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 چکیده 

عصر حاضر ما می باشد و با افزایش روز افزون  ت کنونی مهم ترین مشکالبا توجه به کاهش منابع طبیعی  آبی در جهان که از 

جمعیت در جهان  ، خطر پایان این منابع هر روز افزایش می یابد ، نگرانی و توجه  مسئولین  برای حفظ و  بهینه مصرف کردن 

زندگی میتواند این منابع در تمام اقشار و جهت ها مختلف رابرانگیخته است ، پیشرفت های روز افزون انسان  در ابعاد مختلف 

در راستای کمک و بهینه مصرف این منابع با ارزش استفاده شود ، در معماری ، و در طراحی فضاها می توان کاربردهای را در 

نظر گرفت که به کمک آن ها ، به صورت اجبار و در راستای آموزش و توجه انسان به این منابع با ارزش می نماید ، در این 

   .به این موارد و راه کارهای قابل استفاده در طراحی معماری ، پرداخته شود مقاله سعی شده است ،

 

 طراحی معماری،بهینه مصرف،آب بازیافتیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه :

دگی . برای تداوم زندی استنابومنابع آبی در حال  هژبویکه در جهان دارد ،  با شتابیموجود منابع و در عصری که بحران انرژی 

اولین آثار معماری نسان ا ؛ پیشینه آب نشان می دهداست  نیاز جدیشیرین طبیعی آب  جایگزینبه منابع تجدید پذیر و سالم 

 ( .1333خود را کنار نهرها و آب بنا کرده است و معماری و آب جدا از هم نبوده اند)سماری و فرحی نیا ، 

چگونه معماری خواستن و چگونه آن را ه امروز ماست. بر این اساس معماری معاصر جامعفرهنگ  طراحی معماری بیانگر

زندگی و فرهنگ اشتباه شرایط می باشد.فرهنگ معماری امروز عنوان یک پدیده فرهنگی و تکنولوژیک شکل دهنده ساختن به 

کرکه ع محدود هستند)منابع طبیعی آب شیرین شده است این منابباعث هدر رفتن منابع هنگفت انرژی، مخصوصاً  جامعه ،

 (.1331،  بیاتو  آبادی

هتر برای بهای راه خشکسالی در جهان درحال افزایش است ،  و هستند که جمعیت موجود در جهان نیازمند آب ز انجاییا

 (.Ong، 2010)تقاضای بازیافت آب افزایش میابدو ، شدن این مشکل باید در جنبه های مختلف اندیشید 

ب در معماری اکنون به تاثیر طراحی معماری ، در فضاهای مختلف برای استفاده بهینه از منابع آبی می با توجه به تاثیر آ

راهکارهایی  و وجود آب در فضاهای مختلف معماری ، در این تحقیق برآنیم تا با تاکید بر شناخت و بررسی معماری ، پردازیم 

را مورد مطالعه  قابل استفاده است  آب طبیعیهینه سازی مصرف ب در نظر گرفته نمی شده است برایکه در معماری گذشته 

 .قرار داده و با تلفیق با اصول معماری و شهرسازی جدید ، راهکارهایی ارائه نمائیم

 

 تاثیر معماری در زندگی  -
سوب می ین معماری و شهرسازی با سبک زندگی رابطه عمیقی وجود دارد. معماری و شهرسازی از مظاهر مهم تمدنی محب

بخشی از عوامل تاثیر گزار بر کیفیت زندگی انسانها از طریق  که میتوانند بر فرهنگ و رفتارهای انسانی اثر بگذارند ، .شود

طراحی درست معماری و چیدمان تجهیزات داخلی و تاسیسات قابل حصول هستند و با رعایت استانداردها وبهره گیری از 

بخش دیگری از این کیفیت به شرایط جامعه بستگی دارد که باید از طرق دیگری وفت .مصالح مناسب می توان بدان دست یا

،  نصراللهی)بدان ها دست یافت و بخشی دیگر نیز باید با خواست خود مردم و فرهنگ سازی زمینه را برای بروز آنها ایجاد نمود

1339). 

 

 در زندگی  طبیعی آب منابع مصرف -
میلی متر است،در صورتی که متوسط بارندگی در  199متوسط بارندگی ساالنه در دنیا حدود ،  (3131، ) میرزاشاهیبه گفته 

میلی متر است و حتی دربرخی ازکشورهای  1599از سویی دیگر، بارندگی در اروپا باالی  باشد. میلی مترمی 251کشور ما 

الی  09بارندگی، مصرف هر فرد اروپایی به طور روزانه این وضعیت  با. است مترنیزرسیده یهزارمیل2باالی اروپایی این میزان به

مصرف  لیتر است در صورتی که در کشور ما علیرغم اینکه هم آب موجود کم است وهم بارندگی به نسبت زیاد پایین است، 39

 .دتب کمتر می باشبرابر است درصورتی که منابع به مرااروپا این مصرف دو لیتر می باشد که نسبت به 109هرفرد به طور روزانه

(  انجام داده اند، الزم  است که دست اندرکاران بخش آب توجه ویژه 2919از این رو با پژوهشی که  خدارحم بزی و همکاران )

سهم استفاده از آب در بخش های مختلف در کشورهای توسعه  .ای به کنترل مصرف آب و استفاده بهینه از آن معطوف دارند

درصد و  19حال توسعه متفاوت است. برای کشورهای با درآمد کم تا متوسط، مصارف صنعتی در حدود  یافته با کشورهای در

درصد کل مصارف آب آن کشورها را تشکیل می دهد و در کشورهای با درآمد باال، مصارف  19مصارف کشاورزی درحدود 

 است. درصد کل مصارف آب   39درصد و مصارف کشاورزی در حدود  09صنعتی در حدود 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 درالگوی مصرف ،  1منابع آبی استفاده شده در فضاهای شهری از منابع آبی و شیرین طبیعی می باشد همانند جدول شماره 

صرف ایران وجهان مشخص است  ، با توجه به خشکسالی درایران و 2را در نشان میدهد ، و در جدول شماره  آب شیرینجهان 

 مینه راه کارهایی معماری خود رامسیر بهینه مصرف آبهای شیرین طبیعی بیان نمایند.جهان ، الزم است معماران هم در این ز

 

ن جها رد فرمصی الگو -1جدول شماره   

  

 

 

 

 

 

  

 

  (3933ب ، آ فتررهدش کاهبر  ترظان و فرمص تیریمد) : مأخذ

 

  ایران و جهان الگوی مصرف   - 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 (3333ب ، آ فتررهدش کاهبر  ترظان و فرمص تیریمد) : مأخذ

 

 در فضاهای شهری و معماری طبیعیبهینه مصرف آب  موثر درعوامل  -
آن  که بهبهره برد  خروجی فضاها ، آب باران و آب های سطحیبرای صرفه جویی از منابع آبی طبیعی ، می بایست از آب های 

 (.3315، منزوی)ها آب های بازیافتی هم می گویند

آب خاکستری فاضالب تولیدی  به عبارت دیگر، ،ویندگ جز فاضالب توالت را آب خاکستری میبه ، درخانه  فاضالب تولید شده

 19۰تا  59۰شویی تقریبا شویی و لباسخاکستری حاصل از حمام، ظرفآشپزخانه، حمام و ماشین لباسشویی است. آب 

 (.1313،  اصغرزاده)دهدفاضالب تولیدی در جوامع مختلف را تشکیل می

 (.1313)آستانی،با جمع آوری آب باران و آب های سطحی می توان در بهینه سازی منابع آبی صرفه جویی کرد 

)لیتر(   حداقل                 مصرف نوع

          

(   کثر)لیترحدا

          

 5 3 آشامیدن

 19 5 پز و پخت

 59 25 حمام

 29 19 لباسشویی

51 5 ظرفشویی  

 39 29 توالت و دستشویی

 19 3 خانه شتشوی

 5 2 مطبوع تهویه و کولر

 5 2 متفرقه

 159 05 جمع

مصرف روزانه سرانه   لیتر 

در ایران سرانه مصرف روزانه آب  399 

جهانسرانه مصرف روزانه   159 
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ب های پسا ی و یادر طراحی معماری ، برای اینکه از آب با منابع طبیعی کمتر استفاده کرد باید از بازیافت آب های خروج

 جمع آوری شده استفاده کرد و با طراحی معماری در فضاهای دیگر بهره برد مثل فضایی همچون :

 محوطه های  شهری عمومی و فضاهای خصوصی -

 پارک های گردشگری و  فضاهای تفریحی -

 فضاهای سبز ، باغ ها و مزارع کشاورزی -

 استفاده مجدد برای شستشوی محوطه و ماشین  -

 در سرویس ها ، آبگرم کن و سیستم گرمایش و سرمایشاستفاده  -

 بهره گیری از تولید برقآبی -

 

 بازیافتی در فضاهای شهری آب های استفاده  - 

 ، بهره برد . 1از آب های بازیافتی می توان بعد از تصفیه مناسب در موارد مختلف همانند دیاگرام شماره 

 

 مصارف آب های بازیافتی   -1دیاگرام شماره 

 

 

 

 

 

 

نگارنده مأخذ :  

 

 طبیعی طراحی معماری موثر برای مصرف بهینه آب  -
 طراحی  سقف : -

، با هدایت آب باران به مخزن های جمع آوری استفاده از سقف های مناسب برای جمع آوری آب باران نسبت به جهت بارش 

 این آب ها برای بهره گیری مستقیم و یا غیر مستقیم .
 
 راحی مسیرهای آبراه : ط -

 اهای شهری و فضاهای خصوصی .ضبا طراحی مسیرهای مناسب عبور آب باران و آب سطحی در ف

 

 طراحی مسیر لوله ها : -

لوله های رفت و برگشت یکی از مهم ترین تاثیرات استفاده مجدد از آب های خاکستری لوله ها و مسیرهای آن ها می باشد ،

که می توان با طراحی یک  شوییشویی و لباسحمام، ظرف ،ماشین لباسشویی  ، زخانه، حمامآشپآب خروجی جدا برای 

نده و سیستم گرم کن شستشوی سرویس

 سرد کننده

 شستشوی محوط  و

 ماشین

ی آبیاری باغ  و فضا

 سبز

یاستفاده در برقآب  

 آب های بازیافتی

 

 استفاده در آب نما و

 فضاهای تفرحی
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محفظه مخصوص در داخل فضا ، آب خروجی ، بازیافت و دوباره با لوله برگشتی برای استفاده مانند ، شستشوی سرویس ها ، 

کن ها استفاده شود و میتوان با عبور آب های بکار برود  و یا با هدایت به مسیرهای معین در جهت های مختلف شهری و مس

 بازیافتی از رادیاتورهای داخلی فضاها برای گرمایش و کلرهای ساختمان از آن بهره برد.

 

 طراحی  تصفیه های شهری و محلی : -

طراحی تصفیه های مناسب برای قرار گیری در فضاهای شهری که در نزدیکی آب نما و یا فضای سبز مورد نظر باشد که نیاز به 

یک طراحی شهری و سازمانی دارد ، و همچنین می توان در مجموعه های مجزای شهری مانند شهرک ها به طور مجزا تصفیه 

قه نامناسب نشود ، و در عین حال با طراحی مسیرهای معین  برای داخل مناسب طراحی شود که شکل معماری و شهری منط

فضاها ، آب نما و فضای سبز مجموعه ها استفاده شود . و یا می توان در هر واحد مسکونی با طراحی فضایی در انبار و یا در 

 . حیاط ساختمان ، بعد از ورود آب ها تصفیه و به داخل ساختمان و یا محوطه استفاده شود

 

 : پیکو توربین برقآبیطراحی  -

با طراحی یک توربین کوچک برقآبی در مجموعه های مسکونی و یا توربین های مناسب برای فضاهای شهری ، آب های 

 خاکستری و بازیافتی را بعد از جمع آوری برای تولید برق می توان استفاده کرد .

بعد از جمع آوری آب خاکستری ساختمان در یک توربین کوچک که با  استفاده از این توربین در هند در ساختمان های بلند

 .(Sarkar،  2014)طراحی معماری صحیح در یک فضای مناسب در محوطه ساختمان قرار دارد ، استفاده می شود

 

 طراحی حمام های آینده : -

 05کردن یا دوش گرفتن، از رقم تقریبی ، میزان آب مورد استفاده در هر نوبت حمام ( 1331)با استفاده از اختراع محجوبی 

جویی آب محسوب ی جهش بزرگی در بحث صرفه شود که این امر به منزله لیتر کاهش داده می  5لیتر آب به چیزی حدود 

شود. البته فایده های مهم استفاده از این اختراع جدید تنها به صرفه جویی در مصرف آب محدود نمی شود و در واقع با می

جویی قابل توجه در مصرف آب، می توان میزان قابل مالحظه ای از انرژی را فاده از اختراع این جوان ایرانی، عالوه بر صرفه است

جویی کرد. به این ترتیب که از این پس دیگر آب گرمی که در زیر دوش مورد استفاده قرار داده و به کمک آن سر و  نیز صرفه

به چاه فاضالب، هدر نمی رود. در عوض با استفاده از این تکنولوژی جدید در کسری از زمان،  بدن خود را می شویید، با ورود

گرفته و با حفظ حرارت و گرمای خود، دوباره به دوش حمام منتقل می شود تا مورد استفاده این آب مورد تصفیه ی مجدد قرار 

تصفیه و بازیافت آب مصرفی در این اختراع جدید به حدی پر  ی مجدد قرار گیرد. در واقع تکنیک به کار گرفته شده در فرآیند

شده در فرایند استحمام، حتی پس از تصفیه نیز کماکان گرم است و دیگر نیازی نیست برای گرم  سرعت است که آب مصرف

بر صرفه جویی قابل نگاه داشتن آن انرژی مضاعفی مصرف شود. بنابراین با استفاده از این اختراع جدید در حمام خود، عالوه 

در صد هم در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. از سوی دیگر ایستادن در زیر دوش  19توجه در مصرف آب، می توانید حدود 

ی پمپ قدرتمندی که در سیستم این حمام جدید بسیار مطبوع تر از قبل خواهد بود چرا که فشار آب این دوش به واسطه 

 (. systems-orbital، 2014)تر خواهد بودنواخت تر و یک ز یک دوش معمولی هم قوی بازیافت آن تعبیه شده است، ا

 

 شهری عمومی و خصوصی :محوطه طراحی  -

با طراحی مناسب محوطه های شهری برای عبور آب های سطحی و آب باران و هدایت آنها به حوضچه ها تقسیم آب وبا در نظر 

مین عملکردهای مختلف ، فضاهای سبز ، آب نما و فضاهای تفریحی آبی و پارک ها  گرفتن  جانمایی فضاها نسبت به شیب ز

 برای استفاده از بهترین مسیر دسترسی به آب های بازیافتی با کمترین زمان و بهترین مسیر آبی تعیین شود .

 ی کنید .، برخی عملکردهای آب بازیافتی با توجه به طراحی فضایی معماری مالحظه م 1در تصویر شماره 
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 مصارف آب بازیافتی خانگی با طراحی معماری  -1تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آب ورودی ساختمان

 آب خاکستری

 آب باران

 آب سیاه 

نگارنده مأخذ :  

 

 : نتیجه گیری 

ل پایان است ، باید در تمام از آنجایی که خشکسالی در تمام جهان رو به افزایش است و منابع آبی ، آب شیرین طبیعی در حا

جنبه ها برای نگهداری و حفظ ، بهینه مصارف این آب های با ارزش تالش شود ، در معماری از آن جهت که فرهنگ و 

معماری جدا از هم نیستند و معماری تاثیر مستقیم بر فرهنگ سازی و رفتارهای انسان ها در سالیان گدشته گذاشته است ، 

ارهایی در این نسل برای آیندگان برای بهینه مصرف آب های شیرین ، فرهنگ سازی کنیم ، با توجه به پس می توان با راهک

آب های بازیافتی که منبع عمده آن آب های خروجی از فضاهاست که بخش قابل استفاده آن آب های خاکستری میگویند ، 

ه از مدیریت شهری درطراحی محوطه ها شهری ، آب نما ، می توان با راه کارهای معماری در طراحی داخلی فضاها و با استفاد

فضای سبز و فضاهای بازی از آن بهره برد و با طراحی  سقف ها و حوضچه های جمع آوری آب های سطحی و آب باران را 

  جمع آوری کرد و برای عملکردهای مختلف بهره برد .

 به شرح زیر بیان کرد.ه کردن مصرف منابع آبی  ، طراحی معماری را برای بهین 2میتوان طبق دیاگرام شماره 
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نگارنده مأخذ :  

رست و شهری سعی در فرهنگ سازی دپس همانطور که گفته شد با استفاده از راه کارهای طراحی معماری در فضاهای خانگی 

.استفاده از منابع آبی شیرین و کمیاب داریم  

 

 منابع :

 و درمعماری پایداری المللی بین کنگره پایدار، توسعه بامحوریت معماری طراحی در آب مصرف سازی بهینه ،نیا فرحی ،سماری آرمان

 (. 1333: سال) مصدر شهر - شهرسازی

 وکوهستانی( سرد مناطق بر تاکید با) اسالمی –ایرانی شهرسازی و معماری در اقلیمی طراحی نقش بررسی ات،بی آبادی،اسداله کرکه زینب

  (.1331: سال) اسالمی ایرانی شهرسازی و معماری ملی همایش ،

Ong, Hian Hai; Ryck, Luc De, "Best Sourcing Approach Keeps Water Production Costs Down", Water & 

Wastewater International: 13, retrieved 22 March 2010. 

 .ایران انرژی ملی کمیته نشست ، ساختمانها انرژی مصرف دهنده کاهش شهرسازی و معماری ضوابط ،( 1339. ) فرشاد نصراللهی،

 آموزش تحقیقات، سازمان رزی،کشاو جهاد وزارت ، کشاورزی در آن کاربرد و فاضالب بغوری بازرگان،اسماعیل کامبیز ، میرزاشاهی کامران

 .1313آب، و خاک تحقیقات مؤسسه کشاورزی ترویج و

جموعه مقاالت م ( ،حران آب در خاورمیانه)چالش ها و راهکارهانژاد ، بمجتبی حسین  ،معصومه جوادی  ،سمیه خسروی ، خدارحم بزی 

 (ICIWG 2010) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم

 .  http://www.abfa-tehran.ir،1333، بیت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آمدیری 
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 . 11 .چاپ دوازدهم؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران « فاضالب شهری )جلد اول( جمع آوری فاضالب ,  1315منزوی، محمدتقی؛ 

واحد نشر و امور فنی،  ت آب های بازیافتی در ایران و جهانمدیری،1313،  بهزاد اصغرزاده  

 همایش نخستین همدان(، استان موردی صنعت)مطالعه و کشاورزی مصارف برای شده تصفیه پساب از ،استفاده1313آستانی ،  سجاد

 .1313ماه  دی دوم و یکم تهران، انرژی، و نفت صنایع در پسماند و پساب مدیریت
Energy generation from grey water in high raised buildings: The case of India,Renewable  Energy,Volume   

69, September 2014, Pages 284-289 ,  Prabir Sarkar, Bhaanuj Sharma, Ural Malik. 

orbital-systems .com ,2014. 
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