معرفی عرح:
آب خاکستری جایگزینی پایدار در بحران کم آبی شهرها و روستاها
يضعیت مىببع آبی ایران بٍ عًر خبظ ،مًضًع
بحث ي بررسی بسیبری از مسئًالن حًزٌ آة
کطًر میببضذ ي وگراویُبی وبضی از بحران آة،
دغذغٍ اصلی بروبمٍ ریسی َبی سبلُبی اخیر در
ایه حًزٌ بًدٌ است .بب تًجٍ بٍ میسان مىببع آة ي
سراوٍ مصرف ،ایران از جملٍ کطًرَبیی است کٍ
در گريٌ کطًرَبی مًاجٍ بب کمبًد فیسیکی آة
قرار دارد .ایه بذان معىبست کٍ حتی بب ببالتریه
راوذمبن ي بُرٌ يری ممکه در مصرف آة ،ایه
کطًرَب برای تأمیه ویبزَبیطبن آة کبفی در
اختیبر وخًاَىذ داضت.

در سبلُبی اخیر برای مًاجٍُ امه بب چبلطُبی
کمبًد آة در آیىذٌ ،تالضُبی بسیبری از سًی
داوطمىذان حًزٌ آة صًرت گرفتٍ است ي یکی از
مُمتریه حًزٌ َبی مًرد بحث ،ببزیببی ي استفبدٌ
از آة خبکستری میببضذ.

فبضالة خبکستری ،فبضالبی است کٍ خريجی
تًالت را در بروذاضتٍ ي عبری از َرگًوٍ فضًالت
اوسبوی می ببضذ .در ياقع فبضالة خبکستری کٍ
بٍ دلیل ضببَت بیطتر بٍ آة ،آة خبکستری ویس
وبمیذٌ میطًد ،پسبة وبضی از فعبلیتُبی مربًط
بٍ ضستطً ي بُذاضت را در برمیگیرد.

آلًدگی مىببع آة ي مصرف بیريیٍ مىببع در
دسترس از عًامل اصلی ایجبد بحران آة در
بیطتر وقبط جُبن میببضذ .از ایه ري یبفته
ريضُبی پبیذار برای کبَص ویبز بٍ مصرف
مىببع آة تبزٌ ،کمک بسیبری بٍ بُیىٍ سبزی
مصرف آة میىمبیذ .یکی از مُمتریه ایه
ريضُب ،تصفیٍ ي ببزیبفت فبضالة میببضذ.
ازآوجبیی کٍ تصفیٍ آة خبکستری فرایىذی
آسبوتر است ي آلًدگی کمتری وسبت بٍ
فبضالة دارد ي َمچىیه قبدر بٍ کبَص تب
 40درصذ از ویبز مب بٍ مصرف آة تبزٌ
میببضذ ،ريضی مغمئه ي پبیذار در عصر
بحران آة خًاَذ بًد.
عالقمىذان در خصًظ مبحث آة خبکستری
کٍ تمبیل بٍ مغبلعٍ در بخص َبی بیبن
مفبَیم ي تعبریف  ،مبَیت ،ريش َبی
استفبدٌ ،مًارد مصرف ،اَمیت ي مسایبی
ببزیبفت آة خبکستری در سبختمبن َب،
فًایذ بُرٌ گیری آة خبکستری در ضُرَب ي
ريستبَب داروذ ،می تًاوىذ جُت مغبلعٍ عرح
آة خبکستری جبیگسیىی پبیذار در بحران کم
آبی ضُرَب ي ريستبَب بب ضىبسٍ عرح
 CUR-T07-99کٍ تًسظ سبزمبن
ضُرداری َب ي دَیبری َبی کطًر در تبریخ
 1399/3/24اوتطبر یبفتٍ است بٍ لیىک ریل
مراجعٍ ومبییذ.
کتاب آب خاکستری جایگزینی پایداردر بحران
کم آبی شهر ها
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