اين راهنما ارائه شده است. 2-3-2-3توضيحات بيشتر در بخش د. ندر مصرف آب دارای هقابل مالحظ

هايی ر مکاند :کامل تيظرف با آنها از استفاده و يیشوسلبا و يیظرفشو هاینيماش با یدست یشستشو ینيگزيجا

ظرف های فرآينددر ها، بخش قابل توجهی از مصارف آب ها، سلف سرويس ادارات و دانشگاهها، رستورانمثل هتل

م ک يیو لباس شو يیظرفشوهای نيماشهايی، استفاده از شود. در چنين مکانشويی و لباس شويی محقق می

ها بايد تواند مصرف آب را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد. عالوه بر اين، در اين مکانصنعتی، میمصرف 

کننده در اختيار پرسنل قرار داده شود  کها و مواد شميايی پامشخصی برای استفاده از شويندههای دستورالعمل

همچنين تا از آلودگی بيش از حد و غيرضروری منابع آب و محيط زيست پذيرنده فاضالب ها جلوگيری شود. 

 1-15قسمت در ظرفشويی و لباسشويی با ظرفيت کامل آنها انجام شود. های گردد، استفاده از ماشينمی توصيه

 با ریسازگا لزوم به توجه با که است مواردی جز زين موضوع اينرائه شده است. توضيحات بيشتر در اين خصوص ا

 .شود لحاظ یآب کم طيشرا مقابله با یبرا جامعه افراد زندگی سبک تغيير در یستيبا ،آبی کم

ستفاده ار هر بار قديمی دهای فالش تانک: حالته تک تانک فالش شناور رييتغ اي حالته دو تانک فالش از استفاده

تواند تاثير دو مرحله میهای کم مصرف لذا استفاده از فالش تانک آب مصرف می کنند. ليتر 13-20بين 

ای های دو مرحلهدر حال حاضر فالش تانکهای بهداشتی داشته باشد. گيری در ميزان مصرف آب سرويسچشم

در  ،صرفه جويی در مصرف آب دارد درصد 75ليتری( که نسبت به نوع پُر مصرف آن بيش از  6 -3) کم مصرف
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راهنما  5-3-2-3 مصرف در بخش کم یاهتانک فالش موردشود. توضيحات بيشتر در میبازار ايران به وفور يافت 

 ارائه شده است. 

 خشب در: ها ستميس نيا از استفاده رفتار اصالح و دارند یکم آب مصرف که مطبوع هيتهو ستميس از استفاده

 و( 3-3)بخش  مطبوع هيتهو یهاستميس در آب مصرف تيريمد مربوط حاتيتوض راهنما، ادامه در یاجداگانه

  .است شده ارائه (2-3-3آبی )بخش ی کولرها

 يیايميش مواد از استفاده یجا به مطبوع هيتهو ساتيتاس يیزدا رسوب یبرا کيالکترون هایروش از استفاده

ای در ادامه راهنما، توضيحات مربوط مديريت مصرف آب در جداگانهدر بخش : ... و نمک د،ياس مثل ندهيآال

 ارائه شده است. (3-3)بخش  مطبوعهای تهويه سيستم

ای در ادامه راهنما، توضيحات مربوط در بخش جداگانه: سبز یفضا در آب مصرف کاهش یبرا الزم اقدامات انجام

  است. ارائه شده( 5-3)بخش فضای سبز مديريت مصرف آب در 

 

  یخاکستر آب یبازچرخان -3-1-1

 بآ ،هاآشپزخانه پساب موارد از یاريبس در و هاتوالت پساب جز به ،یخانگ مصارف در شده ديتول پسابهمه به 

. است یخاکستر آب نوع از یديتول فاضالب درصد 20 تا 50 نيب ،یخانگ یهایکاربر در. شودیم گفته یخاکستر

 در ديجد آب منابع به ازين کاهش یهاروش از یکي عنوان به ،یخاکستر آب از مجدد استفاده و هيتصف نيبنابرا

 ديتول یخاکستر پساب از یاديز حجم است ممکن زين یرخانگيغ یهایکاربر در. است بوده یشهر یهاطيمح

 یمشخصات یدارا که شودیم ديتول فاضالب یاديز مقدار....  ،هايیخشکشو ،هاخوابگاه اي استخرها در مثال. شود

 ذکر یکاربردها از حاصل فاضالب هيتصف یمعن به یخاکستر آب یبازچرخان. است یخانگ یخاکستر آب مشابه

 شده هيفتص یخاکستر آب. ستندين انسان با ميمستق تماس در که است یرشربيغ مصارف در استفاده یبرا شده

 اب معموالً ،یخاکستر آب یبازچرخان نکهيا به توجه با .شود استفاده دينبا هم یخوراک يیغذا مواد ديتول یبرا

ستفاده گيرد، ااستفاده از روشهای ساده تصفيه صورت می با و یخاکستر آب ديتول محل در درجا هيتصف یهاجيپک

 شود که مخاطرات بهداشتی ايجاد نکند. مجدد از پساب توليدی برای موارد خاصی توصيه می

ها خانگی و در محدوده يک ساختمان مسکونی تصفيه شود، معموالً برای سيفون توالتاگر آب خاکستری در سطح 

 لشک زيرسطحی فضای سبز که گياهان غيرخوراکی در آن پرورش داده می شود، قابل استفاده است.و آبياری 

نشان  زسيستم بازچرخانی آب خاکستری را در يک منزل مسکونی برای استفاده در آبياری فضای سب نمای (22)

 های پيشرفته بازچرخانیها يا مراکز تجاری بزرگ در صورت استفاده از پکيجهای مسکونی، هتلدر مجتمع دهد. می

توان آن را برای مصارف متنوع تری مثل شستشوی محوطه يا آبياری سطحی فضای سبز آب خاکستری، می
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ر برخی تواند دتصفيه شده، عالوه بر موارد فوق، میهای صنعتی، استفاده از آب خاکستری استفاده کرد. در کاربری

های خنک کننده )به جز تهويه مطبوع( نيز مورد استفاده قرار گيرد. بديهی است، از فرآيندهای توليدی يا سيستم

تفاده اسهر گونه استفاده مجدد از آب خاکستری نيازمند سطحی از تصفيه و لوله کشی و تاسيسات خاص برای 

های تصفيه و بازچرخانی آب خاکستری که تاکنون در کشور پياده . برخی از نمونه(23)شکل  استمجدد از آن 

 . اندسازی شده است ذيال معرفی شده

 
 سبز یفضا یاریآب یبرا یمسکون منزل در یخاکستر آب یبازچرخان ستمیس: 22 شکل

 
 یمسکون ساختمان در یخاکستر آب یچرخانباز و هیتصف ،یآورعجم سامانه: 23 شکل
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 مجتمع مسکونی

 آب :نوع آب خاکستری و ظرفیت سامانه
 توسط روشوییحمام و  یهااز دوش یناش یخاکستر

در شبانه  تریل 3000 تیبا ظرف یآب خاکستر هیتصف جیپک
 شود.  یم هیروز تصف

 ،یکیولوژیب هیتصف ،ته نشینی :هیتصف ستمیس یاجزا
   ونیلتراسیف

پشت بام و  یشستشو سبز، یفضا یاریآب :پساب کاربرد
 هاتانک فالش آب نیتام وحیاط 

 

 

 خوابگاه دانشجویی

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

متر مکعب در شبانه روز انتقال پیدا  250تصفیه با ظرفیت 
کرده و سپس در مخزنی ذخیره شده و برای آبیاری 

 فضای سبز استفاده می شود.
 راسیونانعقاد، ته نشینی، فیلت اجزای سیستم تصفیه:

 آبیاری فضای سبز. :پساب کاربرد
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ديگری  مزايای، های مالی خواهد شددر موضوع بازچرخانی آب خاکستری عالوه بر آن که اين اقدام باعث منغعت

های تصفيه آب شرب، عدم استفاده از آب شرب هزينهتوان به کاهش نيز به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می

 برای مصارف غير شرب و کاهش نياز به منابع آب جديد در شهرها اشاره نمود. 

   یصنعت فاضالببازچرخانی  -3-1-2

ارهای مهم کدر فرآيندهای توليدی يا آبياری فضای سبز يکی از راهتصفيه فاضالب صنعتی و استفاده مجدد از آن 

مديريت مصرف آب در صنايع و کارخانجات توليدی است. فاضالب صنعتی، حسب اينکه در چه نوع فرآيندی توليد 

.... در خود داشته باشد. بنابراين فرآيندهای مورد  و های مختلف شيميايی، ميکروبیشده باشد، ممکن است آالينده

های موجود در فاضالب و نوع کاربری پساب پس وابسته به نوع آالينده ها، کامالًگونه فاضالبنياز برای تصفيه اين

 فاضالب هيتصف شي)پس از پ یصنعت یهاشهرک در مستقر یصنعت یواحدها یديفاضالب تولاز تصفيه آن است. 

فاضالب آنها برای مواردی مثل  گردد ویها منتقل مشهرک نيموجود در ا یهاخانههيبه تصف اکثراً ،(ازين صورت در

خانه های صنعتی نيز بعضاً دارای تصفيهشود. ساير واحدهای صنعتی خارج از شهرکآبياری فضای سبز استفاده می

ای کتهدهند. نآبياری فضای سبز مورد استفاده قرار میمستقل بوده و پساب توليدی را مجدداً در فرآيند توليد يا 

ها، های مختلف در اين واحدهای صنعتی بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که بخشکه در مورد تصفيه فاضالب

ی های تصفيه را به ميزان قابل توجهتواند هزينهکنند و جداسازی آنها میهای با کيفيت متفاوت توليد میفاضالب

 اهش دهد. ک

 
 کشتارگاه خانههیتصف

 
 قند کارخانه خانههیتصف

 
 یمیپتروش واحد خانههیتصف

 
 ینساج کارخانه خانههیتصف
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 ستحصال آب بارانا -3-1-3

سازی و استفاده از آن است. استفاده از آب باران برای آب باران، ذخيرهآوری استحصال آب باران، به معنی جمع

آبياری اراضی کشاورزی، شرب دام و طيور، شستشو و حتی آشاميدن دارای سابقه چند هزار ساله در بسياری از 

استحصال آب هم بطور طبيعی و هم با دخالت انسان در طبيعت و بصورت مصنوعی مناطق خشک کره زمين است. 

ها و اراضی ، جريان آب مازاد روی سطح زمين به طرف گودالتند هتایپس از وقوع بارش معموالً پذير است.امکان

شتوند که اين روش طبيعی ها آماده کشتاورزی متیآوری و در نتيجه زمينکند و در آنجا جمعپست حرکت می

افزايش رواناب از سطح آبگير آوری آب باران به روش مصنوعی عبارتست از کمک به باشد. جمعاستحصال آب می

ی معين به منظور استفاده از آن. آب استحصال شده قهآوری و يا هدايت آب به سمت يک منطو ستپس جمتع

ها، حيات وحش و عالوه بر مصارف زراعی و باغبانی، در متواردی از جملته تامين آب شرب مورد نياز انسان، دام

  .اهداف ديگر نيز قابل بهره برداری است
 

  
 جمع آوری و ذخیره سازی آب باران از سقف شیروانی

 

 

همچون اند و از پساب تولیدی ربای مصارفی ودهب خاهن افضالب متصل  هی کشور هب تصف  یصنعت  یاهمستقر رد شهرک یصنعت  یردصد واحداه 07، 9915ات پایان سال 

 آبیاری فضای سبز استفاده شده است.
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 مخازن سطحی و زیرزمینی جمع آوری آب باران

  
 هرمزگان در نخلستان یاریآب یبرا باران آب یآورعجم یبرا یسنگ بند احداث از یانمونه

  
 باران آب یآور جمع یبرا قشم در طالتاریخی  یهاچاه

  
 رانیا خشک مناطق در باران آب یآورجمع یبرا یخیتار یهاسازه: انبار آب
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 شرح زير هستند: ه برخی از مزايای استحصال آب باران ب

 ه بهک کسانیمتمرکز آبرسانی از سد يا چاه و درنتيجه امکان تامين آب برای  هایسيستم به اتکا کاهش -1

 منابع دسترسی ندارند.  اين

 . استفاده از آب باران پيش از آنکه در تماس با انواع سطوح آلوده، غير قابل استفاده مستقيم شود -2

 .داناحداث شده در مناطق مختلف کشور باران آب استحصال جهت نيز گذشته در که سنتی هایسازه احيا -3
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 با کاربری خانگی  های ساختمان آب در مصرف کاهش منظور به عملیاقدامات  یمعرف -3-2

در دو  ،(9)اقدامات متنوعی برای کاهش مصرف آب و مديريت آن در مصارف خانگی نيز وجود دارد که در جدول 

  .شاره شده استابه آنها وار تبه صورت فهرسابزار مصرف آب مصرف آب و  رفتاربخش 

 یخانگ هاییکاربر در آب اتالف از یریجلوگ و آب مصرف شیپا ییاجرا اقدامات فهرست :9 جدول

 اقدام شرح اقدام نوع

 کم از نانیاطم
 بودن مصرف

 آب زاتیتجه
 پخش آب و بر

 براساس
 یمل استاندارد
  آب برچسب

 ليساو ريسا بودن مصرف کم از نانياطم و مصرف کم يیشولباس و يیظرفشو هاینيماش از استفاده
  آب کننده مصرف یخانگ
 16 مبحث در شده نييتع ريمقاد از شيب آنها یخروج که يیرهايش یرو( پرالتور) ريسرش نصب

 است ساختمان یمل مقررات
 خودکار هایريش نصب
  سردوش یرو( رگوالتور) انيجر کنندةميتنظ اي مصرف کاهنده هایسردوش نصب

 یا مرحله تک تانک فالش شناور رييتغ اي مرحله دو تانک فالش از استفاده
 مصرف کاهش یبرا الزم اقدامات انجام و دارند یکم آب مصرف که مطبوع هيتهو ستميس از استفاده

  یآب هایکولر آب
  ینشت از یريجلوگ جهت رآالتيش و یکشلوله زاتيتجه مرتب یبررس

 .دارند یاديز یحرارت تبادل که يیهاطيمح در سرد و گرم آب هایلوله یبند قيعا

 مصرف کاهش
 اصالح با آب

 هایرفتار
  آب مصرف

  یضرور مواقع از ريغ رآبيش بازگذاشتن از اجتناب
 ...  و گرفتن وضو دست، شستن زدن، مسواک هنگام به آب ريش بستن

  شستو موقع آب گذاشتن باز یجا به دست با شستشو هنگام فيکث ظروف ساندنيخ
 یاريآب یبرا مثال آن آب از مجدد استفاده و جاتيسبز و هاوهيم یشستشو یبرا تشت کي از استفاده

 دشویم مصرف یاديز آب آنها ديتول یبرا که یمحصوالت هدررفت کاهش و یمجاز آب مقوله به توجه
 . آنها زيدورر و استفاده مورد يیغذا محصوالت عاتيضا کاهش مانند

 نيا از هاستفاد و یدست یشستشو یبجا امکان صورت در يیشو ظرف و يیلباسشو نيماش از استفاده
  کامل تيظرف با ليوسا

  يیغذا مواد يیزدا خي یبرا آب از نکردن استفاده
 آن شستن یجا به نيزم کردن جارو و شلنگ و اديز فشار با آب با سطوح یشستشو از اجتناب
 نازل از هاستفاد شلنگ، و آب ريش داشتن نگه باز یجا به نيماش یشستشو یبرا آب سطل از استفاده
  استحمام یبرا وان از استفاده کردن محدود

  گرفتن دوش زمان کردن کوتاه
 سبز یفضا در آب مصرف کاهش یبرا الزم اقدامات انجام

  بآ منابع یآلودگ و آب مصرف شيافزا از یريجلوگ یبرا ندهيشو مواد از استفاده در افراط از زيپره

 مصرف در یوسواس یرفتارها که یافراد در وسواس درمان یبرا یپزشک یتخصص خدمات از استفاده
 . دارند اديز آب
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ترين يکی از سادهبرچسب آب  یبراساس استاندارد مل پخشآب و برآب زاتيتجه بودن مصرفکم از نانياطم

و فالش منظور از تجهيزات آب پخش، مواردی مثل شيرآالت و سردوش کاهش مصرف آب خانگی است. های روش

های ندارداستا شويی است.شويی و ظرفلباسهای بر، وسايلی مثل کولر و ماشينتانک است و منظور از تجهيزات آب

مخازن شامل شيرآالت، سردوش،  به تاييد سازمان ملی استاندارد رسيده است 1392برچسب آب که تا پايان سال 

  .اندشده یمعرف راهنما نيا 6-2 بخش در استانداردهاآبشويه )فالش تانک( و ماشين لباسشويی است. اين 

 راهنما، نيا 3-3 بخشطور خاص، در های تهويه مطبوع و کولرهای آبی به در مورد مديريت مصرف آب در سيستم

 شبخ درهای کم مصرف شيرآالت و فالش تانکها، توضيحات مربوط به سردوشتوضيحات کامل ارائه شده است. 

 راهنما ارائه شده است.  نيا 15-3

 و گرم آب هایلوله یبند قيعا: دارند اديز یحرارت تبادل که يیهاطيمح در سرد و گرم آب هایلوله یبند قيعا

. در شرايطی که شودیم یانرژ و آب مصرف کردن کم به منجر، دارند اديز یحرارت تبادل که يیهاطيمح در سرد

زمان رسيدن آب گرم يا سرد با دمای مطلوب به شيرآالت يا تجهيزات تهويه مطبوع زياد باشد، مقدار زيادی انرژی 

د موردر تواند تا حد زيادی اين مشکل را برطرف کند. میسيرکوالتور های رود. استفاده از سيستمو آب هدر می

 ارائه شتريب حاتيتوض راهنما، نيا 2-2-3 بخش درها اين سيستم

  .است شده

 از یريجلوگ جهت رآالتيش و یکشلوله زاتيتجه مرتب یبررس

کنند، ممکن است منجر به هدررفت شيرآالتی که چکه می  :ینشت

شيرآالتی که  صها ليتر آب در طول شبانه روز شوند. به رفع نقده

 اي ینشت آب از توالت فرنگنشتی دارند، بايد اولويت داده شود. 

. دهدآب را هدر  تريهزار ل 20از  شيساالنه بممکن است  فون،يس

در هر روز در طول يک نفر سه بار دوش گرفتن  یمقدار برا نيا

مواد  باشد، با افزودن ینشت یاست. اگر فالش تانک دارا یکاف کسالي

رد. ک يیآن را شناسا ینشت توانیبه آب داخل فالش تانک م یرنگ

دارند، آب را به داخل کاسه توالت هدر  یکه نشت يیهاکفالش تان

از محل  قهيدق 30اضافه شده با آب، ظرف مدت  ی. مواد رنگدهندیم

  .شودیم دارينشست پد

های های عمده ممکن است ناشی از شکستگی در لولهنشتی

ير نشود، عالوه بر هدررفت زياد آب مساختمان باشد که اگر سريعاً تع

های جدی در سازه يا تاسيسات ساختمان شود. افزايش ناگهانی مقدار مصرف ثبت شده توسط خرابیتواند باعث می

 کنتور بايد مورد توجه ساکنين قرار گيرد و مورد بررسی دقيق قرار گيرد. 
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 یرنگ ماده از استفاده با تانک فالش از آب نشت صیتشخ نحوه

 

نشت آب از منبع باشد. یم هادر ساختمانهای هدر رفت آب ديگر از محل یکيمنبع انبساط از  زيسررنشت و 

ح آب کنترل سط ريش اينامطلوب فلوتر )شناور(  عملکردبه  توان. از جمله اين موارد میدارد یعلل مختلف انبساط

و واشر  یکيشدن قطعات الست خراب، فلوتر ريکردن ذرات جامد معلق در محل ش ريگ، نصب نامناسب فلوتر، منبع

منبع  ايکويل منابع کويلدار  ريتامين آب گرم مصرفی نظ یهای حرارتو سوراخ شدن مبدل یدگيپوس، فلوتر ريش

اط و در پی آن، منبع انبس افتهي انيبه درون سيستم گرمايی جر وستهيشود آب به صورت پیدو جداره که باعث م

شی های گرمايبرای جلوگيری از نشت آب به اين داليل بايد تاسيسات مربوط به سيستم .، اشاره کردشود زيسرر

ای و منظم مورد بازرسی قرار به طور دوره

گيرند و در صورت مشاهده نشت آب، 

 تعمير شوند. 

ها هم ممکن است محل آب گرمکن

ترين دليل نشت نشت آب باشند. عمده

آب از آب گرمکن نقص لوله کشی و در 

برخی موارد ممکن است خوردگی مخزن 

ممکن است آب گرمکن باشد. کولرها هم 

ارائه  2-3-3 خشتوضيحات مربوط به مديريت مصرف آب کولرها در بند. ه باشای داشتنشت آب قابل مالحظه

  شده است.
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های انتقال و توزيع آب در شهرها، نوعی رنشينی و توسعه زيرساختدر حوزه رفتار مصرف، متاسفانه با گسترش شه

از توهم پرآبی در شهرهای کشور ايجاد شد و به تدريج شهرنشينان نسبت به کميابی آب در ايران و اقليم خشک 

های متمادی منجر شده رفتارهای مصرف آب تا حد اين امر در طی سالآن، حساسيت خود را از دست دادند. 

ت های مديريهای طبيعی منابع آب کشور باشد. بنابراين يکی از مهمترين جنبهنامتناسب با محدوديت زيادی

تواند باعث ها، اصالح رفتارهای مصرف آب است. فرهنگ صحيح مصرف آب در خانوارها میمصرف آب در خانه

ر نوع شغلی که اختيار کنند، شود تا اين رفتارها از سنين کم در کودکان به عادت تبديل شوند و بعدها در ه

جويی در مصرف آب در آن مشاغل را نيز به دنبال داشته باشد. نمونه اين رفتارهای مطلوب مصرف ذيالً صرفه

 شده است: توضيح داده 

 

 نبست و یضرور مواقع از ريغ رآبيش بازگذاشتن از اجتناب

  و گرفتن وضو دست، شستن زدن، مسواک هنگام به آب ريش

دست و  یوشواگر هر فرد تالش کند در زمان شست: ...

از مدت  قهيدق کيتنها مسواک زدن يا موارد مشابه صورت، 

از  تريل روزانه ده ها توانیآب بکاهد، م ريزمان بازبودن ش

 ريتاث زدن مسواک حيصح وهيخانواده کاست. شآب مصرف 

 ريش بودن باز یول ،دارد هادندان بهداشت و سالمت در یاديز

 زين آب وانيل کي با. ندارد یلزوم زدن مسواک نيح در آب

 . شست را دهان و کرد مسواک یخوب به را هادندان توانمی

جويی در مصرف آب حين وضو گرفتن و حتی وضو صرفه

گرفتن با يک ليوان آب مورد توصيه بسياری از علمای دينی 

 ستا شده تيروا( ص) اکرم امبريپ از. باشدو مراجع تقليد می

 (تريلیليم 750 ، يک صاع )معادلگرفتن وضو بار هر یبرا که

  .است یکاف آب (تريل 3 يک مدّ )معادل کردن، غسل بار هر یبرا و
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ظروف  : برای شستشوی دستیشستو موقع آب گذاشتن باز یجا به دست با شستشو هنگام فيکث ظروف ساندنيخ

بهتر است، قبل از آنکه مواد غذايی روی آنها خشک شود و بالفاصله بعد از استفاده، شستشو صورت گيرد. در غير 

تر شسته شده و از اين صورت، بهتر است ظروف در مقداری آب همراه با مواد شوينده خيسانده شوند تا راحت

 هدررفت آب جلوگيری شود. 

زدايی مواد غذايی، آن را زير جريان آب گرم برخی افراد برای يخ: يیغذا مواد يیزداخي یبرا آب از نکردن استفاده

هدر به بطری آب معدنی خانواده آب  4با هر دقيقه باز نگهداشتن شير آب سينک ظرفشويی حداقل دهد. یقرار م

 د شود: زدايی و اسراف نشدن آب در اين فرآينتر يختواند منجر به انجام سادهموارد زير میرود. می

 

 خانواده( شود. یآب معدن  یبطر 07آب ) تری ل  97ات  3اند منجر هب مصرف تو یو فشار آب شبکه م  رآالتی با توهج هب نوع ش  ییظرفشو نکی س  ری باز نگه داشتن ش  قهی ره دق 

 

آب را   ریش قهیدق کیهر بار وضو گرفتن  یو برا رندیبار وضو بگ 9نفره در شبانه روز تنها  4خانواده  کیاگر 
 مصرف آب هر بار وضو گرفتن زانیشود. حال اگر م یدر شبانه روز آب مصرف م تریل 72باز نگه دارند حداقل 

آب معادل  تریل 69شده( محدوده شود،  هیتوص اتی)چنانچه در روا  تریل یلیم 751خانواده به  نیهر فرد ا یبرا
 شود. یم ییشبانه روز صرفه جو کی یخانواده در ط یآب معدن یبطر 42
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قرار های مصرفی در هر وعده هايی معادل اندازهدر بستهرا در هنگام قرار دادن مواد غذايی در فريزر، آنها  -1

 زدايی مقدار بيشتری نشويد. تا برای جدا کردن مقدار مورد نياز برای هر بار آشپزی، مجبور به يخ دهيد

 تر انجام شود. زدايی آنها راحتکنيد تا يخ های کوچکتر فريزاالمکان در قطعهمحصوالت غذايی را حتی -2

 اند، استفاده کنيد: های زير که به ترتيب اولويت نيز درج شدهزدايی از يکی از روشبرای يخ -3

 ام زدايی انجزدايی از ماکروويو استفاده کنيد تا بدون مصرف آب و در زمان بسيار کم يخبرای يخ

 شود. 

 زدايی، مواد غذايی فريز شده را شب قبل در يخچال قرار دهيد. خبرای ي 

 کند قرار دهيد و سپس کيسه حاوی مواد هايی که آب به آنها نفوذ نمیمواد غذايی را داخل کيسه

 فريز شده را در يک کاسه آب گرم بگذاريد. 

 

 

   
 

تواند : شستشوی ميوه و سبزيجات با جريان مداوم آب میجاتيسبز و هاوهيم یشستشو یبرا تشت کي از استفاده

هدررفت بسيار زياد آب را به همراه داشته باشد. به طور مثال شستن يک کيلوگرم ميوه در شرايطی که آب شير 

ها و در صورتی که با خيساندن ميوه ،آب شودها ليتر سينک ظرفشويی باز است، ممکن است منجر به هدررفت ده

 از ادهاستف بر عالوه کار اين کشی را با حجم بسيار کمتری از آب انجام داد. باتوان آبسبزيجات در يک تشت، می
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 صيهتو. کرد استفاده ها نيزو گل هاباغچه آبياری نظير مصارفی در تشت برای آب جمع شده از آب، از کمتری حجم

 .دهيد انجام را آبکشی عمل سپس و کنيد خيس ظرفشويی در آب با پُرشده کاسه در را سبزيجات شودمی

 : برای توليدشودیم مصرف یاديز آب آنها ديتول یبرا که یمحصوالت هدررفت کاهش و یمجاز آب مقوله به توجه

ه، آنها آب زيادی مصرف شد جويی در مصرف کاالهايی که برای توليدشود. بنابراين صرفهآب مصرف میهر کااليی 

 4-3 بخشدر جويی غيرمستقيم در مصرف آب است. در اين خصوص توضيحات بيشتری های صرفهيکی از روش

  ارائه شده است. راهنما نيا

وح : شستشوی سطآن شستن یجا به نيزم کردن جارو و شلنگ و اديز فشار با آب با سطوح یشستشو از اجتناب

غلط در برخی از افراد است. اين افراد به جای استفاده از وسايلی مثل جارو برای به طور های با آب يکی از عادت

روی مقابل منزل، از شلنگ آب با فشار زياد استفاده های خشک از سطح حياط يا پيادهمثال جمع کردن برگ

 ند. دهکنند و آبی که با صرف هزينه بسيار زياد برای آشاميدن تصفيه شده را به هدر میمی

جويی در مصرف آب بايد برای تميز کردن سطوح برای صرفه

بطور مثال های مناسب آن استفاده کرد. مختلف از ابزار و روش

تواند امکان شستشو و ضدعفونی يک می یاستفاده از بخارشو

سطح چند ده متر مربعی را با کمتر از يک ليتر آب و بدون 

زيست فراهم کند و  های مضر برای محيطاستفاده از شوينده

سطوح را به طور کامل ضدعفونی کند. اين ابزار برای شستشوی 

ديوارهای های سنگی يا سراميکی منازل، سطوحی مثل کف

های بهداشتی و حتی سطوحی در آشپزخانه که سرويس

بيشترين ميزان صرفه جويی در مصرف آب را گير هستند، چربی

ند. کزيست را وارد میکند و کمترين آسيب به محيط ايجاد می

های عمومی، در مکانها یبخارشوهای صنعتی نمونه

روها ها و واحدهای صنعتی قابليت کاربرد دارند. برای تميز کردن سطوحی مثل حياط منازل يا پيادهبيمارستان

ه آب يی کهاترجيحاً با سرشلنگ ،برای شستشوی نهايی بهتر است از جارو استفاده شود و حجم اندکی آب صرفاً

 پاشد، استفاده شود. را با فشار زياد به سطوح می
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هايی : شويندهآب منابع یآلودگ و آب مصرف شيافزا از یريجلوگ یبرا ندهيشو مواد از استفاده در افراط از زيپره

 شود، همراه فاضالب به منابع آب سطحی يا زيرزمينیکه برای شستشوی بدن، مواد غذايی و غيره استفاده می

ل های فاضالب منتقخانهتخليه شده يا به تصفيه

ارد و هاندهيشو قيکه از طر یباتيترکشوند. می

 به طور شوند،یم ینيرزميزسطحی و منابع آب 

 .گذارندیم ريتاثنيز بر سالمت انسان  ميرمستقيغ

ها در صورت ورود به آب رودخانه، شوينده

دهند و اکسيژن محلول در آب را کاهش می

ايجاد کف روی آب، مانع اختالط آب و هوا ضمن 

شوند که حيات آبزيان و و ورود نور به آب می

اندازد. ورود خودپااليی رودخانه را به مخاطره می

 های فاضالبخانهبيش از حد اين مواد به تصفيه

واند منجر به تشود. وجود مواد شوينده در آب شرب میهم منجر به ايجاد اختالل در عملکرد اين تاسيسات می

های مختلف از جمله سرطان در انسان بيماری

 شود. 

همچنين برای جلوگيری از آلودگی منابع آب از 

ريختن روغن اضافی پخت و پز و داروها در 

روغن پخت و پز بايد در فاضالب خودداری کنيد. 

ظرفی نگه داشته شود تا خنک شده و سپس 

دارای مواد سمی ها دفع شود. داروها همراه زباله

ث تواند باعهستند که ريختن آنها در فاضالب می

آلودگی تدريجی منابع آب و منابع غذايی ما شده 

ها و ساير جانوران را به مخاطره و سالمتی انسان

 بياندازد.

 

 نيا 5-3 بخش در شده ارائه : در اين مورد به توضيحاتسبز یفضا در آب مصرف کاهش یبرا الزم اقدامات انجام

  راهنما مراجعه کنيد.
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شستشوی  :خودرو یشستشو نيح آب مصرف در يیجوصرفه

زياد آب و   با مصرف ،خودرو اگر به شکل درستی انجام نشود

ه با استفادکند. ها، آسيب زيادی به محيط زيست وارد میشوينده

از شلنگ معمولی بدون نازل، اگر شير آب ده دقيقه باز باشد، حدود 

راهکارهای مختلفی برای کاهش شود. آب مصرف میليتر  320

اثرات منفی شستشوی خودرو بر محيط زيست وجود دارد. 

هايی برای شتشوی خودرو در بازار موجود هستند که نيازی محلول

 يک ها،با اين محلول خودرو شستشوی به مصرف آب ندارد. برای

 آغشته ماشين یتميزکننده محلول به را حوله با جنس مناسب

 آب ها بهنوع از تميزکننده کنيد و خودرو را با آن تميز کنيد. اين

  .ندارند نياز

های معمولی ماشين را بشوريد، سعی کنيد اگر بايد با آب و شوينده

 لسط يا از ،های سازگار با محيط زيست استفاده کنيداز کارواش

 لنگش و آب شير داشتن نگه باز جای به مشين شستشوی برای آب

 ،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.

 

درصد نسبت به استفاده از  61تواند تا  یاز نازل م استفاده

 کند جادیا ییجو صرفهشلنگ بدون نازل 

 

  



 های خانگی و غیرخانگیدر کاربری کارهای کاهش مصرف آبراه  58

 

درصد آب مصرفی  50نزديک به : گرفتن دوش زمان کردن کوتاه و استحمام یبرا وان از استفاده کردن محدود

 کاهنده مصرف یبنابراين استفاده از ابزارها گيرد.های بهداشتی و حمام مورد استفاده قرار میخانوارها در سرويس

 داده حيتوض 3-2-3 بخش در که استها از اهميت زيادی برخوردار آب و رفتارهای صحيح مصرف در اين مکان

 400تا  150ظرفيت نگهداشت  تاس ممکن حمام در یريقرارگ محل و آن نوع به بسته وان کردن پر. شد خواهند

بطری آب معدنی  260ليتری، برای پر شدن نياز به بيش از  400ليتر آب داشته باشد. به عبارت ديگر، يک وان 

نفر کافی است. قطعاً استفاده  5برای استحمام  شدن اين وانخانواده، آب دارد. حجم آب مورد نياز برای يک بار پر 

حتی اگر بدمصرفی آب است که با طبيعت خشک و نيمه خشک ايران ناسازگار است.  هایاز وان از جمله مصداق

آن هم مصرف آب زيادی را به همراه خواهد داشت و بطور کلی ای وان مورد استفاده قرار نگيرد، شستشوی دوره

ها مبخصوص انواع حجيم( در حمانصب آن )

 شود. ه نمیتوصي

ز مهمترين عوامل در محدود کردن يکی ا

ميزان مصرف آب در حمام، محدود کردن 

زمان استحمام است. حداکثر زمان باز بودن 

 قهيدق 2 هبايد ترجيحاً بدوش در حمام 

هر دقيقه باز نگه داشتن دود شود. مح

ليتر  30تا  2بيشتر دوش منجر به هدررفت 

کشی، ممکن است زمان دليل غير استاندارد بودن سيستم گرمايش و لوله ها بهشود. در برخی از خانهآب می

طوالنی آب باز باشد تا آب گرم به دوش برسد. در اين شرايط، بهتر است از سيرکوالتور استفاده شود که توضيحات 

توان آبی که تا داده شد. تا اصالح سيستم گردش آب در ساختمان، می راهنما نيا 2-2-3 بخش در آنمربوط به 

رود را در يک لگن جمع کرد و برای شستشو يا آبياری يا ساير مصارف از آن استفاده آب گرم هدر می زمان رسيدن

 کرد. 

 

 

نفر  8استحمام  یوان ربا  ني بار رپ شدن ا کی یربا  ازیخانواده، آب دارد. حجم آب مورد ن  یآب معدن  یبطر 037از  هب شیب ازیرپ شدن ن  یربا  ،ی تر ی ل  477وان  کی
 است. یکاف 
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 در وسواس درمان یبرا یپزشک یتخصص خدمات از استفاده

: دارند اديز آب مصرف در یوسواس یرفتارها که یافراد

سواس وسواس فکری از جمله اختالالت روانپزشکی است. و

ترين انواع وسواس تميزی )وسواس شستشو( يکی از شايع

 یزيبا نظافت و تم ديشستشو را بافکری در ايران است. البته 

بيش از حد به  ،دارد تميزی که وسواس ی. فردجدا نمود

دهد به طوری که موجب اختالل در زندگی تميزی اهميت می

به نحوی که مرتباً مورد اعتراض  شودفردی و اجتماعی وی می

. به عنوان مثال چنين نزديکان يا همکاران خود قرار می گيرد

دوش حمام بماند تا کامال  ريساعت ز نيچندفردی ممکن است 

. قطعاً اين اختالل روانپزشکی منجر به هدررفت مقدار زيادی آب می شود. اصالح اين اختالل نيازمند شود زيتم

 نپزشک است. مداخله تخصصی روا

 

  ندریبگ دوش درمیان روز یک صورت به خانواده آن افراد که نفره 4 خانواده یک د،یکن فرض مثال عنوان به

. دهند کاهش دقیقه 8 به دقیقه 21 از را گرفتن دوش زمان و کنند استفاده آب مصرف کاهنده سردوش از و

  سال در آب هایتعرفه با آب، مترمکعبی 919 جویی صرفه بر عالوه توانندمی( 91) جدول طبق خانواده، نیا

  صبن هزینه اگر که کنند جویی صرفه خانوار یهاهزینه در سال یک طول در ریال 9،657،462 مقدار 9918

 .شد خواهد جبران ماه 8 از کمتر در آن نصب هزینه کنیم، فرض ریال 9،111،111 را کاهنده سردوش
 گرفتن دوش زمان کاهش  و کاهنده سردوش از استفاده صورت در انجام قابل جویی صرفه برآورد: 11 جدول

 وضعيت مصرف

آب مصرف شده برای 

دوش گرفتن در طی  

 سال )مترمکعب(

آب صرفه 

جويی شده  

 )مترمکعب(

هزينه آب بها برای دوش  

 گرفتن در طی سال )ريال(

هزينه صرفه 

جويی شده  

 )ريال(
 دقيقه 2 دقيقه 20 دقيقه 2 دقيقه 20

 1،113،221 742،147 1،255،362 263 175 432 استفاده از سردوش معمولی

 296،259 197،906 494،765 70 47 117 استفاده از سردوش کاهنده

)کاهش  ميزان صرفه جويی کل 

 زمان+ سردوش کاهنده(
 391  1،657،462 
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 های لباسشویی و ظرفشویی نکات مربوط به مدیریت مصرف آب در ماشین -3-2-1

های لباسشويی و ظرف شويی، نسبت به شستشوی دستی، آب بسيار کمتری مصرف بطور کلی استفاده از ماشين 

فاده هر وسيله، است شود. ولی مانندکنند. بنابراين استفاده از اين وسايل برای مديريت مصرف آب توصيه میمی

 نيا 6-2 بخش در که همانطور ،يیلباسشو نيماش مورد در. دارد تياهم آب مصرف تيريمد یراستا در حيصح

يدا توجهی افزايش پ قابل مقدار به آب مصرف زانيم ،يیلباسشو نيماش تيظرف شيافزا با شده، داده نشان راهنما

  کند.می

ی رود، بايد ظرفيت مناسبای انتظار میکاری که از اين وسيله در هر خانه بنابراين، متناسب با نوع کاربری و بار

 های کم، منجر به هدر رفتهای لباسشويی با ظرفيت باال برای شستشوی لباسانتخاب شود. استفاده از ماشين

زان سب با ميهای لباسشويی جديد، امکان انتخاب برنامه شستشو متناشود. ماشينای آب میمقدار قابل مالحظه

کنند ولی توصيه کلی اين است که سعی شود تا حد امکان از ظرفيت کامل لباس قرار گرفته داخل آن را فراهم می

برداری از آب مصرف شده صورت گيرد. ذکر اين نکته نيز ضروری ماشين لباسشويی استفاده شود تا حداکثر بهره

 های لباسشويی جديد دارند.اتب بيشتری از ماشينهای لباسشويی قديمی مصرف آب به مراست که ماشين

درصد انرژی کمتری  50 تا درصد آب و 50تا  35 اند،که در سالهای اخير وارد بازار شده لباسشويی هایماشين

ويی، ماشين لباسشدر موقع خريد شود توصيه می کنند.مصرف میهای قديمی نسبت به مدلبرای هر بار کار کردن 

های اولويت دهيد. به طور کلی ميزان مصرف آب مدل)درب از باال( ای های بشکهدرب جلو را به مدلهای مدل

های لباسشويی بايد مرتب صورت گيرد ای ماشينهای دورهسرويسهای درب جلو است. ای بيشتر از مدل بشکه

ثر است. به طور مثال، در صورت چرا که کارکرد صحيح اجزای اين دستگاه، در ميزان مصرف آب و انرژی آن مو

ش بری کاهههای گرم کننده آب در ماشين لباسشويی، نه تنها کارايی آن در شستشو و لکجرم گرفتن المنت

 يابد. يابد، بلکه ميزان مصرف انرژی آن نيز افزايش میمی

 
مورد نياز برای شستشوی مدرن در مقايسه آب  های ظرفشويیهای انجام شده برای ميزان مصرف آب ماشينبررسی

 که درصد حجم آبی 20تا  10با  تنها دهد که ماشين ظرفشويییهمان ميزان ظرف به صورت دستی نشان م

 يک و شوی شست به طور مثال، هنگامکند. آب مصرف میشود، می مصرف ظروف دستی شستشوی هنگام
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 مصرف آب کردن گرم برای انرژی ساعت کيلووات 2.5 و آب ليتر صد ميانگين طوربه دست با نفره 12 سرويس

 همان برای انرژی ساعت کيلووات يک و آب ليتر 15 تقريباً باال، انرژی سطح با شويیظرف ماشين يک شود، امامی

 علت اين امر، دمای .دهدمیتری تحويل عالوه بر اين، ماشين ظرفشويی، ظروف پاکيزه .کندمی مصرف ظرف ميزان

ها باالی آب و فضای داخل ماشين ظرفشويی هنگام شستشوی ظروف است که باعث از بين رفتن همه ميکروب

 ميزت ممکن است کامالً شوند،می شسته دست با وقتی کثيف ظروف که دارند تأکيد سالمت شود. کارشناسانمی

 دما اين تحمل کهدرحالی است؛ گرادسانتی درجه 60 ظروف، کامل شدن تميز برای مناسب دمای چراکه نشوند

 رجهد اين به را آب دمای تواندمی راحتیبه شويیظرف ماشين يک اما. نيست پذيرامکان عمالً دست پوست برای

برای اطمينان از صرفه جويی در مصرف  .شوندمی پاک هاچربی و هاآلودگی از خوبیبه ظروف درنتيجه و برساند

 شويی را وقتی روشن کنيد که کامال پر باشد. فآب، ماشين ظر

 ر،ياخ یهاسال درهای ايرانی است. خانوادهاست که مورد استفاده اکثر  هايیدستگاه جمله از لباسشويی ماشين

 لقاب زانيم به آنها یانرژ و آب مصرف و کرده یامالحظه قابل راتييتغ يیلباسشو نيماش ديتول یهایآورفن

 نيماش یميقد یهامدل از چنانچه ل،يدل نيهم به. است کرده دايپ کاهش تریميقد یهامدل به نسبت یامالحظه

 وقعم در. شماست یبرا آب مصرف کاهش یکارهاراه از یکي دتريجد مدل کي ديخر ،ديکنیم استفاده يیلباسشو

 زانيم یکل طور به. ديده تياولو( باال از درب) یابشکه یهامدل به را جلو درب یهامدل ،يیلباسشو نيماش ديخر

  .است جلو درب یهامدل از شتريب باال از درب یهامدل آب مصرف

ه دارای هايی کبه جای استفاده از برنامه سنگين برای شستشوی لباس

 ماشين لباسشويی،ها در قرار دادن لباس از های خاص هستند، قبللکه

 خاص تکنيک به تميزی برای هالکه از برخی. بشوييد را سخت هایلکه

 تواند متناظر بهدارند که رفع آنها برای ماشين لباسشويی می نياز

مصرف آب و انرژی اضافی برای دورهای بيشتر شستشو با دمای باال يا 

 یزمان را يیلباسشو ها،لباس یشستشو یبرا .های مکرر باشدآبکشی

 اسلب حجم حداکثر با شستشو. ديکن روشن است، شده پر کامالً که

 نيماش دتريجد یهامدل. شودیم آب یاديز مقدار يیجوصرفه باعث

 دمور آب مقدار نييتع امکان که دندار یخاص ماتيتنظ يیلباسشو

 يیجوصرفه حداکثر صورت، هر در یول. کندیم فراهم آن در شده گرفته قرار لباس حجم به توجه با را استفاده

 تعداد ق،يطر نيا از و رديگ قرار استفاده مورد تيظرف حداکثر با شهيهم يیلباسشو نيماش که شودیم محقق یوقت

جويی در مصرف آب در يکی ديگر از موارد مهم برای صرفه .افتي خواهد کاهش سال یط در آن از استفاده دفعات

 ماش لباسشويی ماشين است. گاهی اضافی شستشوی عدم استفاده از چرخه، زمان استفاده از ماشين لباسشويی
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 Extra“ عبارت با گزينه اين موارد، از بسياری در. دارد غيرضروری و ثانويه شستشوی یچرخه برای ایگزينه

Rinse ”آب در زيادی مقدار شستشو یچرخه هر اتمام از بعد گزينه اين کردن خاموش. است شده مشخص 

 اکپ لباس از کامل طور به را هاشوينده اضافی شستشوی یگزينه. کندمی جويی صرفه شما یخانواده مصرفی

خارش يا  ممکن است دچار دارند بسيار حساسی پوست که کسانی گزينه، اين کردن خاموش صورت در. کندمی

پوست اعضای خانواده به  مناسب ترماليم هایدر اين صورت بهتر است نوع شوينده ،های پوستی شوندحساسيت

ها در ماشين لباسشويی، ممکن است شما جای آبکشی اضافه مورد توجه قرار گيرد. استفاده بيش از حد از شوينده

راين شود. بنابرا مجبور به استفاده از چرخه شستشوی ثانويه و آبکشی اضافی کند که منجر به هدر رفت آب می

 از شوينده ها خودداری کنيد. از استفاده بيش از حد شود توصيه می

 

 رکوالتوریس ستمیس -3-2-2

 یشيگرما ستميهر س ايحمام( از محل آب گرمکن ) ريبرداشت آب )نظهای رياز ش یکيدور بودن  ليدلبه  یگاه

آب،  یاديز اريتا پس از هدررفت مقدار بس ميصبرکرده و آب گرم را بازنگه دار یمدت زمان دي(، بانظير پکيج گريد

ه ک يیو مکانها یميبزرگ و قد ،یالئيمشکل خصوصاً در منازل و نيآب گرم به محل مصرف برسد. ا جيبه تدر

 نيرفع ا نهيهزهای کماز روش یکيخورد. یبه چشم م ارينشده بس تيدر آنها رعا ساتيتاس یهای طراحاستاندار

 یشود تا زمانیپمپ باعث م نياست. ا یآب گرم مصرف انيجر ريدر مس رکوالتوريهای سمشکل استفاده از پمپ

 یاديز رايار بسداز هدررفت مق بيترت نيبدد. وآب برقرار نش انيجر ده،يشده نرس فيتعر شياز پ یکه آب به دما

ه است ک ديپردازشگر کوچک اما مف ستميس کيآب گرم  رکولهيس ستمي. سشودیم یريجلوگ یاز آب و انرژ

 پمپ ملکردع یچگونگ و دما کنترل تيقابل ستميس نيا پردازشگردر حمام نصب گردد.  ايو  نکيس ريتواند در زمی

 عبارتند از:  رکولهيس ستميهای سیژگيو .دارد را

 شود.که آب گرم می یخاموش کردن خودکار پمپ زمان 

 دهد. ینم را فرمان استارت ،کنترل ستميس حد تعيين شده مطلوب باشد، از شيآب ب یکه دما یتا زمان 

  از  یکي نيگردد. اپمپ به طور خودکار خاموش می ،نرسد یآب گرم به خروجکوتاهی اگر در طول زمان

لوله  ايآب گرم وجود داشته باشد و  ستميدر س یاست که مشکل يیهازمان یپمپ برا یمنيهای ایژگيو

 شده باشد. یگرم دچار شکستگآب 

 به طور خالصه عبارتند از:  رکولهيس ستميس یايمزا

 یآب گرم به لوله خروج عتريسر دنيرس 

 و انرژی مورد نياز برای گرم کردن حجم زيادی از آب مصرفی  در مصرف آب يیصرفه جو 

 يیو لباسشو يیهای ظرفشونيهای ماشبهبود عملکرد 

http://typs.ir/test/circulatory-system/
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 ی کاهش فاضالب خروج 

  مصرف سوخت و آلودگی محيط زيست کاهش 

 

 ها در شیرآالت و سردوش آب مصرف کاهنده زاتیتجه -3-2-3

 /سرشیرفشان آب/درافشان/پرالتور -3-2-3-1

تعويض سرشيرها و مجهز  ،آبترين کار در راستای کاهش مصرف ترين و همچنين کم هزينهترين و اثربخشساده

اميده نيز در بازار ايران نکاهنده مصرف  فشان يا سرشير، آبدرافشانهای نامبه که است پرالتور نمودن شيرآالت به 

کاهنده مصرف  ريپرالتور )سرش .استازار موجود انواع ايرانی و غيرايرانی آن در بدر حال حاضر به وفور  شودمی

عات قط نياتوالت کاربرد دارد.  ريشلنگ در ش یحمام و خروج ريش ،يیظرفشو ريش ،يیروشو ريش زيآب( در آبر

صرف م تيدر حجم ستون آب سبب مطلوب ريياختالط آب با هوا را دارند و ضمن کاهش مصرف آب بدون تغ تيقابل

های خانگی کاربریخروجی شيرآالت در درصد از مصرف آب  40تا توان میقطعات  نيبا استفاده از ا د.نگردیم زين

 شدن آب به اطراف دهيآب و پاش ادياز فشار ز یريآب، جلوگ انيکاهش مصرف آب، کنترل جرو غيرخانگی کاست. 

 يرسرشچطور حال سوال اين است که  .هاستسرشيراز مزايای استفاده از خروج آب  یکنواختي نيو همچن نکيس

 م؟يکن ضيتعو ايرا نصب و 

 نيامبهتر را ت یبندآب ،سرشير ريز یگردد که بهمراه واشریبه نام بوش استفاده م یااز قطعه سرشيرنصب  جهت

کرد.  یبندخروج آب بست و آب ريبهتر است آنرا با دست در مس ،در بوش سرشيرکند. پس از قرار دادن یم

 . شکلدردسر کند جاديا زدايیرسوب وکردن محکم کردن آن، ممکن است در هنگام باز  یاستفاده از آچار برا

 را نشان داده است.  سرشير نحوه تعويض (24)

 

 
 سرشیریا نصب نحوه تعویض  : 24 شکل

http://typs.ir/test/water-reducing-equipment/
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ها ممکن است بعد از مدتی رسوب بگيرند و کارايی آنها کاهش سرشيردر صورتی که ميزان امالح آب زياد باشد، 

 ساتيتاس ايآب و موجود در بعلت جمع شدن شن و ماسه ممکن است موارد  یدر بعضپيدا کند. در اين حالت، 

صورت  نيشود. در ا دهيآب به اطراف پاش ايشلنگ، فشار آب کم و  اي( و ري)علم ش رآالتيدر پشت پرالتور ش ،منزل

توان بدون استفاده از ابزار نشان داده شده معموالً می الف(-25. همانطور که در شکل )کنيدباز بايد در افشان را 

 را باز کرد.  سرشيرخاصی 

 

 
 (الف)

 
 (ب)

 
 )ج(

 
 )د(

 
 (ه) 

 
 (و)

 
 پرالتور ییزدارسوب نحوه: 25 شکل
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با پارچه را ب( و ضمن اطمينان از اينکه سر آچار -25با استفاده از آچار مناسب، مطابق شکل )در غير اين صورت 

ج، د(  -25های )تا به آبکاری سرشير صدمه نزند، آن را باز کنيد. همانطور که در شکل ،پوشش مناسب پوشانده يا

های مختلف ممکن است سوراخ های توری و اجزای پرالتور را ببندد. برای تميز نشان داده شده، رسوبات به شکل

را  سرشيرتوان یم نيهمچنتوان از جريان آب يا سرکه استفاده کرد. ه، و( می -25کردن پرالتور مطابق شکل )

در هنگام نصب  خود نصب نمود. هياول یشدن در جا زيقرار داد و پس از تم دو ساعت درون سرکه یکي یبرا

 سرشير، قرار دادن واشر نبايد فراموش شود. 

( نشان داده 11در جدول ) هاسرشير. برخی از انواع شده است ها ايجادسرشيرهای اخير، تنوع زيادی در در سال

شود و برای باز کردن آن نياز به آچار مخصوصی های عمومی بکار برده میاند. پرالتور ضد سرقت برای مکانشده

به سادگی با دست يا آچارهای معمولی قابل باز و  ها( نشان داده شده است. ساير پرالتور11است که در جدول )

بسته شدن هستند. برحسب اينکه نوع رزوه سرشير چگونه باشد، پرالتورهای رزوه داخل و رزوه بيرون نيز در بازار 

های هوادهنده، از طريق اختالط آب و هوا، جريان سرشيراند. ( نشان داده شده11موجود هستند که در جدول )

 آب و کندیرا القا م یو سبک یپوست حس نرم یآب رو انينوع جر نيد. تماس اندهیتر نشان ميمجحخروجی را 

نند ما یاز مواد نرم ،یمعمول یاستفاده از شبکه تور یبه جا ،ضد رسوب هایسرشير. در پاشدیبه اطراف نم زيرا ن

مواد، رسوبات و امالح جمع شده با مالش دست از  نيبودن ا ريانعطاف پذ ليشود. به دلیاستفاده م کيپالست

، رشيرسدر داخل  ستونيمانند پای در اثر حرکتِ قطعه ببا هر بار باز و بسته شدن آ ايکنند و یم زشيآبفشان ر

همانند آنچه زدايی بالبته اگر آب امالح يا رسوبات زيادی داشته باشد، رسو گردند.یخارج م یجزئ یهابرسو

 ها ضروری باشد. سرشيربرای اين  شد، نيز ممکن استشرح داده 

( نشان داده 11کنند که برخی از آنها در جدول )ها، اشکال متنوعی در نحوه ريزش و پاشش آب فراهم میسرشير

پودری و يا بارانی، اختالط آب و هوا، شود، انواع پاشش جريان آرام، همانطور که در اشکال ديده میشده است. 

ها، دارای قابليت تنظيم زاويه خروجی سرشيراشکال فضايی در خروجی پرالتورها قابل مشاهده است. برخی از 

و امکان  ودشهای غيرخانگی بيشتر استفاده میدر سينک آشپزخانه يا کاربری ی مفصلیهاسرشيرهستند. از اين 

ند ها هستسرشيراز انواع ديگر  رآالتيش یاسکه یتورهاپرال. کننددرجه تغيير جهت پاشش آب را فراهم می 360

 یاندازهکه به ا ديمراقب باش ديباالبته . کردن هستند زيبه آچار قابل باز و تم ازيبا دست و بدون ن یبه راحتکه 

غيرمفصلی نيز وجود دارند که با فشار  یپرالتورها باز شوند. یهم به راحت یدفعات بعد که ديآنها را محکم کن

 اند. نشان داده شده کنند که در جدولدست، امکان تغيير زاويه پاشش آب را تا حد محدودی فراهم می

ها توجه بيشتری کنيم، مقدار دبی جريان خروجی عالوه بر موارد ذکر شده، اگر به جزئيات مشخصات فنی سرشير

کنند. ها مستقل از فشار آب پشت خروجی شير، جريان ثابتی را خارج میاز سرشيراز آنها نيز متفاوت است. بعضی 

های موجود در بازار هم ليتر در دقيقه دارند. بعضی از سرشير 6يا  3، 2ها در بازار ايران، معموالً خروجی سرشير

يرهای کند. سرشپيدا می بدين معنی که با افزايش فشار آب، مقدار آب خروجی از شير افزايش ،دبی متغير هستند
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اند که آب را به صورت پودری و ليتر در دقيقه هم اخيراً به بازار اين کاالها اضافه شده 6/0و  2/0، 1/0دبی ثابت 

 کنند.  جويی در مصرف آب را فراهم میکنند و بيشترين صرفهبا فشار باال تخليه می
 هاآن یخروج انیجر مختلف اشکال و رهایسرش انواع: 11 جدول

 هاسرشيرانواع 

 ضد سرقت

 

 و رزوه داخل رزوه بيرون

 

 هوادهنده

 

 ضد رسوب 

 
 مفصلی

 

 ایسکه
  

 با زاويه خروجی تنظيم شونده

 
 ها براساس نوع جريان خروجی سرشيردسته بندی 

 مخلوط آب و هوا

 

 جريان آرام

 

 اسپری ماليم

 

 اسپری بارانی

 
 جريان ميکادو

 

 جريان پودری
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در  تريل 15تا  10از  یبطور متوسط در منازل و اماکن عموم يیو ظرفشو يیروشو راالتيش بسياری از یخروج

 16 موجود )مبحث یبا توجه به استانداردها زانيم نياست که ا ريآب متغ عيبا توجه به فشار شبکه توز قهيدق

برای اکثر موارد شستشو، اين ميزان از خروجی شير آب . بايد کاهش داده شودبوده و  اديساختمان( ز یمقررات مل

ها از کنار دست ،تواند مورد استفاده قرار گيرد و عمده آب خروجی بدون اينکه مورد استفاده قرار گيردعمالً نمی

صورت خواهد  قهيدر دق تريل 6تا  2 زانيثابت به م یخروج انيجر ميتنظسرشير مناسب، با نصب رود. به هدر می

 بود. ميواهخ یاقابل مالحظه يیشاهد صرفه جوگرفت و 

کارهای مديريت مصرف آب در ، با ايجاد شرايط زير، از جمله کاراترين راهسرشيربندی، استفاده از به عنوان جمع

 : باشدمیها ساختمان

 هوا و آب اختالط با آب به یبخش طراوت 

 و پاشش فشار ميتنظ ليدل به آب کم یخروج از یناش نديناخوشا احساس بدون یعبور اب حجم کاهش 

  هوا و آب اختالط از مناسب استفاده و یخروج انيجر شکل

 آب انيجر نمودن ميمال و نمودن کنواختي 

 اطراف به پاشش از یناش هدررفت کاهش از یريجلوگ و اطراف به آب پاشش کنترل  

 است اديز عيتوز شبکه آب فشار که يیهامکان در بخصوص آب مصرف در مالحظه قابل يیجوصرفه . 

 گرم آب ديتول یبرا یانرژ مصرف کاهش 

 

  رضف و بشورد ییروشو ریش از استفاده با را دستش بار 4 روز، شبانه طول در نفر کی دیکن فرض مثال طور به
 به قهیدق در تریل 95 یخروج یدب کاهش و مناسب ریسرش از استفاده با. باشد باز آب ریش هیثان 91 بار هر م،یکن
 .  کرد ییجوصرفه روز شبانه در( خانواده یمعدن آب یبطر 92 معادل) آب تریل 98 توانیم قه،یدق در تریل 6
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 آب مصرف کاهنده هایشسردو -3-2-3-2

استحمام و  ها،هتل و هاخوابگاه استخرها، مثل يیهاو مکان یخانگهای یمصرف آب در کاربر یاز موارد اصل یکي

از  استفادهشود. در حمام انجام می ،هاخانهدرصد مصرف آب در  30بطور متوسط حدود دوش حمام است. 

 مختلف پاشش،های آب و حالت یخروج انيجر زانياختالط آب و هوا، کنترل م تيمناسب با قابلهای سردوش

سردوش با مکانيزم اختالط شمای کلی يک  (26) شکلموثر باشد. کاهش مصرف آب  حد زيادی درتواند تا می

 یمحل از را هوا مصرف، کاهندههای شود، سردوشهمانطور که در اين شکل ديده میدهد. آب و هوا را نشان می

 د.ننکب با فشار مناسبی تخليه میآ با اختالط از پس و دهيکش داخل به سردوش دسته اي آب پاشش محل یرو

مصرف آب، به دليل تنظيم فشار پاشش آب روی بدن و مخلوط کردن آب و هوا، احساس های کاهنده سردوش

 کنند.های معمولی برای مصرف کننده ايجاد میخوشايندتری را نسبت به سردوش

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

 

ها از آنبرای ايجاد فشار بيشتر، حفراتی که آب 

از  رها معموالً ريزتشود در اين سردوشخارج می

های معمولی هستند و به همين دليل سردوش

مهم است که از موادی ساخته شده باشند که 

های ها نشود. نازلآنرسوب منجر به بسته شدن 

های کاهنده معموالً از جنس سيليکون سردوش

در  (27) همانند شکلانعطاف پذير هستند و 

تی که با رسوب مسدود شده باشند، معموالً صور

به راحتی با دست قابل بازگشايی هستند. 

و  متحرکسته د دوطور کلی به  ها بهسردوش

  .(22)شکل  شوندیم یبندهثابت دست

 
 یهانازل در رسوبات از یناش یگرفتگ رفع نحوه: 26 شکل

 سردوش یکونیلیس
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 (چپ) ثابت و( راست) متحرک یها سردوش: 28 شکل

 

های ثابت موجود در های ثابت در صورت داشتن سطح بزرگ، معموالً مصرف آب بيشتری دارند. سردوشسردوش

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.   

 

  اگر. ردیبگ دوش قهیدق در تریل 98 یمعمول سردوش کی با قهیدق 91 مدت به نفر کی دیکن فرض مثال طور به
  یمعدن آب یبطر 62 حدود یعنی تریل 911 شود، انجام قهیدق در تریل 8 کاهنده سردوش کی با استحمام نیهم

 . شودیم مصرف یکمتر آب خانواده
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 دارشیرهای خودکار و زمان -3-2-3-3

می های عموشوند، معموالً در مکانی که به طور خودکار بسته میاستفاده از شيرآالت مجهز به حسگر يا شيرآالت

توجهی باز بماند، بعد از مدت کوتاهی به طور خودکار ها، اگر شير آب از روی بیشوند. در اين مکانتوصيه می

 شود.شود و از هدر رفت آب جلوگيری میبسته می

 ستد با تماس بدون و بوده مجهز چشمی سنسور به که هستند فتوالکتريک شيرهایاز جمله شيرهای خودکار، 

 با مقايسه در را انرژی و آب مصرف در %70 تا جويیهصرف قابليت شيرها اين. باشند می آب وصل و قطع به قادر

علت ها بههای عمومی و بيمارستانبخصوص در روشويی مکان شيرها ايناستفاده از . دندار معمولی شيرهای

مالحظه حاصل از قطع سريع جريان و رعايت موازين بهداشتی بدليل عدم لمس بدنه شير توصيه جويی قابل صرفه

 شود. می

 هایايستگاه مدارس، مساجد، ها،پادگان ادارات، از اعم عمومی هایمکان کليه جهت دارهای فشاری زمانشير

به نسبت  را آب مصرف %60 ميزان تا و دنباشمی استفاده قابل....  و ها رستوران ،هافرودگاه ،هاترمينال آهن،راه

 ازب شير خروجی آنها به فشار اعمال با که اند شده طراحی ایگونه به شيرها اين. دهدمی کاهششيرآالت معمولی 

 . ودشمی قطع خودکار طور به ثانيه چند از بعد و گرددمی

گيرد. جريان آب از اين شيرها در صورتی برقرار های عمومی مورد استفاده قرار میشيرهای پدالی، برای مکان

شود که پدال قرار گرفته در پايين سينک، فشار داده شود. اين شيرها به دليل اينکه نيازی به لمس بدنه شير میَ

ند. تر هستبرای باز و بسته کردن آن وجود ندارد، مزايای شيرهای فتوالکتريک را دارند در حالی که بسيار ارزان

بر بوده و تلفات آب در زمان ايجاد نقص در های ذکر شده، رفع نقص اين شيرها، ممکن است زمانمزيت عليرغم

 اين شيرآالت ممکن است زياد باشد. 
 

   
 یپدال ریش                            کیفتوالکتر ریش                                     یفشار ریش                            
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   (انیجر کننده میتنظ) رگالتور -3-2-3-4

را دارند و در محل  ینصب آسان و مخف تيبا توجه به نوع ساخت قابل رگالتورها

و  يیروشو رآالتيش یاتصال شلنگ به سردوش حمام، شلنگ توالت، خروج

 کينصب شوند و نقش خود را بعنوان  توانندیعلمک ثابت حمام م نيهمچن

ه است کای قطعه بگونه نينحوه عملکرد ا .ندينما فايقطعه کاهنده مصرف آب ا

ز ا استفاده .دينمایم نيرا تام یثابت انيفشار آب همواره مقدار جر راتييبا تغ

 مصرف کمک یسازنهيبه کنترل و به یاديکننده تا حد ز ميتنظ یرگالتورها

 .است در مصرف آب يیجوصرفهبرای  نهيهزساده و کم یحلراهو  دينمایم

های حمام و توالت را در رگالتورهای موجود در بازار ايران، امکان ثابت نگاه داشتن دبی خروجی شيرآالت و شلنگ

 در صورتی که فشار شبکه بسيار کم )مثالشود سبب میليتر در دقيقه دارند. استفاده از اين رگالتورها  9تا  6حد 

 گالتورراوقات استفاده از  شتريب درماند. ب، دبی خروجی شيرآالت ثابت باقی شود ر باشد(با 5يک بار( و يا زياد )مثال 

 عيبلند مرتبه موجب توز یهادر آپارتمان شود. خصوصاًیمشيرآالت  تيفشار آب و مطلوب تيموجب بهبود وضع

 .شودیآب م ترو مناسب ترکنواختي

 

   

 

 

   مخازن آبشویه )فالش تانک( -3-2-3-5

شوند.  ميزان مصرف مخازن آبشويه که در بازار موجود هستند به دو دسته تک حالته و دو حالته دسته بندی می

( در 12آب )حجم( برای مخازن آبشويه سرويس بهداشتی در استاندارد ملی برچسب مصرف آب مطابق جدول )

 نظر گرفته شده است. 
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 در مخازن آبشویه یک حالته و دو حالته )لیتر(: حجم تخلیه آب 12 جدول

 میانگین تخلیه تخلیه نیمه تخلیه کامل نوع مخزن آبشویه

 4 – 5/3 5/3 – 3 5/6 - 5/5 لیتری  3و  6دو حالته 

 5/3 – 1/3 2/3 – 2/2 7/4 – 3/4 لیتری  3و  5/4دو حالته 

 5/5 – 5/4 5/4 – 4 5/9 – 2 لیتری  5/4و  9دو حالته 

   6حداکثر  لیتری  6یک حالته 

   4حداکثر  لیتری  4یک حالته 

 

های قديمی، برای هر بارش فالش کردن بين فالش تانک

کردند در حالی که همانطور ليتر آب مصرف می 20تا  13

شود، ميزان مصرف آب فالش ( ديده می12که در جدول )

که به ليتر در هر بار فالش است  6تا  3های جديد بين تانک

 ای کاهش يافته است. صورت قابل مالحظه

 

های کم های جديد بهتر است از فالش تانکبرای ساختمان

های ای استفاده شود. برای ساختمانمصرف دو مرحله

قديمی، در صورتی که امکان تعويض فالش تانک وجود 

توان با قرار دادن جسمی مثالً يک بطری نداشته باشد، می

پالستيکی که با آب يا چيز ديگری پر شده، بخشی از فضای 

 فالش تانک را اشغال کند، حجم آب مصرفی را کاهش داد.  

 

 
 

 
 

   
 

 ای پر مصرفهای دو مرحلهفالش تانک ای پر مصرفهای تک مرحلهفالش تانک
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 مصرف آب در ساختمان های اداری شهر مشهدنمونه کاربرد کاهنده های 

به ابزارهای کاهنده مجهز شدند. برای بررسی کارایی ساختمان های اداری شهر مشهد ، تعدادی از 1396در ابتدای سال 

، میزان مصرف آب این ساختمان های آب اثربخشی مالی در کاهش هزینهاقدامات انجام شده در مدیریت مصرف آب و 

اندازه گیری شده و با مقادیر ذکر شده در دوره مشابه  1396شده در قبض در بازه زمانی اول خرداد تا پایان تیر ها و بهای درج 

در  شود،( نشان داده شده است.  همان طور که مشاهده می13مقایسه شده است. نتیجه این بررسی در جدول ) 1395در سال 

ه جویی در مصرف آب نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل )پیش از نصب درصد صرف 62تا  16ساختمان های مورد اشاره، بین 

ها برای این ساختمان ها با توجه به آب بهای درج کاهنده ها( صورت گرفته است. صرفه جویی ریالی حاصل از نصب کاهنده

انجام  کلیه هزینه های در مدت سه ماه از نصب کاهنده ها،شده در قبض نیز مقدار قابل توجهی بوده و در اکثر موارد، 

 .  شده از طریق صرفه جویی در قبض جبران شده است

 

 مشهد شهر در اداری های ساختمان در آب مصرف کاهش شده انجام پروژه نمونه: 13 جدول

بازگشت سرمایه 

تقریبی هزینه نصب 

 کاهنده ها )ماه(

  جویی صرفه

   ماه دو طی ریالی

  صرفه میزان درصد

   آب مصرف در جویی

  نصب هزینه میزان

 (ریال) ها کاهنده
 سازمان

 1 شماره ساختمان 559،000 19 3،103،400 11

 2 شماره ساختمان 3،625،000 61.7 5،523،000 3

 3 شماره ساختمان 2،522،000 57 3،445،000 3

 4 شماره ساختمان 7،317،000 22.2 6،916،900 2

 5 شماره ساختمان 230،000 19.7 4،260،600 11

 6 شماره ساختمان 1،720،000 32.4 2،761،500 3
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  مطبوع تهویه هایسیستم در آب مصرف مدیریت کلی کارهای راه -3-3

 : گرفت نظر در را زير راهکارهای توانمی مطبوع تهويه هایمدر سيست آب مصرف کاهش منظور به

. اشدبمی زمينه اين در متداول راهکارهای از يکی کنندهخنک هایرجب برای غيرفلزی بانسايه از استفاده .1

 به آن تابش و فلز دمای مالحظه قابل افزايش دليل به فلزی بان سايه از استفاده صورت در داشت توجه بايد

 است کرذ به الزمبان، افزايش پيدا کند. ، ممکن است مصرف آب نسبت به حالت عدم استفاده از سايهدستگاه

 مسيست از محافظت با دارد، انرژی و آب مصرف کاهش روی که مستقيمی اثرات بر عالوه بانسايه نصب که

  .شودیم نيز دستگاه عمر افزايش باعث برف و باران باد، خورشيد، تابش برابر در مطبوع تهويه

 منظور به بخار ديگ و ساختمان گرمايشی و سرمايشی هایسيستم گرم و سرد آب هایلوله کردن چک .2

 افزايش بر عالوه هاسيستم اين در نشتی وجود. باشدمی ضروری ساليانه بازديدهای در نشتی وجود عدم

 . شود نيز انرژی هایهزينه مصرف افزايش باعث تواندیم آب مصرف

 درجه 25 برای ايام گرم سال محيط دمای تا است الزم دما تنظيم قابليت با تبخيری هایمسيست در .3

ری های تهويه مطبوع در فصول گرم جلوگيسيستمبيش از حد  کارکرد از تا شود انتخاب شتريب اي سانتيگراد

  شود. 

 یخوردگ به توانمی جمله آن از که دارد همراه به را یمخرب اثرات مطبوع هيتهو ساتيتاس در آب رسوب .4

 رو نيا از. نمود اشاره يیدشوياس یباالهای نهيهز ست،يزطيمح یآلودگ ،یانرژ راندمان کاهش استهالک، و

 استفاده يیزدا رسوب انجام یبرا مرسومهای روش. شوند يیزدابرسو مطبوع هيتهو ساتيتاس تا است الزم

ه، چندين هزار تن ساالن جيراهای روش قيطر از که است بوده نمک يا دياس مثل ندهيآال يیايميش مواد از

 یشيگرما و یشيسرما ساتيتاس يیزدارسوب يینها مرحلهشود. های بزرگ مینمک وارد فاضالب شهر

 رد یديهای اسآب یساز رها به منجر که بوده ساتيتاس رسوب حل یبرا دياس انواع از استفاده ها،ساختمان

 رتيلچند صد  بزرگ ساختمان هر ساتيتاس يیزدارسوب یبرا ساالنه. گرددیم های فاضالبشبکه و هاچاه

 فاضالب شبکه و هاچاه از طريق یديهای اسآب ،يیدشوياس از پس و شده مخلوط آب تريلهزاران  همراه دياس

 یشيرماگ و یشيسرما ساتيتاس يیايميش يیزدارسوب از یهای ناشیآلودگ و به همين دليل، شودمی تخليه

 ساتيتاس در يیزدارسوب یفناور. ديآیم حساب به ینيرزميزهای آب منابع برای یجد ديتهد هاساختمان

 کيونهای الکترروش و یسيالکترومغناط امواج ديتول زميمکان با یصنعت زاتيتجه و یشيگرما و یشيسرما

 و یانرژ و آب مصرف کاهش به یانيشا کمک های فوقنديفرا حذف با تواندمی که است یديجد وهيش

 و ارديپا صورت به ستيز طيمح حفظ ضمن و دينما ینيرزميز و یهای سطحآب منابع یآلودگ از یريجلوگ

 روش نيا از استفاده گريد عبارت به. نمايد محافظتنيز  یصنعت و یهای ادارساختمان زاتيتجه از مطمئن
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و در جلوگيری از  دهدمی کاهش را ینگهدار و ريتعم نهيهز و شده زين ساتيتاس راندمان شيافزا باعث

 کند. آلودگی منابع آب نقش مهمی ايفا می

 

  کننده خنک برج راندمان افزایش های راه -3-3-1

 منظور، همين به. است کننده خنک هایبرج مطبوع، تهويه هایسيستم در آب مصرف هایمحل ترينمهم از يکی

 منظور به را زير اقدامات .است ضروری امری انرژی و آب مصرف کاهش منظور به هابرج اين در راندمان افزايش

  داد:  انجام توانمی کنندهخنک هایبرج راندمان افزايش

 خليهت کنندهخنک برج از بايد که گويند می آبی به آب زير: گرم آب قسمت از کننده خنک برج زيرآب تخليه

 آب با دارد سختی و امالح که کنندهخنک برج آب از برای اين منظور، مقداری .شود جايگزين تازه آب با و گردد

 لظتغ کننده،خنک برج زيرآب تخليه. يابد کاهش کنندهخنک برج آب در امالح غلظت می شود تا جايگزين تازه

 آب امالح ميزان اگر که صورتی دهد. دراست کاهش می افزايش حال در تبخير دليل به همواره که را آب در امالح

 سيارب ذرات شکل به ،اشباع نقطه از باالتر امالح ميزان و آيندمی وجود به رسوب ذرات ،کند عبور اشباع نقطه از

 برج آب از مقداری امالح، و معدنی مواد غلظت افزايش از جلوگيری برای دليل همين به. خواهند آمد در سخت

 امن کننده باخنک برج ازخروجی  و آب ورود اختالف دمای .شودمی جايگزين جديد آب و شده تخليه کنندهخنک

 بآ قسمت از کنندهخنک برج زيرآب تخليه که است بهتر انرژی اتالف از جلوگيری جهت. شودمی شناخته رنج

 شتت ناحيه از کنخنک برج آب زير تخليه معموالً. باشد آن شدن خنک از قبل و کنندهخنک برج به ورودی گرم

 1 يزانم به گرم آب ناحيه از کنندهخنک برج زيرآب تخليه. است اشتباه که شودمی انجام کنندهخنک برج آبسرد

 هک است ذکر شايان. داشت خواهد دنبال به را مطبوع تهويه سيستم و کنخنک برج راندمان افزايش ،درصد 2 تا

 خواهد شد.  انرژی و آب مصرف کاهش باعث هاسيستم اين در راندمان افزايش

 امالح مقدار کنندهخنک برج در آب مداوم تبخير به توجه : بازيرآب بخش در کنندهخنک برج آب مصرف کاهش

 کاهش و گرفتگی موجب آب تخليه عدم صورت در و است افزايش حال در دائما کنخنک برج آب در رسوب و

 آب تا است نياز شود، بيشتر آب امالح ميزان چه هر بنابراين. شد خواهد خسارت آمدن وارد و دستگاه راندمان

 خنک برج رد رسوب تشکيل اشباع نقطه توانمی خاص شيميايی مواد افزودن با. شود جايگزين تازه آب با بيشتری

 . باشد کنندهنکخ از برج آب تخليه به کمتری نياز تا برد باال را کننده

 صبن شد ذکر نيز باال در که طور: همانکنندهخنک برج برای گريل يا آفتابگير نصبانتخاب محل مناسب و 

 افزايش همچنين و انرژی مصرف کاهش در مهمی بسيار نقش مطبوع تهويه تاسيسات کليه برای فلزی غير بانسايه

 مستقيم نور تابش و دارند قرار خورشيد نور معرض در کنندهخنک برج اجزای و قطعات معموالً. دارد قطعات عمر
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 سيبآ موجب جلبک رشد اين. شد خواهد کنخنک برج سيستم در جلبک رشد موجب ،تاور کولينگ آب به آفتاب

 برج زلنا گرفتگی موجب و کند، آسيب وارد میدارد را حرارت انتقال اصلی نقش که کنندهخنک برج پکينگ به

 خواهد نپايي کنخنک برج راندمان بنابراين شد، خواهد کنندهخنک برج کشیلوله سيستم و قطعات کننده،خنک

 آفتابگير ،کنخنک برج باالی قسمت در جلبک، تشکيل از جلوگيری و کنخنک برج راندمان افزايش برای پس. آمد

 توجه بايد هاينک ضمن ،بگيرد را کنندهخنک برج داخل به آفتاب مستقيم تابش جلویتا  ،شود نصببايد  گريل يا

مناسبی قرار داده  محل ر، دکنندهخنک برج است بهتر. نکند ايجاد تداخل هوا فشار و هوا خروج مسير در که نمود

 غالب ادب جهت خالف در کنندهخنک برج قرارگيری محل که داشت توجه بايدشته باشد. دا بيشتری سايه شود تا

 را نندهک خنک برج عملکرد تواندیم اندازه از بيش باد زيرا ،است کمتر باد که باشد محلی در و باشد نصب منطقه

 . دهد افزايش را بيرون به آب پرتاب و کند مختل

 خروجی ماید ایلحظه گيریاندازه با کنندهخنک برج هوشمند کنترل سيستم: هوشمند کنترل سيستم از استفاده

 ایهمالحظ قابل طور به انرژی و آب مصرف در و کندمی کنترل را موتور دور اينورتر وسيله هب کنندهخنک برج از

 کندیم اندازیراه را متحرک سيستم ،نرم صورت به اندازیراه هنگام در سيستم اين همينطور. نمايدمی جويیصرفه

  کند.می جلوگيری کنندهخنک برج قطعات به رسيدن آسيب از نتيجه در و

 طراتق کنندهخنک برج در آب توزيع سيستم چه هر کنندهخنک برج يک در: آب توزيع سيستم تغيير و بررسی

 يشرفتپ با. رودمی باالتر کنندهخنک برج راندمان ،کند توزيع حرارت انتقال سطوح رویهب و نمايد توليد ريزتری

 ريز قطرات صورت به و يکنواخت صورت به را آب که است شده ساخته و طراحی هايینازل امروزه ،تکنولوژی

 کارشناس وسطت بايد کنندهخنک برج نازل يا آب توزيع سيستم تغييرالزم به ذکر است،   پاشد.می هاپکينگ رویهب

 .پذيرد صورت کنندهکخن برج طراحی

 عملکرد و باشدمی تبخيری دستگاهی کنندهخنک برج دستگاه: تبخير بخش در کنندهخنک برج آب مصرف کاهش

 ميزان اينبنابر. صورت گيرد کاریخنک تا شود انجام تبخير بايد که معنی اين به ،است استوار تبخير اصل بر آن

 زانمي حقيقت در يابد، کاهش آب تبخير ميزان اگر و باشدمی دستگاه کاریخنک توان معادل آب شدن تبخير

 توان که است اين ،کندمی پيدا اهميت اينجا در که ایمسئله. يافته است کاهش دستگاه کاریخنک توان

 توانیم کاریخنک ميزان کنترل جهت .نشود انجام اضافه تبخير و باشد نياز با مطابق تبخير همان يا کاریخنک

 مورد دمای از ترپايين دمايی نه کرد راتأمين نياز مورد دمای و داد قرار نظارت تحت را دستگاه از خروجی دمای

 بآ دمای به توجه با که شودمی استفاده کنندهخنک برج هوشمند کنترل هایسيستم از اقدام اين برای .نياز

 افزايش يا کاهش اين که دهندمی افزايش يا کاهش را کنندهخنک برج فن دور ميزان کنخنک برج از خروجی

 يابد،یم افزايش يا و کاهش تبخير ميزان بنابراين .شودمی دستگاه درون جريان حال در هوای دبی تغيير به منجر

 هر کلی طور به. کندمی خارج مدار از کامل طور به را کنندهخنک برج فن ،است خنک هوا که مواقعی در حتی
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 آب مصرف کاهش نتيجه درو  آب تبخير کاهش موجب شود کنخنک برج راندمان افزايش به منجر که اقدامی

 .شودمی کنندهخنک برج

 شودمی آب رفت هدر موجب دستگاه از بيرون به آب پرتاب: پرتاب بخش در کنندهخنک برج آب مصرف کاهش

 بيرون هب فن هوای جريان با يا و شوند پرتاب دستگاه بيرون به ديواره يا تشت به برخورد با قطرات است ممکن و

 هايرگقطره. باشدمی مناسب لوورهای و هاگيرقطره از استفاده ،آب قطرات پرتاب از جلوگيری راهکار. شوند هدايت

 در معموالًکه  آورندمی بوجود هوا مسير در شکل z يا شکل منحنی مسير که هستند فلزی يا پالستيکی قطعات

 آب قطرات ولی ،کندمی عبور هوا آمده بوجود منحنی مسير اين در .گيرندمی قرار هوا خروج و ورود مسير ناحيه

 تيجهن در و شوندمی بازگردانده دستگاه داخل به و افتند می گير ،ندارند مانور قابليت و هستند سنگين که

 .شوندمی کنندهخنک برج آب مصرف کاهش باعث لوورها و گيرهاهقطر

 

 یآب یکولرها در آب مصرف ییجو صرفه با مرتبط نکات -3-3-2

توانند حسب نوع و فن آوری مورد استفاده، مصرف آب بسيار ناچيز تا بسيار زيادی های تهويه مطبوع میسيستم

 گيرند، مصرف آب بسيارقرار میها در ايران مورد استفاده های آبی که در بسياری از ساختمانداشته باشند. کولر

های آبی معضلی است که معموالً در تمام شهرها به ويژه هدررفت آب در تابستان توسط کولرزيادی دارند. 

در واقع هر کولر آبی، معادل يک نفر، فرد پر مصرف در شبانه شود. شهرها و مناطق گرم به فراوانی ديده میکالن

رود. چکه کردن های آبی در فصول گرم سال به هدر میهای زيادی از طريق کولرراه آب ازکند. روز، آب مصرف می

  .(29)شکل  شودآب از کولرها )نشتی( معضلی است که در اکثر مواقع موجب هدررفت آب در فصول گرم سال می

 
 سال گرم فصول در یبآ هایکولر از آب زیسرر ای و کردن چکه: 29 شکل
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آب از مخزن آن  و شوددر طول شب با افزايش فشار آب پر میدر بسياری از موارد و در نقاط مختلف کشور، کولر 

ا يا تنظيم نيست و ي ،دهدکند. عالوه بر اين شناور کولر که کار تنظيم آب ورودی به مخزن را انجام میسرريز می

رد اطمينان از عملکهای منظم از کولر و جلوگيری از نشتی و بازديد روفرسوده است و عملکرد درستی ندارد. از اين

 تواند ميزان مصرف آب در کولر را تا ميزان قابل توجهی کاهش دهد.مناسب شناور کولر می

 کانال آميزی رنگ نيز و تيره رنگ با هایکولر به سفيد رنگ زدن و آبی هایکولر روی بر بانسايه نصب صورت در

 بانسايه نصب اين بر عالوه. (30)شکل های آبی را کاهش داد در کولرمصرف آب  توانمی ،سفيد رنگ به کولرها

اين امر باعث باال رفتن کارايی . دهد کاهش را کولر دريچه از شده خارج یهوا دمای سانتيگراد درجه 5 تا3 تواندمی

استفاده از پوشال استاندارد شود. همچنين کولر در کاهش دمای منزل و کمتر شدن زمان روشن بودن آن می

های آبی باشد. سرويس ساالنه کولرها و بخصوص تعويض منظم تواند يکی از عوامل موثر بر مصرف آب در کولرمی

 کند. ر کاهش مصرف آب نقش آفرينی میها، از جمله مواردی است که دپوشال

 

 
 یآب هایکولر یرو بر بانیسا صب: ن31 شکل

 

های متنوعی برند. است (31)شکل  ، استفاده از ترموستاتو انرژی کولر آبی آب مصرف کاهشما موثرترين کار در ا

درجه سانتيگراد  35تا  10از ترموستات در حال حاضر در بازار ايران موجود هستند که معموالً امکان تنظيم دما بين 

ستگاه د ناي گردد.مهيا می از اين طريق نيزکنند و بعضاً انتخاب خودکار دور تند و کند کارکرد کولر را را فراهم می

نصب بجای  قابل کندرا فراهم می قابليت کنترل هوشمند دماکشی کليد کولر و سيم با نصب آسان بدون تغيير در

که با گرم يا خنک شدن هوا، کولر بصورت اتوماتيک بر اساس نياز  بطوری. باشدمی های  فعلیتمام کليد

مناسب نصب و قرار  محلانتخاب  البتهکند. کننده، موتور، پمپ کولر و يا هر دو را خاموش يا روشن میمصرف

مناسب  یدما یدما بر رو ميتنظ باشد.نگرفتن در مسير مستقيم باد کولر در عملکرد صحيح ترموستات مؤثر می
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، بازه تعيين شدهاتاق به  یدما دنيشود تا هنگام رسیاست باعث م گراديدرجه سانت 26تا  24 نيفصل گرما که ب

در واقع با انتخاب اين بازه دمايی،  مصرف کند. یآب کمتر و ینرژا نيکولر به طور خودکار خاموش شود و بنابرا

درجه روشن  24رود، کولر روشن شده و تا رساندن دمای محيط به بباالتر سانتيگراد درجه  26در صورتی که دما از 

اموش درجه بازنگردد، کولر خ 26به باالی  شود و تا زمانی که دما مجدداًماند. پس از آن خاموش میباقی می

تواند هر درجه افزايش بازه دمای مطلوب ذکر شده با استفاده از ترموستات، در فصل تابستان، می ماند. طبيعتاًمی

 جويی در مصرف آب و انرژی به دنبال داشته باشد. مقدار قابل توجهی صرفه

 
 نمونه یک ترموستات: 31 شکل

 به شرح زير هستند:  ،های آبی شودتواند منجر به کاهش مصرف آب در کولربرخی از اقدامات ديگری که می

 و ماد لحاظ از) محل هوايی و آب شرايط و استفاده مورد فضای با متناسب بايد کولرها برودتی ظرفيت (1

 آب و الکتريکی انرژی موردبی مصتترف باعث تنها نياز حد از های بزرگترکولر. شتتود انتخاب( رطوبت

 .شوندمی

 از خارج های کولرکانال چنانچه. شتتود انجام مستتير ترين کوتاه از کولر کشتتیکانال االمکانحتی  (2

 رنگ زدن ياو  های ديگرعايق يا شتتيشتته پشتتم با کاریعايق بوستتيله بايد حتماً ،دارند قرار ستتاختمان

 ریجلوگي آنها روی بر خورشيد نور مستقيم تابش اثر در سرما رفتن هدر و هاکانال شدن گرم از سفيد

 مسير چه هر. است موثر هم هاکانال و کولر روی بر ساده سايبان يک نصتب  حتی مورد اين در. شتود 

 و ردهک پيدا افت هاکانال مسير در هوا فشار ،باشتد  ترطوالنی و خم و پرپيچ های آبیکولر کشتی کانال

 ناالمکا حتی بايد لذا. شودمی کمتر نيز شده حاصل سترمای  و دارد نياز بيشتتری  انرژی به آن جبران

 . شود گرفته نظر در کشی کانال مسير کوتاهترين
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 ولرک اشکاالت رفع و کردن تميز. گردد اقدام های کولرپوشال تعويض به نسبت ستاله  هر االمکانحتی (3

 کاهش را آن انرژی مصتترف ،بخشتتيده بهبود را کولر کارکرد ،گرما فصتتل در آن کار به شتتروع از پيش

 .کندمی جلوگيری نيز سرما رفتن هدر از و دهدمی

 نظاير آن و های متعددالمپ ،سماور ،اجاق مانند گرمازا خانگی وسايل از همزمان يا و موردبی استفاده  (4

 چنانچه .دهدمی افزايش را کولر از استفاده به نياز و شودمی سکونت و کار محل گرمای افزايش باعث

 به نهات که معنی اين به. گردد استفادهدر اين موارد موضعی سرمايش سيستم از بايد باشد پذير امکان

 هایدريچه توانمی منظور بدين. کنيم منتقل را سرد هوای گيردمی قرار استتفاده  مورد که هايیاتاق

 هایسالن ويژه به های بزرگترفضا مورد در موضعی سرمايش. کرد مسدود را هااتاق ساير به هوا ورودی

 رمايشس به نيازی ترتيب اين به ،باشدمی کارگر کار محدوده سرمايش معنی به مونتاژ سالن مانند کار

 . بود نخواهد فضا کل

 دور از کنيد ستعی  ويژه به و کنيد پرهيز روز طول در کولر مداوم داشتتن  نگه روشتن  از امکان حد در (5

 . شود متحمل را کمتری فشار دستگاه تا ،کنيد استفاده کولر آهسته

 استفاده. کنيد بندیعايق های درزگيرنوار با را درها و هاپنجره اطراف ،سترما  خروج از جلوگيری برای (6

 .بود خواهد موثر بسيار های گرمروز در ،منازل بندیدرز و شب در بخصوص طبيعی تهويه از

 حد از بيش سردکردن از. است سانتيگراد درجه 26-24 بين تابستتان  در منزل حرارت درجه بهترين  (7

 . کنيد خودداری خود سکونت محل

 اعثب کولر بر فشار کاهش علتهب کار اين زيرا. کنيد نصب باد مسير در را خود کولر امکان صورت در  (2

 .شودمی انرژی مصرف کاهش و آن بازدهی افزايش

 تهويه به هاپنجره بازکردن با ،استتت کمتر داخل دمای از ستتاختمان بيرون حرارت درجه که هنگامی  (9

 . کنيد کمک ساختمان طبيعی

 داخل به بيشتر گرمايی انرژی ورود از هاپرده کشتيدن  و پنجره و در بستتن  با، گرم های خيلیروز در (10

 . کنيد جلوگيری ساختمان

 موردیب تبخير کاهش نتيجه در و پوشال بيشتر عمر باعث (ماه در دوبار حداقل) کولر آب منظم تخليه (11

 . شد خواهد پوشال گرفتن گچ از ناشی آب

 

  یمجاز آب -3-4

از اهميت زيادی  آب مصرف کاهش اهداف یراستا در تواندمی ديجد است یمفهوم که یمجاز آب مقوله به توجه

شرب و بهداشت و های محدود به تامين نياز دانيد نقش آب در زندگی ما صرفاًمی برخوردار باشد. همانطور که

، البطور مثنهاده غيرقابل حذف است.  يک ما، آبهای اليتبسياری از فعشود و برای آب نمی استفاده مستقيم از
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در روند توليد هر محصول کشاورزی، صنعتی يا هر خدماتی مثل اينترنت مصرفی، ميزان مشخصی آب مورد 

د اين حال برای توليگيرد که در محصول نهايی ممکن است ديده نشود و وجود نداشته باشد. با می قرار استفاده

 ، آب مجازی گفتهدر فرآيند توليد کاالهای مختلف مصرفیيعنی آب  ،بآضروری است. به اين  ، مصرف آبآن

مختلف براساس سبک زندگی و نوع تغذيه و کاالهای مورد استفاده در زندگی روزمره مردم کشورهای شود. می

ليتر آن به صورت  200تا  100کنند که تنها بين یمليتر آب به صورت مجازی مصرف  2000تا  2000بين حدود 

 . (32)شکل  استفاده مستقيم از آب است

 

 
 آب میمستق ریغ و میمستق مصارف: 32 شکل

شود. البته ميزان مصرف آب برای توليد برای توليد محصوالت غذايی، آب زيادی مصرف میبايد توجه کرد که 

 15000برای توليد يک کيلوگرم گوشت گاو بايد محصوالت مختلف کشاورزی و دامپروری تفاوت زيادی دارند. مثالً 

آب مصرف کرد. اين در حالی است که محصوالت گياهی نظير گندم  ،ليتر معادل ده هزار بطری آب معدنی خانواده

ی برای توليد احتياج دارند. به همين دليل کم کردن ميزان مصرف گوشت به شرطی يا ذرت به آب خيلی کمتر

های کاهش مصرف آب در کشور است. غذاهای که پروتئين کافی برای حفظ سالمتی بدن تامين شود، يکی از روش



 های خانگی و غیرخانگیدر کاربری کارهای کاهش مصرف آبراه  82

 

اً با ته و عمدتنياز به گوشت کمی داش ها معموالًآش، کوکو سبزی، انواع خورشت سنتی در رژيم غذايی ايران مثالً

 ند. وشمی، تهيه نياز به آب کمتری دارندبرای توليد استفاده از حبوبات و سبزيجات که 

بر مثل کاغذ، مقوا و .... نيز باعث هدررفتن آب زيادی از سوی ديگر، دور ريز مواد غذايی يا ساير محصوالت آب

طلب نيازمند کمتر کردن دورريز همه محصوالتی است که برای توليد آنها آب شوند. سبک زندگی کم آبمی

که به طور روزمره از آنها را به عنوان نمونه حجم آب مصرفی برای توليد برخی محصوالتی مصرف شده است. 

 ( نشان داده شده است.14کنيد، در جدول )استفاده می

توجه به مفهوم آب مجازی و جلوگيری 

آن فقط خاص مصارف کاالها از هدررفت 

در منازل نيست و مشمول همه مشاغل 

شود. در بسياری از ادارات و نهادها می

جهت مقدار زيادی کاغذ مصرف روزانه بی

رود. برای توليد يک بسته و به هدر می

ليتر آب  A4 ،5000برگی کاغذ  500

. صرفه جويی در کاغذ و شودمیمصرف 

ف يکی از مقوا در ادارات و مشاغل مختل

جويی غير مستقيم صرفههای مهم روش

دورريز غذا در در مصرف آب است. 

ها و سلف سرويس ادارات، رستوران

های مهم هدررفت غير مستقيم آب است که بايد تا حد امکان ها، واحدهای صنعتی و .... يکی ديگر از محلدانشگاه

 توليد هر بطری پالستيکی که برای نوشابه يا آب معدنیبر هستند. برای پالستيکی نيز آبمصنوعات  محدود شود.

شود. به عبارت ديگر با استفاده کردن يک بطری آب برابر ظرفيت آن، آب مصرف می 2شود، معموالً استفاده می

تالش برای کاهش مصرف پالستيک اعم شود. ليتر آب مصرف می 5/4ليتر آب،  5/1عمالً به جای  ،معدنی خانواده

های کاهش مصرف آب مجازی است های پالستيکی، کيسه و .... يکی ديگر از روشکبار مصرف، بطریاز ظروف ي

  که در کاهش آلودگی محيط زيست نيز بسيار موثر است. 
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 (تریل) مختلف یکاالها دیتول یبرا شده مصرف یمجاز آب زانیم: 14 جدول

 کاال
 آب مجازی

 )لیتر(
 کاال

 مجازیآب 

 )لیتر(

 

يک برگ کاغذ 

A4 
10 

 

يک پرس 

 برنج
620 

 

يک عدد 

گوجه فرنگی 

 گرمی 70

13 
 

يک کيلوگرم 

 گوشت مرغ
4000 

 

يک فنجان 

 چايی
35 

 

يک تی شرت 

 نخی
4100 

 

يک عدد سيب 

 گرمی 100
70 

 

يک پرس 

 چلوکباب
4200 

 

يک عدد تخم 

 مرغ
135 

 

يک جفت 

 کفش چرمی
2000 

 

 يک ليوان

ميلی  200

 ليتری شير

200 
 

بک کيلوگرم 

 گوشت گاو
15000 

 
 200 يک نان سنگ

يک شلوار  

 جين
20000 

 

يک کيلوگرم 

 هندوانه
400 

 

يک خودروی 

 سواری
400000 
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 سبز یفضاآب در  مصرف کاهش منظور به عملیاقدامات  یمعرف -3-5

( توصيه 15اقدامات نشان داده شده در جدول )، فهرست سبز فضایآبياری  برای آب مصرف کاهش خصوص در

 در ادامه اين بخش توضيحاتی در مورد هر يک از اين توصيه ها ارائه شده است. شود. می

 
 سبز یفضا در آب مصرف کاهش ییاجرا اقدامات ستیل چک: 15 جدول

  هر منطقه هوايی و آب شرايط با منطبق و کم آبی نياز با گياهان کاشت

  آب طلب کم منظرسازی و( xeriscaping) منظر خشک سبز فضای اجرای

 های چمن که نياز آبی کمی دارند )برای کاربردهای ضروری(يا استفاده از گونه چمن کاشت ممنوعيت

  شب و روز اوليه ساعات در سبز های فضای عرصه آبياری ساعات الگوی تغيير

 درختان آبياری دوره مدون ريزی برنامه

 به محدوده ريشه گياه آب بهتر نفوذ و آبياری آب تبخير کاهش برای گياهی مالچ از استفاده

  در محيط ريشه گياه آب نگهداری ظرفيت افزايش هدف با خاک بهزئوليت  افزودن

 . هرس و .. هرز، علف با مبارزه: مصرفی آب کاهش جهت زراعی عمليات انجام

 و هوشمندسازی آبياری  مدرن آبياری هایشيوه از استفاده

  سبز آبياری فضای مصرف جهت پساب بازچرخانی و فاضالب تصفيه

 برای آبياری فضای سبز  بهداشتی و شرب آب کاهش استفاده از انشعابات جداسازی

 جمع آوری نزوالت آسمانی برای آبياری فضای سبز 

 
ور نه تنها به طانتخاب گياهان مناسب  :هر منطقه هوايی و آب شرايط با منطبق و کم آبی نياز با گياهان کاشت

، بلکه به دليل مقاومت گياه به آفات و امراض و شرايط محيطی يک منطقه، دهدمیکلی مصرف آب را کاهش 

ر سو، . از ديگيابدمینگهداری از فضای سبز شامل نياز به کود شيميايی و سموم مختلف نيز را کاهش های هزينه

گياهان مقاومتر و بومی، بر خالف گياهان حساس و غير بومی و نامناسب، خيلی کمتر نياز به حذف، جابجايی و 

ع زمينی و منابهای آب زيرمحيطی نيز کاهش مصرف آب باعث تقويت سفرهاز ديد زيستکنند. واکاری پيدا می

ها، ورود مواد سمی کششيميايی و حشرهآب سطحی خواهد شد. همچنين به دليل کاهش استفاده از کودهای 

فاده شود. استزيست میهای زيرزمينی کاهش خواهد يافت که منجر به آلودگی کمتر محيطشيميايی به خاک و آب

ی تواند به طراحهای زيبا و مصالح تزئينی میها، گياهان پوششی، در ترکيب با درختان و درختچهمناسب از گل

چند نمونه از گياهان مقاوم به شود. منجر خاسته از فرهنگ و محيط منطقه هستند، نواز که برمنظرهای چشم

  .(33)شکل  اندخشکی ذيالً معرفی شده
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 ون )زبان گنجشک( انواع سرو ختمی درختی

   
 خودوسوطسا رزماری درخچه طاووسی

   
 سرخارگل دم موشی جونی

 یخشک به مقاوم یاهیگ یهاانواع گونه: 33 شکل
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 شاه پسند شکر تيغال بومادران

   
 پامپاس گراس آلوئه ورا انواع کاج

   
 چمن آبی  انواع کاکتوس

 یخشک به مقاوم یاهیگ یهاگونه انواع: 33 شکل ادامه

 

)زريسکيپينگ( طلب منظرسازی کم آب: طلبآب کم منظرسازی ( وxeriscaping) منظرخشک سبز فضای اجرای

اين نوع از منظر سازی با  شود.می بمصرف آجويی در ايست برای بيان نوعی از منظرسازی که منجر به صرفهواژه

ر د چهکه  استهايی شامل تکنيک رويکردگيرد. اين صورت می با اقليم و خاک منطقه یسازگاردقت خاص به 
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ريزی و مديريت و چه در اجرا و نگهداری، موجب کاهش مصرف آب مورد نياز آبياری و حفظ ذخاير آب برنامه

 . (34)شکل  شودمیهای زير ديده وع منظر سازی در عکسهايی از اين ننمونه شود.می

 

 
 دار بیش یفضاها و اطیح ا،هپارک یبرا استفاده قابل طلب آب کم یاز منظرساز ییها نمونه: 34 شکل

 یيک چمنهای چمن که نياز آبی کمی دارند )برای کاربردهای ضروری(: يا استفاده از گونه چمن کاشت ممنوعيت

 ،مناطق مختلف با توجه به شرايط آب و هوايیدر  آنميزان نياز آبی  که است باال آبی نياز با گياهی هایگونه از

متفاوت است. در مراجع مختلف، نياز آبی گياه چمن در مناطق مختلف با آب و هوای معتدل تا گرم و خشک در 

ی هوا و هاآالينده جذب ليتر به ازای هر متر مربع گزارش شده است. چمن نقش ناچيزی در 20تا  9بين  ،ايران

 و بودهن سازگار ايران اقليمی شرايط با و بوده اروپا بومی اغلب در ايران شده کاشته هایچمن. توليد اکسيژن دارد

ن و بنابرايبرای نگهداری چمن باالست  هاکش آفت و سموم کودها، مصرف. دندار خشکی شرايط به کمی مقاومت

ی ها مثل محل بازالبته در بعضی از مکان. شودمینيز  زيست محيط آلودگی باعثعالوه بر هزينه زياد نگهداری، 

ا در ياست و نياز ديدگی کودکان گونه برای جلوگيری از آسيبها که به پوشش گياهی فرشکودکان در پارک

های رسوب کرده ناشی از حرکت مداوم خودروها از محيط جمع شود )از طريق ها که بايستی آاليندهحاشيه بزرگراه

چمن به دليل قابليت باالی پاخوری، در محل بازی چمن زنی(، استفاده از چمن مزايای غير قابل انکاری دارد. 

های چمن مقاوم به در مورد گونه های اخير، در مراکز تحقيقاتی مختلف در کشور،شود. در سالکودکان کاشته می
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های مناسبی برای آب و هوای مناطق خشک ايران شناسايی شده است و گونهانجام ای تحقيقات گستردهخشکی 

 برده شوند. تواند به کار شده که صرفاً در مواردی که استفاده از پوشش چمن ضروری است می

 
 ندارد ضرورت چمن کشت که یامحوطه در چمن یراصولیغ یاریآب: 35 شکل

و فضای  هباغچ یاريآب شودیم هيتوص: روز و شب هيسبز در ساعات اول یهای فضاعرصه یاريساعات آب یالگو رييتغ

 بهتر از شب اريدر اول صبح بس اهانيگ یاري. آبشودروز انجام در ساعات آخر شبانه ايروز و  هيدر ساعات اول سبز

 ،به طور کلی بايد از آبياری در ساعات گرمتر شبانه روز خودداری شود. کندیم یريها جلوگاز رشد قارچ رايز ،است

 رود.شود، تبخير شده و به هدر میچرا که عمده آبی که مصرف می

 زياز حد پره شياز آب دادن ب یستيسبز با یها و فضاباغچه یاريآب یبرا: درختان یاريمدون دوره آب یزيربرنامه

 یو فقط در زمان شودیهای آنها مو زرد شدن برگ هاپوسيدگی ريشه ،هايبردن سالمت گ نيب از بموج رايز ،شود

برای اين کار، الزم است تا ابتدا از  کار انجام شود. نيمدون ا یزيربرنامه کيبا انجام  ،دارد یاريبه آب ازين اهيکه گ

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 

های مناسب فضای طع شود. در بسياری از مناطق و برای بسياری از انواع درختان و گونهرطوبت مناسبی دارد، ق

 سبز، نيازی به آبياری باغچه بيش از دو يا سه بار در هفته نيست. 

 يرغ اليه يک مالچ: اهيگ شهيو نفوذ بهتر آب به محدوده ر یاريآب آب ريکاهش تبخ یبرا یاهياستفاده از مالچ گ

که در  یمواد نتري. مهمدشومی کخا سطحآب از  تبخير مانعو  پوشاندمیرا  هگيا افطرا کخا که ستا هندز

و  صدفی یهاپوکه ،چوبی فيبر ن،ختادر پوستاره،  کخا ب،چو یهاشهاتر زا مالچ کاربرد دارند عبارتند جاديا

 حفظ بافت شتدر یهامالچاز  بهتررا  کخا طوبتر م،نر بافت شتندا با هامالچ ين. ا(36)شکل  معدنی یهاسنگ
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های ريخته پاييز، برگ در فصل. ندزسامی همافر يشهر ایبر نهرا آزادا نکسيژو ا يیاغذ ادمو ذنفو نمکاو ا کنندمی

 .توانند نقش مالچ را ايفا کنندشده نيز می

  

  
 و نحوه کاربرد آن  یعیطب مالچ انواع از یبرخ: 36 شکل

ان جويی در ميزصرفه باعثزئوليت کاربرد : در خاکآب  ینگهدار تيظرف شيبه خاک با هدف افزا زئوليتافزودن 

معدنی قادر است مقداری از آب موجود در خاک اين ماده  ،زئوليتبا توجه به ساختار متخلخل شود. میمصرف آب 

در آب جذب شده  .(37)شکل  را جذب کرده و آن را برای مدت طوالنی درون شبکه ساختاری خود نگهداری کند

شود هدررفت آب به دليل تبخير يا نفوذ و باعث می شود می گياه جذب و شده زادساختار زئوليت به تدريج آ

دار پس از مصرف به دليل محلول بودن از کودهای ازته و پتاسيمدرصدی عمقی آب کمتر شود. عالوه بر اين، 

 رود. ر میتر از ريشه گياه نفوذ کرده و هدعمق پايينآبياری به  بوسيله آب

  

 خاک درآب  ینگهدار تیظرف شیبه خاک با هدف افزا تیزئولافزودن : 36 شکل

http://shayankar.ir/product/mineral/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://shayankar.ir/product/mineral/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://shayankar.ir/product/mineral/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
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ای خود به مدت طوالنی نگهداری ساختار شبکه را جذب کرده و درونکود زئوليت بخش زيادی از ازت و پتاسيم 
جويی در مصرف کودهای شيميايی شده و همچنين صرفهدهد. اين امر موجب و به تدريج در اختيار گياه قرار می

 .کندجلوگيری میناشی از مصرف کود شيميايی زيرزمينی های از آلودگی آب

 پوششو  چمن ترعميق سهر: هرس و...، مبارزه با علف هرز از جمله یجهت کاهش آب مصرف یزراع اتيانجام عمل
و  سخت يطاشر برابردر ها آن نشد تروممقا بالتبعو  ميندرون ز هانآ یهايشهر نشد ترعميق جهت سطحی
 هيددصدمه یهابخش فحذو  بمطلو مفر به هاختچهو در نختادر سهرمفيد است. همچنين يی اهوآب و  خشک

از  هگيا يیاغذ هجيردر  پتاسيم عنصر باالتر يردمقا یگيرربکاو  خشکی تنش با يیرويارو يطاشردر  ردهخوسيبو آ
. رشد علف هرز دهدو نياز به آبياری را کاهش می ددگرمی خشکی برابردر  متومقا يشافزا سببدهی دکو طريق

هرز  هاید علفرشاز اتخاذ گردد تا  یبيترت ديبا نيبنابراطلب است. سبز کم آب یفضا تمشکال نترياصلیاز  یکي
 شود. های هرز باعث مصرف غير مفيد آب آبياری نيز میجلوگيری شود. وجود علف

 های معمول آبياری سطحی، مقداری در شيوه: و هوشمندسازی آبياری مدرن یاريآب یهاوهياستفاده از ش
شود، باعث میامر شود که معموالً بسيار بيشتر از نياز آبی گياه است و همين زيادی آب روی سطح پخش می

 استفاده ازهای عمقی خاک، از دسترس گياه خارج شود. يا تبخير شود يا با نفوذ به اليهمقدار زيادی از آب 
که بواسطه آن مدت زمان  یاريآب یهاستميس یو هوشمند ساز یاقطره یاريمثل آب یاريآب نينو یهاشرو
تحت  یاريآب شود.یمصرف آب م ريکاهش چشمگباعث شود، میکنترل  ی،اهيگ ازيبراساس ن یاريآب زانيو م

  .(32)شکل  باشدیم یاو قطره یباران یاريآبهای مختلف از جمله روشفشار شامل 

 

   
 )چپ( یاقطره)وسط(،  یباران)راست(،  یسطح یاریآب: 38 شکل

 
 توان به موارد زير اشاره کرد: ای میاز مزايای آبياری قطره

 خاک شياز فرسا یريو جلوگ یرواناب سطح ليدم تشکع 
 براساس نوع گياه و شرايط آب و هوايی ازيآب مورد ن زانيم ميتنظ. 
 محيط ريشه گياه پخش آب در  یکنواختيمناسب خاک و  هيتهو 
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 خاک یاز سله بستن و حفظ پوک یريجلوگ 
 اهانيتمام گ یقابل استفاده برا   

 هاآن کنواختيو پخش  یو سمپاش یهمراه با کودپاش یاريامکان انجام آب 
  شهياز خارج شدن آب از محوطه رجلوگيری  و یاقطره یاريدر آب یسطح ريتبخرسيدن به حداقل  

 ستميس یاصل اهيگ شهياز سطح خاک اطراف ر یمرطوب شدن فقط بخش ليهرز به دل علف شيامکان رو کم شدن

ای حظهجويی قابل مالصرفه در مصرف آبتواند یچند سنسور م یريبا به کارگز سب یفضاآبياری هوشمند  تيريمد

های بزرگ يا مجتمعسبز ادارات  یو فضا هال پارکتتتمث یسبز شهر یفضاها برای انجام دهد. اين سيستم

 : هستند ريبه شرح زها اين سيستم ی قابل استفاده درهاسنسورقتتتتابل استفاده هستند. 

 ری ، آبياکه باران ببارد یسنسور در زمان ني: اباران سنسور

 کند. را قطع می

 است ديشد اريکه باد بس یسنسور در مواقع ني: اباد سنسور ،

 تا از پراکنده شدن آب و تبخير بيش کندآبياری را قطع می

 از حد جلوگيری شود. 

 ه ک یطيراتتسنسور در ش ني: اوبت خاکترط زانيم سنسور

 کند. قطع می ، آبياری رارطوبت خاک باال باشد زانتتيم

 برای تنظيمسنسور  نيا :طيمح یدما یرياندازه گ سنسور 

 . گيردقرار می آبياری با توجه به شرايط دما مورد استفاده

 نور موجود در  زانيم صيتتتتشخ اي دينور خورش سنسور

که آفتاب  یکند تا در زمانیسنسور کمک م نيتت: اطيمح

 انجام شود. یاريآب ،نباشد
 

 استفاده از اين: در صورت سبز آبياری فضای مصرف و آب خاکستری جهت پساب بازچرخانی و فاضالب تصفيه

ن . برای ايبه نحوی که آب آبياری در تماس با بدن قرار نگيرد ،شودمیآبياری به صورت زيرسطحی انجام روش، 

وضيحات ضای سبز استفاده کرد. تتوان از فاضالب تصفيه شده يا آب خاکستری تصفيه شده برای آبياری فمی منظور

  .ه استا ارائه شدراهنم نيا 2-1-3 و 1-1-3 بخش درمورد بيشتر در اين 

 کشی برای مصرفآب لوله: سبز یفضا یاريآب یجداسازی انشعابات کاهش استفاده از آب شرب و بهداشتی برا

آب برای آبياری گياهان نه تنها باعث شود. استفاده از اين شرب با صرف هزينه و انرژی بسيار زيادی تصفيه می

برای آبياری فضای سبز بايد شود. شود بلکه باعث افزايش آب بها نيز میهدررفت منابع ارزشمند آب و انرژی می

هايی از بازچرخانی آب خاکستری برای آبياری فضای سبز در تا حد امکان از آب غيرشرب استفاده کرد. نمونه
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جات و سبزيجات و نظاير آوری آب باران، آب حاصل از شستشوی ميوهقرار گرفت. جمع اشاره مورد 1-1-3 بخش

تواند برای آبياری فضای سبز استفاده شود. در فضای سبز شهری، در بسياری از مناطق از آب چاه برای آن می

 ،دای سبز مورد توجه باشرويه از آب چاه برای آبياری فضای که بايد در استفاده بیشود. نکتهآبياری استفاده می

 وباشد میاين است که در بسياری از مناطق و شهرها، آب زيرزمينی از جمله منابع تامين کننده آب شرب نيز 

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. 

 هنمارا نيا 3-1-3 شباران در بخ: در مورد استفاده از آب آوری نزوالت آسمانی برای آبياری فضای سبزمعج

به راحتی از پشت  دتوانآب حاصل از نزوالت جوی میتوضيح داده شد. 

آوری و در مخزن مناسبی ذخيره سازی شود. اين مخازن ممکن بام جمع

ها در شوند و آب داخل آناست در روی سطح زمين يا زيرزمين تعبيه 

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 

آب حاصل از ذوب برف به داخل  خاک نفوذ داده شود. نفوذ آب باران يا

 شود. خاک باعث تغذيه منابع آب زيرزمينی می

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

 . اجتناب گرددآب زيرزمينی می شود و بايد تا حد امکان از اين کار 
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