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 چكيده:

عمليات استحصال آب باران از سطوح آبگير بـاران در منـاطق شـهري و روسـتايي     هاي زيادي درخصوص انجام  در سالهاي اخير فعاليت
آب انبار كه با استفاده از دانش بومي در نقاط مختلف ايران براي استحصال و ذخيره سـازي آب بـاران از قـديم االيـام     انجام شده است. 

ناطق خشك مي باشند. آب انبار براي ذخيره سازي حجم مورد استفاده قرار مي گرفته است الگوي مناسبي براي ذخيره سازي آب در م
محدودي از آب با هدف استفاده شرب انسان يا دام مورد استفاده قرار مي گيرد. چنانچه اين شيوه از ذخيره سازي آب براي حجم زيـاد  

ارزيابي امكان استحصال آب بـاران  "در طرح نياز به انجام اصالحاتي در اجزاء و روش ساخت و بهره برداري مي باشد.  ،آب مد نظر باشد
با توجه به اينكه حجم ذخيره سازي آب چندين برابر حجم آب انبارهـاي معمـول مـي     "براي تأمين بخشي از آب مورد نياز فضاي سبز

ان ذخيره اصالحات نيز در طرح و شيوه ساخت آنها بعمل آيد تا امك ،تالش گرديد ضمن استفاده از دانش بومي ساخت آب انبارها ،باشد
طاق ضربي و شفته آهك براي آب بندي بستر و ديواره ها مواردي اسـت   ،متر مكعب فراهم آيد. استفاده از آجر 1200سازي حجم آب 

انجام آزمايشات مكانيك خاك و احداث ايستگاه پمپاژ از جملـه اصـالحاتي    ،كه در ساخت آب انبارها معمول مي باشد. ساخت رسوبگير
نشان داده است كه در  اين مخازنو بهره برداري از انبارهاي معمول لحاظ شده است. گذشت پنج سال از احداث  است كه نسبت به آب

 ذخيره سازي آب مناسب عمل كرده است.

 
 ذخيره سازي آب، دانش بومي، آب انبار هاي كليدي: واژه



 
 مقدمه:

 د.ده سازي را پيشنهاد مي اساساً روش سطوح آبگير باران سه نوع ذخيره
 ذخيره در داخل پروفيل خاك. – 1
 هاي كوچك.   هاي فلزي و يا چاه ذخيره داخل استخرهاي ساخته شده، تانك – 2
 هاي طبيعي و مخازن سطحي موجود. ذخيره داخل گودال -3

ز آوري شـده ا  هـاي جمـع   اند. به اين صورت كـه آب  اي بوده سطوح آبگير اجرا شده به روش سنتي داراي سيستم بسيار ساده
رسيده  هاي كشاورزي هدايت شده و به مصرف گياه مي سازي در داخل خاك، مستقيما بطرف زمين ها با هدف ذخيره دار تپه سطح شيب

شده است. بهرحـال ايـن روش    ها، گياه دچار كمبود آب مي است. مشكل اين روش اين بوده است كه در فواصل احتماالً طوالني بارندگي
 شود . هاي مقاوم به خشكي شامل انواع درخت مثمر و غير مثمر استفاده مي هنوز هم براي كاشت گونه

باشـد. هـر    سازي مطمئن مقادير زياد آب مورد نياز كشاورزي با استفاده از روانآب مـي  استخرهاي بزرگ اغلب تنها راه ذخيره
بخير از مخـازن سـطحي هنـوز مراحـل     هاي كاهش ت چند نشت آب و تبخير از مشكالت جدي اين نوع مخازن هستند. بسياري از روش

انـد، كـاهش سـطح آزاد، اسـتفاده از مـواد       ها كه تاكنون اسـتفاده شـده   اند. از جمله اين روش كند و كاربردي نشده تحقيقاتي را طي مي
 هـاي شـناور از جـنس فـوم و نيـز      هاي نازك پوشش سطحي، مسقف كردن مخزن و بكار بـردن گـوي   انعكاس دهنده نور خورشيد، اليه

اند اما هنور روشي كه بتوان آنرا سـاده و   ها هر يك به ميزاني موثر واقع شده باشند. اين روش هاي خالي پالستيكي و پهن فيلم مي قوطي
اقتصادي دانست پيدا نشده است. مواد انعكاس دهنده نور براي استخرهاي كوچك اقتصادي نيستند. از جمله، رنگ و يـا ذرات انعكـاس   

هاي يكپارچه شناور اگر چه در هنگام آزمايش خـوب   شوند بعضي انواع ديگر پوشش تاثير مي وجود باد پراكنده شده و بيدهنده شناور با 
 اند و گران قيمت هستند.   اند ولي اغلب عمر مفيد كوتاهي داشته جواب داده

استفاده از مخازن چند قسمتي اند يكي  دو روش ارزان قيمت كه در بعضي شرايط براي كاهش تبخير از سطح آزاد مؤثر بوده
(Cluff,1981) كنـد كـه چـون بترتيـب مـورد       اند. مخازن چند قسمتي طوري عمل مـي  و ديگري مخازن پر شده از شن و ماسه بوده
 گيرند، سطحي كه در معرض آفتاب قرار دارد هميشه در حالت حداقل است.  استفاده قرار مي

% از كل تلفات 87% الي 58در آريزوناي جنوبي، سهم تلفات نشت در حدود  در يك مطالعه بيالن آبي در سه مخزن معمولي
باشـد. تركيبـات شـيميايي از نـوع      تر از جلوگيري از تبخير مي تر و ارزان ساالنه از سيستم برآورده شده است. كنترل نشت بمراتب ساده

فاده از نمـك و متـراكم سـازي هـر يـك بصـورت       هاي حساس و واگراي بنتونيتي، مخلوط خاك و سيمان، پوشش پالستيكي، است خاك
اند. انتخاب روش بهسازي و ميزان كارآيي آن به عواملي از قبيل جنس خاك، هـدف   بندي مخازن استفاده شده موفقيت آميزي براي آب

بـراي   (Cictern)هاي ذخيـره آب   هاي مكرر مخزن و نيز مسائل اقتصادي بستگي دارد. تانكر و چاهك از اجرا، احتمال پر و خالي شدن
باشـد.   تواند بصورت مؤثر استفاده شود. كنترل تلفات ناشي از نشت و تبخير از ايـن مخـازن آسـان و ارزان مـي     استفاده خانگي و دام مي

شود. ايجـاد مخـزن ذخيـره     باشد يكنوع امكان براي اين كار محسوب مي بطور كلي هر نوع فضايي كه ظرفيت ذخيره كردن آب را داشته
هـا داراي شـبكه    الينفك هر سيستم آبرساني شرب و كشاورزي با استفاده از روانآب است، مخصوصاً هنگامي كـه ايـن سيسـتم    آب جزء

%) از كل هزينـه سيسـتم   50اي (بيش از  هاي عمده داخلي آبرساني و آبياري باشند. در اينصورت تأسيسات ذخيره سازي و توزيع هزينه
 داد.استحصال آب را بخود اختصاص خواهد 

شماري مخزن با اندازه و اشكال و مصالح بكار رفته وجود دارد. هزينه تمام شده و دسترسـي   توان گفت كه تقريباً انواع بي مي
هـاي   به مصالح، از اولين فاكتورهاي تعيين كننده نوع مخزن هستند. يك نوع از مخارج رايج براي مصارف خانگي، همان مخازن يا تانك

شده با بتن يا ساير مواد غير قابل نفوذ هستند. مخازن تماماً سيماني ارزانتر هستند ولـي     عمودي شكل و كف پوشيده هاي فلزي با ديواره
ترين روش جلوگيري از تبخير است، اگـر چـه ايـن كـار بـاز هـم        نياز به نيروي كارگري زياد دارد. مسقف كردن اين نوع مخازن معمول



ناور و سبك از جنس فوم يا مواد پالستيكي بطور مؤثري براي كنتـرل تبخيـر در مخـازن رو بـاز كـه      برد. پوشش ش ها را باالتر مي هزينه

 .داراي ديوارهاي قائم باشند استفاده شده است
 

 مشخصات محل 
مركز  2در محل ساختمان شماره  "ارزيابي امكان استحصال آب باران براي تأمين بخشي از آب مورد نياز فضاي سبز "طرح 

آوري آب باران، خيابانها و پاركينـگ مركـز آمـوزش     كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي اجرا گرديده است. سطوح جمع تحقيقات
دهـد متوسـط بارنـدگي دراز مـدت      باشد كه در مجاورت محدوده طرح قرار دارد. بررسيها نشان مي كاربردي جهاد كشاورزي مي -علمي

ميليمتـر بـراي فصـول پـاييز،      5/3و  4/78، 9/123، 5/49مقادير بارش فصلي بـه ترتيـب   باشد.  ميليمتر در سال مي 255شهر مشهد 
 10هـا داراي عمـق كمتـر از     % بـارش 90روز در سـال و بـيش از    69باشد. ميانگين تعداد روزهـاي بـاراني    زمستان، بهار و تابستان مي

 8/43تـا   -28اد و مقادير حداكثر و حـداقل مطلـق آن بـين    درجه سانتيگر 14اند. درجه حرارت متوسط ساالنه اين شهر  ميليمتر بوده
هاي آذر، دي، بهمـن   روز در سال مربوط به ماه 60درجه سانتيگراد متغير بوده است. تعداد روزهاي يخ بندان  در مشهد با ميانگين كل 

بدست آمده است. با اسـتفاده از اقلـيم    ميليمتر 1400و اسفند است. ميانگين تبخير و تعرق ساالنه براي منطقه مورد مطالعه در حدود 
هـا و   اي از خيابـان  باشد كه مجموعه هكتار مي 2آوري آب حدود  آيد. سطح جمع نماي آمبرژه اقليم شهر مشهد خشك سرد به دست مي

آوري شده بـه صـورت ثقلـي بـه  مخزنـي بـه حجـم         شود. رواناب جمع هاي مجتمع آموزش عالي جهاد كشاورزي را شامل مي پاركينگ 
متر مكعب منتقل و ذخيره مي شود و در زمان نياز با استفاده از سيستم آبياري تحت فشار براي آبياري فضاي سبز پيش بينـي   1200

و آسـفالت   سـازي آب بـاران، محوطـه پاركينـگ     آوري و ذخيـره  شده در طرح مورد استفاده قرار مي گيرد. سطح مورد نظر بـراي جمـع  
باشـد و   نژاد در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه اين محوطه داراي سطح وسيعي مي خيابانهاي اطراف مركز آموزش شهيد هاشمي

 آوري آب از اين سطح در اولويت قرار گرفت. باشد، جمع آوري و انتقال آب به صورت ثقلي به مخازن ذخيره فراهم مي بستر براي جمع
ها و محوطه پاركينگ به صورت ثقلي توسط چنـد كانـال زهكشـي     آوري شده از سطوح خيابان موجود، آب جمعدر وضعيت  

شد. براي انتقال آب از جلوي نگهباني به مخـزن ذخيـره آب،    شد و در نهايت از جلوي نگهباني ساختمان مذكور به بيرون هدايت مي مي
نظر گرفته شد. يك سري اصالحات جزئي در سيستم زهكشي نيز انجام گرديـد تـا   گير و چند آدم رو در  يك كانال به همراه يك آشغال

  آب تمامي سطوح به سمت مخزن هدايت گردد.
 
 
 

 آوري آب باران سطوح جمع
سازي آب باران، محوطه پاركينگ و آسفالت خيابانهاي اطراف مركز آمـوزش شـهيد    آوري و ذخيره سطح مورد نظر براي جمع

آوري و انتقال آب بـه   باشد و بستر براي جمع گرفته شده است. با توجه به اينكه اين محوطه داراي سطح وسيعي مينژاد در نظر  هاشمي
 آوري آب از اين سطح در اولويت قرار گرفت. باشد، جمع صورت ثقلي به مخازن ذخيره فراهم مي
ورت ثقلي توسط چنـد كانـال زهكشـي    ها و محوطه پاركينگ به ص آوري شده از سطوح خيابان در وضعيت موجود، آب جمع

شد. براي انتقال آب از جلوي نگهباني به مخـزن ذخيـره آب،    شد و در نهايت از جلوي نگهباني ساختمان مذكور به بيرون هدايت مي مي
ديـد تـا   گير و چند آدم رو در نظر گرفته شد. يك سري اصالحات جزئي در سيستم زهكشي نيز انجام گر يك كانال به همراه يك آشغال

 دهد. زن را نشان ميانتقال آب به مخ هايها و مسير آوري، كانال سطوح جمع 1آب تمامي سطوح به سمت مخزن هدايت گردد. شكل 



 
 روانابآوري و ذخيره  موقعيت سطوح جمع -1شكل 

 
 سيستم كنترل آب ورودي به مخزن  

گيرد كه پس از اتصال دو كانـال بـه    مي ال صورتها توسط دو كان آوري و زهكشي آب محوطه پاركينگ سيستم موجود جمع
شود. همانگونه كه قبالً گفته شد، براي انتقال اين آب به مخازن ذخيره، بعد از محل اتصال دو كانال، يك  هم از جلوي نگهباني خارج مي

ير قبلي (در صـورت لـزوم)، يـك    اي بتني طراحي و اجرا شده است. براي كنترل آب ورودي به مخزن و انحراف جريان به مس كانال لوله
دريچه براي انحراف آب در نظر گرفته شده است تا در صورت نياز توسط يك اپراتور جابجا شود و جلوي جريـان ورودي بـه مخـزن بـه     

داخل طور كامل بسته شود. در محل دريچه يك شبكه آشغالگير نيز مورد استفاده قرار گرفته است تا از ورود آشغال و خار و خاشاك به 
 كانال انتقال جلوگيري كند.

 
 مخازن ذخيره آب

آوري شده به صـورت   پس از بررسي و توپوگرافي عرصه، محل احداث مخزن انتخاب گرديد بنحوي كه امكان انتقال آب جمع
زمينـي در نظـر    باشد. با توجه به توپوگرافي و امكان استفاده بهينه از فضاي موجود، مخـزن بـه صـورت زيـر     ثقلي به مخزن وجود داشته

هـا   هاي مختلفي براي ساخت مخزن وجود داشت كه استفاده از بتن مسلح، سنگ و مالت و آجر از جملـه ايـن گزينـه    گرفته شد. گزينه
اي  ها و از طرفي وجود تجربه ساخت آب انبارها در استان كـه از سـابقه ديرينـه    بود. با توجه به اقتصادي بودن آجر نسبت به ساير گزينه

 باشد، احداث مخازن با مصالح آجر و به صورت طاق ضربي در نظر گرفته شد.  ار ميبرخورد



 
 بيني آشغالگير پيش

آوري نيـز آسـفالت و غيـر قابـل      گيري شده رسوب وجـود نـدارد و سـطوح جمـع    گونه اطالعات اندازه با توجه به اين كه هيچ
دهد كـه خـار، خاشـاك و ذرات جـدا      هاي محلي نشان مي بررسي  باشد، احتمال وجود رسوبات معلق ناچيز است. از طرفي فرسايش مي

تواند همراه جريان حمل شود. از اين رو براي جلوگيري از ورود رسوبات احتمالي و آشغال و خار و خاشـاك، قبـل از    شده از آسفالت مي
ت ماسه و شن كنده شـده از سـطح   بيني شده است كه نقش آشغالگير و رسوبات درشت دانه نظير ذراورود به مخزن يك حوضچه پيش

هـاي طراحـي در    نقشـه تـر از كـف كانـال پيشـنهاد شـده اسـت.        متر پـائين  5/0متر و به عمق  2×2آسفالت را دارد. ابعاد اين حوضچه 
 نشان داده شده است.) 8( تا) 5( شكل هايبخشي از مراحل كار در و )4) تا (2هاي ( شكل

 
 پالن مخازن – 2شكل

 



 
  سازي وضچه رسوبگير به همراه مخزن ذخيرهمقطع ح - 3شكل

 
 گذاري) مخازن ذخيره آب (اندازه B-B: برش  4شكل

 
 



 
 تعيين محل احداث مخازن ذخيره آب -5شكل 

 

 
 1برداري محل احداث مخازن ذخيره آب گود -6شكل 



 

 آزمايش خاك محل احداث مخازن  -7شكل 
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 بحث و نتيجه گيري

آب انبار كه با استفاده از دانش بومي در نقاط مختلف ايران براي استحصال و ذخيره سازي آب باران از قديم االيام مـورد اسـتفاده قـرار    
اي ذخيره سازي حجم محدودي از آب با مي گرفته است الگوي مناسبي براي ذخيره سازي آب در مناطق خشك مي باشند. آب انبار بر

هدف استفاده شرب انسان يا دام مورد استفاده قرار مي گيرد. چنانچه اين شيوه از ذخيره سازي آب براي حجم زياد آب مد نظـر باشـد،   
ن براي تأمين بخشي ارزيابي امكان استحصال آب بارا"در طرح نياز به انجام اصالحاتي در اجزاء و روش ساخت و بهره برداري مي باشد. 

با توجه به اينكه حجم ذخيره سازي آب چندين برابر حجم آب انبارهاي معمول مي باشـد، تـالش گرديـد     "از آب مورد نياز فضاي سبز
ضمن استفاده از دانش بومي ساخت آب انبارها، اصالحات نيز در طرح و شيوه ساخت آنها بعمل آيد تا امكان ذخيـره سـازي حجـم آب    

مكعب فراهم آيد. استفاده از آجر، طاق ضربي و شفته آهك براي آب بندي بستر و ديواره ها مواردي است كه در ساخت آب متر  1200
انبارها معمول مي باشد. ساخت رسوبگير، انجام آزمايشات مكانيك خاك و احداث ايستگاه پمپاژ از جمله اصالحاتي است كه نسـبت بـه   

گذشت پنج سال از احداث و بهره برداري از اين مخازن نشان داده است كه در ذخيره سـازي آب  آب انبارهاي معمول لحاظ شده است. 
مناسب عمل كرده است. هزينه احداث مخازن با استفاده از دانش بومي ساخت آب انبارها، حدود يك چهارم مخازن ساخته شده با بتن 

 مسلح مي باشد كه از نظر اقتصادي نيز داراي توجيه مي باشد.
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