شهر بندرعباس
امیرحسین محوی  1ولی علیپور  2لیال رضایی  3احمد نوحهگر  4محمدمهدی حسینزاده 5
3

استادیار ،گروه بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران 2 .مربی ،گروه بهداشت محیط 1 ،کارشناس ،بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی

هرمزگان ،بندرعباس ،ایران 4 .دانشیار ،گروه آبخیزداری ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران 5 .استادیار ،گروه علوم زمین ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره اول  93صفحات 74-47

چکیده
مقدمه :جو زمین حاوی مقادیر میلیاردها مترمکعب آب شیرین است که میتواند به عنوان یک منبع تأمین آب به ویژه در مناطق
شرجی ساحلی مورد توجه قرار گیرد ،لیکن نکته مهم در این زمینه ،نحوه استحصال و برداشت اقتصادی این آب است .آب
استحصالی از کولرگازیها ،آبی است که بدون صرف هیچگونه هزینه و به عنوان محصول جانبی و اغلب مزاحم تولید

میگردد .هدف از این مطالعه ،بررسی کمیّت و کیفیت شیمیایی آب استحصالی از کولرهای گازی شهر بندرعباس است.
روش کار :این مطالعه توصیفی  -تحلیلی در فاصله زمانی ابتدای خرداد تا ابتدای دیماه  3163انجام شد .تعداد  88نمونه به
صورت تصادفی خوشهای (شهر بر حسب تراکم جمعیت و دوری و نزدیکی به ساحل به  4خوشه تقسیم شده است)
برداشت شد .آزمایشهای کیفی شیمیایی (سختی کل ،قلیائیت ،کل امالح محلول ،هدایت الکتریکی ،کدورت و  )pHو سنجش

کمیت بر روی آنها انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای  tو آنالیز واریانس استفاده شد.
نویسنده مسئول:

نتایج :آب استحصالی دارای  pHاسیدی نزدیک به خنثی بوده و امالح ،قلیائیت و سختی کمی دارد .میانگین تولید آب در

گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت

کولرهای دو تکه از انواع پنجرهای بیشتر است ولی به طور میانگین آب استحصالی از هر کولر حدود  18لیتر در روز بود.

ولی علیپور
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس  -ایران
تلفن+36 330 186 8076 :
پست الکترونیکی:
valipoor@hums.ac.ir

نتیجهگیری :با لحاظ نمودن برخی فرضیات ،حدود  4867تا  3187متر مکعب در روز آب از این کولرها قابل استحصال
است که تقریباً برای اکثر موارد شهری و نیز اغلب کاربردهای صنعتی مناسب است.
کلیدواژهها :رطوبت هوا  -تولید آب  -چگالش آب  -بندرعباس

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 99/7/5 :اصالح نهایی 99/4/22 :پذیرش مقاله99/4/29 :
ارجاع :محوی امیرحسین ،علیپور ولی ،رضایی لیال ،نوحه گر احمد ،حسینزاده محمد مهدی .مدیریت استفاده و بهرهبرداری آب حاصل از چگالش رطوبت هوا در کولر گازیهای شهر بندرعباس .مجله پزشکی هرمزگان
9393؛.74-47:)9(91

مقدمه:

جو زمین حاوی  32377کیلومتر مکعب آب شیرین است که

اگرچه آب یکی از فرراوانتررین منرابع طبیعری اسرت کره در

از این مقدار  36درصد به صورت بخار و  2درصد بره صرورت

اختیار بشر قرار گرفته است .اما تنها  1درصد از کل آبهای جهان

ابر وجود دارد .ولی آنچه در این زمینه دارای اهمیت است ،نحروه

شیرین است و از این مقدار نیرز کمترر از  3درصرد کرل آبهرا در

استحصال این آب است ولی در واقع برداشت اقتصادی ایرن آب

دسترس انسان قرار دارد و بقیه بره صرورت بخرار آب در جرو،
رطوبت خاک و غیره از دسترس خارج هسرتند ( .)3لراا امرروزه

نکته مهم میباشد ( .)1استحصال آب از اتمسرفر Atmosphric
 (AWVP) Water Vapor Processingیک فنآوری در حال

مشکل تأمین آب یکی از دغدغههای جدی بسیاری از جوامرع بره

توسعه است که بر مبنای چگالش و سرپس جمرعآوری رطوبرت

خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به حساب میآید (.)2

موجود در جو عمل میکند (.)4

مجله پزشکی هرمزگان ،سال هجدهم ،شماره اول ،فروردین و اردیبهشت 3131

76

Downloaded from hmj.hums.ac.ir at 18:49 +0330 on Friday December 14th 2018

مدیریت استفاده و بهرهبرداری آب حاصل از چگالش رطوبت هوا در کولر گازیهای

استحصال آب حاصل از چگالش رطوبت هوا

امیرحسین محوی و همکاران

خاص اقلیمی (توپوگرافی و پارامترهای هواشناسی) ،میتوان برا

اطمینان معرفی شده است ( .)2 ،37-31در یک مطالعه که منجر

استفاده از متراکم سرازی رطوبرت موجرود در هروا ،از آنهرا آب

به ثبت اختراع گردید ،آقای بار فنآوری جدیدی را برای

استحصال نمود ( .)5یک روش بررای میعران آب اتمسرفری ،بره

استحصال آب از رطوبت اتمسفری ابداع نمود که بر اساس این

کارگیری دستگاههای چگالشگر میباشد که البتره ترأمین آب برا

روش آب در سه مرحله جمعآوری میگردید ( .)34مطالعاتی نیز

استفاده از این روش نیاز به هزینه زیادی دارد (.)8

در زمینه استحصال آب از رطوبت اتمسفری با استفاده از

در ایران نیز میزان رطوبت در نرواحی سراحلی در تابسرتان

صفحات جمعآوری فلزی در نقاط مختلف دنیا انجام شده است:

بسیار باال بوده و به گونهای که میانگین ساالنه رطوبت نسبی در

سوئد و تانزانیا ( ،)35تونس و فرانسه ( )38،30و بحرین ( )36از

ایسررتگاه هواشناسرری بنرردرعباس طرری سررالهای  3362-2776م،

این موارد هستند.

 80/6درصد بوده که بیشرترین میرزان آن مربروط بره ماههرای

هدف از انجام این مطالعه ،دستیابی به اطالعات کمی و کیفی

مارس و اگوست (اسفند و مرداد) با  03/3درصرد و کمتررین آن

آب استحصالی از کولر گازیهای شهر بندرعباس به مننور

در ماه نوامبر (آبان ماه) با  85/2درصد است ( .)0در بنردرعباس

تدوین برنامههای مدیریتی جهت استفاده بهینه از این منبع دائمی

و دیگر شهرهای ساحلی جنوب ایران ،به دلیرل گرمرا و رطوبرت

آب مبتنی بر اختصاصات کمّی و کیفی میباشد.

زیاد در یک دوره طوالنی از سال ،از کولرهای گرازی بره عنروان
دستگاههای خنک کننده استفاده میگردد .در کولر گازی ،هماننرد

روش کار:

یخچال ،از تبدیل گاز به مایع بوسیله افرزایش فشرار و در نتیجره

این مطالعه توصیفی  -تحلیلری برا هردف بررسری کمیّرت و

تولید سرما ،بررای رسریدن بره هردف مروردننر (خنرک نمرودن

کیفیررت شرریمیایی آب استحصررالی از کولرهررای گررازی شررهر

محیط) استفاده میکنند .در کولر گازی بوسیله هوای دمیده شده

بندرعباس انجام شد .برای محاسبه حجم نمونره ،فرر

گردیرد

بر روی کندانسور (رادیاتور) گرمای الزم گرفته میشود و بدین

میزان تولید آب هر کولر  17تا  55لیتر در روز باشد .از اینرو با

ترتیب بخارات آب موجرود در هروا بره مرایع تبردیل مریشروند.

لحاظ نمودن انحراف معیار معرادل شرش سریگما ،سریگما 4/38

کولرهای گازی معموالً در دو مدل کولرهای یک تکه یا پنجرهای

تعیین گردید .با اعمال خطای سنجش یرک لیترر و برا اسرتفاده از

و کولرهای دو تکه (اسپلیت) ساخته مریشرود .اغلرب کولرهرای

z2 / 2   2
 n محاسبه گردید .مقدار حجم نمونه برا
فرمول
d2

خروجی جهت تخلیه آب کندانس شده وجود دارد و کولرهای دو

استفاده از این فرمول و موارد ذکر شده در باال 88 ،نمونه بدست

تکه نیز دارای لولهکشی جهت تخلیره آب چگرالش شرده هسرتند.

آمد .در این بررسی کولرهرای گرازی بره دو دسرته پنجررهای و

امکان تولید آب به عنروان یرک محصرول جرانبی برا اسرتفاده از

اسپلیت تقسیمبندی گردید .به دلیل اینکه تعداد کولرهای پنجررهای

کولرگازیها ،به عنوان یک ایده برای تأمین بخشری از آب مرورد

مورد استفاده بیشتر از تعداد کولرهای دو تکه برود  57نمونره از

نیاز این مناطق ،مورد توجه قرار گرفته اسرت .بره دلیرل رطوبرت

کولر پنجرهای و  38نمونه از کولر دو تکه برداشرت شرد .نحروه

زیاد هوا ،خود دستگاههای خنککننده آب زیادی تولید میکنرد و

برداشت نمونهها به صورت تصرادفی خوشرهای اسرت .در ایرن

لاا برای تهیه این آب هیچ هزینهای الزم نیست ،از اینرو اسرتفاده

تقسیمبندی شهر بندرعباس به چهار خوشه زیر تقسریم گردیرد:

از این آب میتواند بسیار به صرفه باشد (.)6

خوشه  -3مناطق ساحلی با تراکم جمعیت باال و ترافیک وسرایل

پنجرهای در یک سینی مستقر مریشروند کره در انتهرای آن یرک

در خصوص استفاده از رطوبت اتمسفری به عنوان یک منبع

نقلیه زیاد .خوشه  -2مناطق ساحلی برا ترراکم جمعیرت پرایین و

قابل اطمینان آب مطالعات متعددی صورت گرفته است .در

ترافیک وسایل نقلیه کم .خوشه  -1مناطق دور از ساحل با تراکم

مطالعه مروری بیزنس و همکاران ،استحصال آب از رطوبت

جمعیت باال و ترافیک وسایل نقلیه زیاد و خوشه  -4شامل مناطق

اتمسفر در مناطق خشک مورد بررسی قرار گرفت .در این

دور از ساحل با تراکم جمعیت پایین و ترافیک وسرایل نقلیره کرم

مطالعه اظهار داشتهاند که امکان استحصال میلیونها لیتر آب از

(شکل شماره .)3

رطوبت اتمسفر وجود دارد ( .)3مطالعات گسترده دیگری در
زمینه استحصال آب رطوبت موجود در اتمسفر انجام شده است
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در کره زمین نقاط زیادی وجود دارند که بره دلیرل شررایط

و در همه مطالعات آب موجود در اتمسفر به عنوان یک منبع قابل

استحصال آب حاصل از چگالش رطوبت هوا

امیرحسین محوی و همکاران

کدورت سنج  Hachمدل  2130Bانجام شد .سنجش قلیائیت برا
استفاده از روش تیتراسیون و با به کارگیری معرفهای تولیدی
 Merckو منطبررق بررا روش اسررتاندارد شررماره 2127 Bمرجررع
نتایج این مطالعه اغلب در قالب اشکال ارائه شدهانرد .نمرایش
نتایج نمونههای کیفی در مناطق  4گانه و به تفکیک نوع آزمرایش
شکل شماره  -1تقسیمبندی شهر بندرعباس بر اساس مناطق
چهارگانه نمونهبرداری

بر اساس وسعت منطقه تحت پوشش خوشههای نامبرده به
ترتیب از هر خوشه  30 ،38 ،34و  33نمونه برداشت گردیرد .بره
مننور لحاظ کردن شرایط زمانی در مطالعه ،برداشت نمونرههرا
در فاصله زمانی ابتدای خرداد تا ابتدای دیماه  3163برداشت شد.
برای برداشت نمونهها جهرت انجرام آزمرایشهرای شریمیایی ،از
بطریهای پالستیکی با ظرفیت  3/5لیترر کره قربالً برا آب مقطرر
شسته شده بودند ،استفاده گردید .ایرن بطرریهرا در محرلهرای
مورد ننر مستقر شده و توسط شیلنگهایی که قبالً با آب مقطرر
شستشو شده بود ،به خروجی آب کندانس شرده کرولر متصرل
گردید .پس از مدت زمان معین و پر شدن بطریها به آزمایشگاه

انجام شده ارائه شده است .البته در برخی موارد که اعداد مربوط
به نتایج به هم نزدیک است .دو پارامتر در یک شرکل ارائره شرده
است و این به معنای هم جنس یا هم واحد بودن ایرن دو پرارامتر
نمیباشد.
نتایج مربوط به نمونههای کمی نیز در قالب دورههای زمانی
سه ماهه و به تفکیک هر منطقه در اشکال مستقل ارائه شدهاند .به
مننور انجام تجزیه و تحلیرل آمراری از نررمافرزار  SPSS 16و
آزمونهای آماری  tو  ANOVAاستفاده شد .در آزمرون اخیرر
( )P<7/75به عنوان حد تفاوت معنیدار در ننر گرفته شد.

نتایج:
در این مطالعه عموماً دو دسته اطالعات کمی و کیفی آب
استحصالی از کولرها در شهر بندرعباس جمعآوری گردید.

منتقل گردید .جهت سنجش کمّیت نیرز از ظرروف پالسرتیکی برا

اطالعات کیفی مربوط به سنجش پارامترهای مندرج در

ظرفیت  27لیتر استفاده شد و برای ایرن مننرور هرر روز  2برار

بخش روش مطالعه در نمودارهای شماره  2تا  4ارائه شده است.

ظروف بررسی و مقدار آن با استفاده از پیمانره مردرج سرنجش
گردید.
آزمایشهای کدورت ،قلیائیت ،سختی کرل ،جامردات محلرول
( pH ،)TDSو هدایت الکتریکی ( )ECبرر روی نمونرههرا انجرام
شدند .سرنجش سرختی برا اسرتفاده از روش تیتراسریون و بره
کارگیری از معرفهای تولیدی شرکت  Merckبا تاریخ مصرف
تا انتهای سال  2732و با روش استاندارد شماره  2147 cمرجع
استاندارد متد  2775انجام شد (.)33
سنجش  pHبا استفاده از دستگاه  pHمتر Elmetronمردل
 CP-501و با استفاده از روش مندرج در کاتالوگ دستگاه انجام
شد .سنجش ECو TDSنمونهها برا اسرتفاده از دسرتگاه TDS

نمودار شماره  -2میانگینهای مقادیر هدایت الکتریکی و کل
امالح محلول در مناطق چهارگانه شهر بندرعباس

متر مدل  Aqualytic CD24و سنجش کردورت برا اسرتفاده از
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استاندارد متد انجام گردید (.)33

استحصال آب حاصل از چگالش رطوبت هوا

امیرحسین محوی و همکاران

جدول شماره  -1مقادیر آب تولید شده از هر کولر گازی در دورههای سه ماهه شهر بندرعباس (لیتر در روز)
منطقه 1

منطقه
دوره برداشت

سه ماهه 2

سه ماهه 3

منطقه 2
سه
ماهه 1

سه ماهه 3

سه ماهه 2

منطقه 3
سه
ماهه 1

سه ماهه 3

سه ماهه 2

منطقه 4
سه
ماهه 1

سه ماهه 3

سه ماهه 2

سه
ماهه 1

میانگین

23/3

40/3

11/4

23/1

40/8

11/6

17/3

44/3

17/4

26/0

45/3

13

انحراف معیار

1

حداقل

24/0

¾
47/1

1/0

2/5

5

1/6

2/2

5/3

1/1

1

4/2

1/8

20/3

24/0

47/1

26

24/3

10/3

24/0

21/4

18/4

28

حداکثر

11/6

52/0

10/3

12/5

55/1

13/0

14/5

52/0

15/3

11/6

53/4

10/3

جدول شماره  -2محدوده مطلوب شاخصهای آبهای صنعتی برای گروههای مختلف )(mg/l
گروه آب

گروه بسیار حساس

گروه حساس

گروه نسبتاً حساس

گروه با کمترین حساسیت

آهن

7-7/75

7-7/3

7-7/1

7-3

منگنز

7-7/73

7-7/75

7-7/1

7-3

pH
سختی

شاخص

0-3

8-37

5-37

5-37

7-5

7-37

7-257

7-577

قلیائیت

7-57

7-377

7-357

7-577

سولفات

7-27

7-05

7-257

7-577

سیلیکا

7-5

7-377

7-257

7-57

مواد معلق

7-3

7-5

7-37

7-377

TDS

7-57

7-377

7-577

-

هر منطقه در جدول شماره  3و نمودار شماره  5نشان داده شده
است.

نمودار شماره  -3میانگینهای مقادیر سختی و قلیائیت در
مناطق چهارگانه شهر بندرعباس
نمودار شماره  -5میانگین استحصال آب از کولر گازیهای
شهر بندرعباس به تفکیك نوع کولر در مناطق چهارگانه

بحث و نتیجهگیری:
بنابر نتایج pH ،آبهای استحصالی کمی اسیدی است ،دلیل
این امر میتواند مربوط به حضور گازهای موجود در هوا به
خصوص گاز دیاکسیدکربن باشد .البته اسیدی بودن آب
نمودار شماره  -4میانگینهای مقادیر کدورت و pHدر مناطق
چهارگانه شهر بندرعباس

اطالعات کمی مربوط به سنجش میانگین مقدار آب
استحصالی از هر کولر به تفکیک دورههای زمانی سه ماهه در
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آزمایش شده زیاد نبوده و نزدیک محدوده خنثی است .آزمون
آماری  ANOVAاختالف معنیداری بین میانگین  pHدر 4
منطقه نشان نداد.
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تعداد

34

34

34

35

35

35

34

30

30

33

33

33
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کمترین و بیشترین میانگین کدورت به ترتیب معادل  2/15و

پانصد هزار نفری شهر بندرعباس ،بعد خانوار  5نفر و

 2/55واحد نفلومتری بوده است .کمترین مقدار مربوط به ناحیه

اختصاص میانگین یک تا  2کولر برای هر خانوار ،انتنار میرود

کم تراکم نزدیک به ساحل و بیشترین مقدار نیز مربوط به منطقه

بین یکصد هزار تا دویست هزار دستگاه کولر گازی در

پرتراکم دور از ساحل بود .آزمون آماری  t-testاختالف

واحدهای مسکونی شهر بندرعباس وجود داشته باشند .با فر

معنیداری بین این دو میانگین کدورت را نشان داد (.)P<7/75

ملحوظ نمودن سی درصد تعداد کولرهای واحدهای مسکونی،

چنان که مقادیر سنجش شده کدورت نشان میدهند ،کدورت

برای مراکز صنعتی ،اداری ،آموزشی و غیره مستقر در شهر

آبهای استحصالی مشابه کدورت آب خالص نیست و دلیل

بندرعباس ،برآورد میشود .مجموعاً بین یکصد سی هزار تا

وجود این مقدار کدورت میتواند ناشی از ورود ذرات معلق گرد

دویست و شصت هزار کولر در این شهر به صورت فعال وجود

و غبار در هوای شهر بندرعباس باشد .رخداد پدیده ریزگردها

خواهد داشت .چنانکه از جدول شماره  3نیز مشخص است،

در هوای شهر بندرعباس دلیل اصلی این کدورت است و عامل

میانگین استحصال آب هر دستگاه در مناطق چهارگانه ،حدود 18

دوم نیز میتواند مربوط به ذرات خروجی از وسایل نقلیه باشد.

لیتر به ازای هر کولر در روز است .با این مفروضات ،میتوان

چنانکه قبالً بیان گردید بین نقاط کم ترافیک و پر ترافیک اختالف

برآورد نمود حدود  4867تا  3187متر مکعب در روز آب از این

آماری معنیداری وجود داشت.

کولرها ،آب استحصال نمود .چنانکه شکل  5نیز نشان میدهد،

بر اساس نتایج مندرج در نمودار شماره  ،1کمترین و

میزان تولید آب در کولرهای دو تکه از انواع پنجرهای بیشتر است

بیشترین قلیائیت سنجش شده به ترتیب  30و  22میلیگرم در

و اختالف بین میانگین آب تولیدی در این دو نوع نیز ،معنیدار

لیتر بر حسب کربنات کلسیم بود که قلیائیت کمی محسوب

بود ( .)P<7/75دلیل این تفاوت در کمیت آب استحصالی

میشود و در واقع یکی دیگر از دالیل اسیدی بودن  pHنمونهها

مربوط به وجود سیستم جمعآوری مناسب آب در انواع

نیز همین کمبود قلیائیت میباشد .اصوال قلیائیت پتانسیلی برای

کولرهای دو تکه است .زیرا همانند کولرهای پنجرهای آب ابتدا در

خنثیسازی اسید در آب است و متأثر از حضور کربنات،

یک سینی جمع نمیشود و سپس توسط یک لوله و یا شیلنگ

بیکربنات OH ،و گاز  CO2در آب است .بخش کربناته آن

منتقل گردد .بدین ترتیب بخشی از آب در سینیها تبخیر شده و

ارتباط زیادی با سختی آب دارد و از آنجایی که سختی آب نیز

یا از منافا آنها نشت میکند و لاا کمیت آب تولیدی در کولرهای

بسیار کم است ،لاا طبیعی است آب از دیدگاه قلیائیت نیز قدرت

پنجرهای کمتر است .البته بخش عمدهای از اختالف در میزان

باالیی نداشته باشد .مقادیر حداقل و حداکثر سنجش شده سختی

تولید آب در دو نوع کولر میتواند مربوط به راندمان باالتر

نیز به ترتیب  18و  43میلیگرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم

کولرهای دو تکه نیز باشد .با توجه به اینکه استقبال عمومی از

بود .بر اساس این مقادیر ،چنین آبی در رده آبهای بسیار نرم

کولرهای پنجرهای رو به تزاید است ،پیشبینی میگردد مقدار

قرار میگیرد و لاا در مواردی این آب میتواند خوردگی

استحصال آب از کولر گازیها نیز افزایش یابد .لاا برنامهریزی

بخشهای فلزی در تماس را موجب گردد ،از اینرو ،ضرورت

برای این مقدار آب قابل توجه ،قطعاً موجه و اقتصادی خواهد

دارد در خصوص نوع مصرف این آب ،به این نکته توجه گردد.

بود.

در خصوص هدایت الکتریکی و امالح محلول ،همان طور که

به استناد آزمایشات صورت گرفته ،کیفیت آب به گونهای

از نمودار شماره  4نیز مشخص است ،اختالف معنیداری بین

است که این آب ،تقریباً برای اکثر موارد شهری از قبیل آبیاری

نواحی نزدیک به ساحل و مناطق دورتر از ساحل وجود دارد

فضای سبز ،استفاده در استخرها و پارکهای آبی ،آب موردنیاز

( ،)P<7/75به طوری که میانگین امالح محلول و هدایت

ساختمانسازی ،تأمین آب مورد نیاز آتشنشانی ،استفاده در

الکتریکی آب استحصالی در مناطق نزدیک به ساحل بیشتر است.
دلیل این امر میتواند ناشی از انحالل بخشی از نمکهای دریایی
باشد که همراه قطرات آب در فضای باالی دریا و نواحی
چسبیده به ساحل وجود دارد.
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وجود دارد ،لاا با هدایت این لوله به مخزن مزبور میتوان

سادهتر این آب ،منبعی بسیار با کیفیت و رایگان است که در

مبادرت به جمعآوری و استفاده از آب تولیدی نمود.

وضعیت موجود ،نه تنها مورد هیچ استفاده مفیدی واقع نمیشود

شیلنگ به سینی نصب کولر میتوان اقدام به جمعآوری آب

برای ساکنین این مناطق ایجاد میکنند .با استفاده از نتایج این

تولیدی نمود .به مننور حصول اطمینان از سالمت میکروبی آب

مطالعه ،میتوان یک ارزیابی اولیه از میزان و کیفیت آب حاصل

مورد بحث ،توصیه میگردد مقدار  5گرم پودر پرکلرین به ازای

از کولرها در هر خانه ،مجتمع مسکونی و یا صنعتی به عمل

هر مترمکعب آب به آن افزوده شود.

آورد تا با یک برنامهریزی مدون و جامع ،آبهای حاصله به

در یک مطالعه انجام شده در آمریکا ،تا  07لیتر در روز آب
با  TDSکمتر از  25میلیگرم در لیتر از کولرهای خانگی

خوبی جمعآوری و ذخیرهسازی و گردد و در نهایت آن را به
بهترین مورد مصرف هدایت نمود.

استحصال شده بود .این آب برای استفاده در فالش تانک

به طور کلی ،این مطالعه نشان داد حجم قابل توجهی آب با

توالتها مورد استفاده قرار گرفته بود ( .)27از طرفی با تطابق

کیفیت از چگالش رطوبت هوا توسط کولر گازیهای موجود

کیفیت شمیایی آب استحصالی با مقادیر مندرج در جدول شماره

حاصل میآید که با مدیریت و برنامهریزی برای استفاده از آن،

 2مربوط به استانداردهای آب صنعتی ( ،)23مشخص میگردد

میتواند بخشی از نیاز آبی جامعه در معر

را تأمین نماید.

به جز گروهی که نیازمند آب با درجه " بسیار حساس" هستند،
برای اغلب نیازمندیهای دیگر صنایع ،میتوان از این آب استفاده
نمود.
چنان که قبالً بیان گردید برای اکثر کاربردهای صنعتی
تناسب دارد ،هزینه تصفیهای برای تأمین آن نیاز نیست و اثرات
نامطلوبی بر محیط زیست و گونههای زیستی ندارد .به عبارت
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Abstract
Introduction: Earth's atmosphere contains billion cubic meters of fresh water, which is
considerable as a reliable water resource, especially insultry areas. What is important in this
context, how to extract the water, in an economic manner. In order to extract water from air
conditioner, no need to spend any cost, because water produced as a by-product and trouble
production. The aim of study was to evaluate the quantity and chemical quality of water
obtained from Bandar Abbas air conditioners.
Methods: This cross - sectional study was conducted during March to December of 2010.
Sixty six samples were taken in cluster random plan. Bandar Abbas divided into four
clusters; based on distance to shore and population density. Chemical tests which included:
turbidity, alkalinity, total hardness, dissolved solids (TDS) and electrical conductivity (EC)
and quantity measurement were performed on them. T-test and ANOVA were used for
statistical analysis.
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Results: Obtained water had slightly acidic pH, near to neutral range. Total dissolved
solids, electrical conductivity, total hardness and alkalinity of extracted water were in low
rate. Each air conditioner produced 36 liter per day averagely. Split types obtained more
water to window air conditioners.
Conclusion: With regard to some assumptions, approximately 4680 to 9360 cubic meter
per day water is obtainable which is suitable for many municipal and industrial water
applications.
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