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 تأمین آب شرب دام منظوربه انبار آباحداث مستعد  نقاط تعیینعوامل مؤثر در 
 (مطالعه موردي: غرب سیستان)

 
 2تیغمنصور جهان، 1معین جهان تیغ

 Moienja23@yahoo.com  دانشجوي دکتري آبخیزداري دانشگاه گرگان -1
 مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زابل، ایران. دانشیار -2

 
 چکیده 

  تمامتمامد، بطوریکه براي تولید د، بطوریکه براي تولید ووششهاي متعدد کشاورزي، صنعتی میهاي متعدد کشاورزي، صنعتی میههانجام فعالیت انسان در زمینانجام فعالیت انسان در زمینب نیاز اصلی حیات و باعث ب نیاز اصلی حیات و باعث آآ  
میچنین دامنه کاربردي، گویاي اهمیت باالي این مـاده حیـاتی مـیشود. شود. ي انسان از آب استفاده میي انسان از آب استفاده مینیازهانیازها یاتی  ماده ح شد.باشـد.چنین دامنه کاربردي، گویاي اهمیت باالي این  یت آب در اهمیـت آب در   با اهم

که عمدتا با که عمدتا با   دهددهداي از کشور ایران را نواحی خشک تشکیل میاي از کشور ایران را نواحی خشک تشکیل میکه بخش عمدهکه بخش عمدهنواحی خشک و بیابانی دو چندان است. از آنجایینواحی خشک و بیابانی دو چندان است. از آنجایی
شود.برداري از آن در مواقع ضروري ارائه شـود.چالش کم آبی مواجه هستند، باید راهکار مناسبی براي ذخیره و بهرهچالش کم آبی مواجه هستند، باید راهکار مناسبی براي ذخیره و بهره کی از روشیکـی از روش  برداري از آن در مواقع ضروري ارائه  -ی

ها از هـا از در سیستان نیز این سازهدر سیستان نیز این سازهاست. است.     استفاده از سطوح عایق آبگیر باراناستفاده از سطوح عایق آبگیر باران  مورد نیاز در مناطق خشک و کم بارانمورد نیاز در مناطق خشک و کم بارانهاي تأمین آب هاي تأمین آب 
حداثبررسی عوامل مـوثر در احـداثشده است. هدف از اجراي این پژوهش شده است. هدف از اجراي این پژوهش نیاز آبی استفاده مینیاز آبی استفاده می  گذشته براي تامینگذشته براي تامین موثر در ا بار آب انبـار   بررسی عوامل  براي بـراي آب ان

باريبراي اجراي این پژوهش وضعیت و عملکرد آب انبـاري  باشد.باشد.میمی  کم آبکم آب  مناطقمناطقهاي هاي دامداممورد نیاز مورد نیاز تأمین آب شرب تأمین آب شرب  در در   کهکـههائیهـائیبراي اجراي این پژوهش وضعیت و عملکرد آب ان
مورد بررسی مورد بررسی   ،،ساخته شده بودساخته شده بود  هاي دولتیهاي دولتیتوسط برخی از سازمانتوسط برخی از سازمان  هاي اخیرهاي اخیرهمچنین در سالهمچنین در سالو و دانش بومی دانش بومی استفاده از استفاده از   باباگذشته گذشته 

ستعد مسـتعد   تعیین نقاطتعیین نقاطعوامل مؤثر در عوامل مؤثر در ها ها قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت هر یک مشخص و سپس بر اساس این یافتهقرار گرفت و نقاط ضعف و قوت هر یک مشخص و سپس بر اساس این یافته حداث احـداث م   آبآبا
برداري بـرداري ساخت و بهرهساخت و بهره  هاي سنتی نشان داد که مراحل جایابی،هاي سنتی نشان داد که مراحل جایابی،بررسی عملکرد سازهبررسی عملکرد سازه  ارائه شد.ارائه شد.  تأمین آب شرب دامتأمین آب شرب دام  منظورمنظوربهبه  انبارانبار

از آن بنحو مطلوبی انجام گرفته است. بطوریکه علیرغم کمبود بارندگی در منطقه، با اقداماتی که در سطوح آبگیر باال دست آنها از آن بنحو مطلوبی انجام گرفته است. بطوریکه علیرغم کمبود بارندگی در منطقه، با اقداماتی که در سطوح آبگیر باال دست آنها 
-منظور ایجاد رواناب در آن ایجاد گردیده است. از این روي عمدتا تا ایام طوالنی این سازهمنظور ایجاد رواناب در آن ایجاد گردیده است. از این روي عمدتا تا ایام طوالنی این سازهصورت گرفته است، پتانسیل باالیی بهصورت گرفته است، پتانسیل باالیی به

  با علم نوینبا علم نوین  هاي اخیرهاي اخیر. بررسی وضعیت آب انباري که در سال. بررسی وضعیت آب انباري که در سالکارایی دارندکارایی دارندبرداري از آنها برداري از آنها بهرهبهرهبارندگی و مقدار بارندگی و مقدار ا بسته به میزان ا بسته به میزان هه
ها هر چند هزینه زیادي براي احداث آنها صرف شده است، ولی از کارآیی مناسبی ها هر چند هزینه زیادي براي احداث آنها صرف شده است، ولی از کارآیی مناسبی دهد که این سازهدهد که این سازهنشان مینشان می  اند،اند،احداث گردیدهاحداث گردیده

یدرولوژیکی . عدم جایابی مناسب، مهمترین مشکل این تاسیسات بوده است. معموال واحـد هیـدرولوژیکی نیستندنیستندبرخودار برخودار  حد ه سازهایـن سـازه. عدم جایابی مناسب، مهمترین مشکل این تاسیسات بوده است. معموال وا ین  یا هـا یـا ا ها 
پایین ها با توجـه بـه عملکـرد پـایین از دیگر معایب این سازهاز دیگر معایب این سازهاست. است. ساخت آنها دقت الزم نشده ساخت آنها دقت الزم نشده   دردریا اینکه یا اینکه   اند واند ونمودهنمودهننروانابی تولید روانابی تولید  کرد  به عمل جه  ها با تو
تلفیق دانـش   بابا  شودشودمیمی  گیريگیرينتیجهنتیجهبا توجه به عملکرد دو نوع سازه مزبور، با توجه به عملکرد دو نوع سازه مزبور، . . باشدباشدآنها میآنها میظرفیت نفوذ سطح آبگیر ظرفیت نفوذ سطح آبگیر   آنها، باال بونآنها، باال بون

نحـو  نیز بـه بومی دانش از استفاده با مخازن ساخت هزینهتر، عالوه بر عملکرد مناسب ،بومی و علم نوین در ساخت آب انبارها
 یابد.چشمگیري کاهش می

  
  

    ..، منطقه سیستان، منطقه سیستانواحد هیدرولوژیکیواحد هیدرولوژیکیرواناب، دانش بومی، رواناب، دانش بومی، آب انبار، آب انبار،   ::کلیديکلیدي هايهايواژهواژه
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  مقدمه 
که در نواحی خشک قرار هایی است که کشورهاییرشد سریع جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا براي آب یکی از چالش

مقدار  ، بطوریکهاست قرار گرفتهروي کمربند خشک کره زمین  نیز از جمله کشورهایی است برایران دارند، با آن روبرو هستند. 
از نزوالت آسمانی آن از دسترس  درصد 80حدود با این وجود  باشد.میمتوسط بارندگی کره زمین  3/1کمتر از بارندگی آن 

(حیدري و  باشدمی روبروبنابراین کشور ایران به دلیل کمبود بارندگی و نامنظم بودن آن با مشکل کم آبی  خارج می شود.
ویژه کشورهاي رویه در آینده مشکالت زیادي را براي ساکنین مناطق خشک بهبرداري بیکمبود آب و بهره. )1389همکاران 
 قرارگرفتن علت به اسالمی کشورهاي) گزارش دادند که 2001و همکاران ( Faruqui در همین خصوص همراه دارد.اسالمی به

 نامنظم توزیع جمعیت زیاد، به آن دالیل که هستند مواجه آب زمینه در متعددي مشکالت با خشک و گرم کمربند در
 وجود عدم و نیافتگی غیر توسعه و پاییزي و بهاري هايسیالب صورت به بارش گیاهی، ریزش پوشش وجود عدم بارندگی،

نیست،  پذیر امکان آب مشکالت از بخشی تاًمین براي سیالبها از استفاده که گردیده سبب در این کشورها مناسب تکنولوژي
 افزایش و سببگرفته  خود به سیاسی ابعاد آن توزیع و داشته قرار اسالمی کشور دو بین آب منابع که هنگامی بویژه
. باشدمی مترمکعب میلیارد 413 بر بالغ کشور جوي ریزشهاي آب، جامع مطالعاتبراساس  د.گردمی سیاسی هايتنش

هاي آبرفتی سفره در مترمکعب میلیارد 25گردیده،  جاري سطحی هاي جریان صورت به آن  مترمکعب میلیارد 92بطوریکه 
-هاي نامعقول از عرصهبرداريبهره ).2000جاماب، شود (صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می نفوذ نموده و باقی آن به

هاي سهمگین گردیده است. در همین دنبال آن وقوع سیالبهاي طبیعی و به هاي طبیعی باعث تخریب و فرسایش عرصه
 برداريپیوندد، نتیجه بهرهی که در ایالت آسام هند بوقوع میهایاز سیالب زیاديبخش  گزارش داد) Makbul )2012خصوص 

ین منطقه را درصد ساکنین ا 80بیش از منابع طبیعی است. زیرا  کشاورزان هاي کشاورزي و عرصهبی رویه از  غیر علمی و
ریزي علمی و مدونی صورت پذیرد. براي مقابله با بحران بی آبی و اثرات آن در آینده برنامه روي،از این دهند.تشکیل می

ریزي علمی به منظور جمع که با رشد و افزایش جمعیت، برنامه نیز معتقدند) 1995و همکاران ( Taqieddinمحققانی نظیر 
گزارش داند که جمع آوري و ذخیره نیز ) Zhongyuan )2002  و Li .باشدمیبرداري بهینه از آن ضروري آوري هرزآبها و بهره

بود اکوسیستم منطقه و هاي آبخیز کوچک براي کشت محصوالت کشاورزي، بهآب باران راهکار مناسبی براي آماده سازي حوزه
-میکه هندوستان از مناطق مستعد سیلخیز دنیا حالی دربر این باورند ) Srivastava )2012و  Mall حفاظت خاك می باشد.

و چرخه  کاهش خیزي آنسیل ،برداري از منابع آب و خاكبهره ولی اکثر نقاط سیلخیز این کشور با تغییر روند ،باشد
شود. از آوري سیالب از نیازهاي اساسی توسعه کشور محسوب میبنابراین کنترل و جمع است. گردیده اصالحهیدرولوژي آن 

از نزوالت  %80ها در کشوري که حدود هاي سطوح آبگیرجهت استحصال و مدیریت بارندگیاستفاده از سیستمهمین رو، 
مختلف استحصال آب  الگوهاياز  برداريبسیار حائز اهمیت است. بطوریکه با بهره ،آسمانی در آن از دسترس خارج می شود

 را جبران نمود.کشور کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک  بخشی ازتوان هاي استحصالی میبهینه سازي آب باران و
کشاورزي، استفاده براي احشام  از جمله کشت محصوالت ایجاد حوض انبار و ذخیره آب به منظور استفاده در مواقع ضروري

هاي گذشته تا کنون به اشکال مختلف استفاده به دلیل سادگی کار از زمانست. وحشی و اهلی و نیز مصارف خانگی یکی از آنها
ها را صاف تا رواناب دامنه تپهمتر میلی 92سال قبل در صحراي نقب با بارندگی  4000شده است. به عنوان مثال حدود می

حسینی نمودند (آوري و براي کشاورزي استفاده مینمودند تا آب در آن جمعگود می زمین رانیز ي ایجاد و در پایین بیشتر
از آن  استفادهو  براي کنترلداشته است، بطوریکه  باالییبشر جایگاه نزد  گذشته هايآب از زمانبنابر  این  ).1368ابریشمی، 

از جمله ملزومات مهم  کم بارانمناطق آب انبار در بوده است.  یکی از آنها را انجام داده که احداث آب انبار هاي مفیديفعالیت
یک  را سازهاست. این  وجود داشته یک یا چند آب انبار هاي جمعیتیکانونبوده و در اکثر  نواحی براي تداوم زندگی در این

که روي این مخزن با طاق  داده استتشکیل میداخل زمین  اي شکل دراستوانه مخزن بزرگ مکعب یا مکعب مستطیل و یا
آب انبارها در بافت  گزارش دادند که نیز )1390( راستی و همکاران ).1372(معماریا،  شده استه میپوشاندگنبدي  قوسی و یا

 ها و شهرها احداث گردیده استآباديکه در بسیاري از بطوری ،ه استداشت یمهم نقش از اسالم شهرهاي کم آب ایران در بعد
توسط اهالی ي آب انبار معموالهر محله در  خود قرار داده است. اصوال تحت تاثیرمحل را دیگر تا جایی که بناهاي همگانی 
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 بر عالوه ،هاي جمعیتیکانون در منابع آبی این واقع در. است نمودهاقدام به ساخت آن می خیریکی از افراد  یگاهیا احداث و 
). 1349شیرازي،  اهللا زاده(آیتدهد نشان می را شهري اجتماعی زندگی به نیاز یک از عالی اينشانه به آب، مادي نیاز تامین

 ).1388(عسگري،  دهدرا نشان می شهروندان با همدیگر تعامل و عمومی فضاهاي ترینبا ارزش از یکی منابع آبیبطوریکه این 
مناطق گرم  آب باران در استفاده از و دانش سنتی جهت ذخیره مانده از به جا و با ارزش مفید هايسازهآب انبارها بنابر این 

. با توجه به اهمیت آب )1394گیرد (جهان تیغ، استفاده قرار می مورد نقاط کشور از بسیاري در نیز هنوز و دباشوکم باران می
براي  انبار آبهاي یابی مناطق مستعد احداث سیستمعوامل مؤثر در مکاندر مناطق خشک این پژوهش در پی آن است تا 

 را مورد بررسی قرار دهد. مناطق کم آبدر  دام شرب آب تأمین
 

  هامواد و روش
شمالکیلـومتري شـمال  4545-7070فاصله فاصله   غرب دریاچه هامون و درغرب دریاچه هامون و در  محدوده مورد بررسی درمحدوده مورد بررسی در لومتري  بل زابـل   غربغـرب  کی فاع و در ارتفـاع زا از از   500500-650650و در ارت

ین . خـاك ایـن باشدباشددرصد میدرصد می  00//55حدود حدود با شیب با شیب این محدوده مسطح و این محدوده مسطح و   ..))11(شکل (شکل   قرار داردقرار داردسطح دریا سطح دریا  خاك ا قهمنطقـه.  سوبی و از نـوع رسـوبی و   منط نوع ر از 
سان در نوسـان   88-99خاك بین خاك بین   pHاست. است.   قرار گرفتهقرار گرفتهباالي آن باالي آن دوره چهارم دوره چهارم   رسوباترسوباتکه که   استاستمربوط به پایان دوره دوم و سوم مربوط به پایان دوره دوم و سوم  ست. اسـت. در نو ا

شده گزارش شـده   متر متر میلیمیلی  5050حدودحدود  متوسط بارندگی منطقهمتوسط بارندگی منطقه  5050-6060براساس آمار بارندگی دهه براساس آمار بارندگی دهه  صل اسـت کـه بیشـترین آن در فصـل گزارش  شترین آن در ف که بی ست  ا
بودمنطقه عالوه بـر کمبـود  از مهمترین خصوصیات ایناز مهمترین خصوصیات این. . دهددهد، ولی آمار فعلی کمتر از آنرا نشان می، ولی آمار فعلی کمتر از آنرا نشان میدهددهدروي میروي میزمستان زمستان  بر کم ندگی بارنـدگی   منطقه عالوه  بار

سط، متوسـط، . . شودشـودزمان ممکن به رواناب تبدیل میزمان ممکن به رواناب تبدیل می، بطوریکه در حداقل ، بطوریکه در حداقل باشدباشدمیمیآن آن   زیادزیاد  شدتشدت نهکمینـهمتو شینهبیشـینهو و   کمی حرارت درجـه حـرارت   بی جه  در
حدود تبخیر و تعرق منطقه حـدود   پتانسیلپتانسیل. . استاستگراد گراد درجه سانتیدرجه سانتی  4343//66و و   99//1515، ، 2121//88منطقه، منطقه،  لیمیلـی  50005000تبخیر و تعرق منطقه  که متـر اسـت کـه می ست  تر ا   33000000م

گزدرمنه، گـزخار شتر، خار شتر، دتا دتا عمعم  منطقه رامنطقه رااین این . پوشش گیاهی . پوشش گیاهی افتدافتداتفاق میاتفاق می  بحرانی و گرم سالبحرانی و گرم سالهاي هاي متر آن در ماهمتر آن در ماهمیلیمیلی ترات، تـراتدرمنه،  و در و در   ، 
تردد دامباشد، مسـیر تـردد دامفقیر میفقیر میاین محدوده عالوه بر اینکه داراي مراتع این محدوده عالوه بر اینکه داراي مراتع دهد. دهد. میمی  ارتفاعات قیچ تشکیلارتفاعات قیچ تشکیل سیر  له سـبک عشـایر از جملـه   باشد، م شایر از جم سبک ع

میگوسفند به مراتع یالقی خراسان جنوبی و دام سنگین (شتر) به منطقه سفیدابه و غرب سیستان مـی شد. باشـد. گوسفند به مراتع یالقی خراسان جنوبی و دام سنگین (شتر) به منطقه سفیدابه و غرب سیستان  ین بـراي اجـراي ایـن با جراي ا براي ا
سالهمچنین در سـالو و اند اند ساخته شدهساخته شدهدر گذشته در گذشته بوسیله دانش بومی بوسیله دانش بومی را که را که   هاییهاییوضعیت و عملکرد آب انباريوضعیت و عملکرد آب انباريپژوهش پژوهش  یرهـاي اخیـرهمچنین در    هاي اخ

یک مورد بررسی قرار گرفـت و نقـاط ضـعف و قـوت هـر یـک   عملکردعملکرداز لحاظ از لحاظ   هاي دولتی ایجاد شده استهاي دولتی ایجاد شده استتوسط برخی از سازمانتوسط برخی از سازمان هر  قوت  ضعف و  قاط  فت و ن مورد بررسی قرار گر
ظورمنظـوربهبه  انبارانبار  آبآب  یجاد سطوح آبگیریجاد سطوح آبگیراامستعد مستعد   ین نقاطین نقاطتعیتعیعوامل مؤثر در عوامل مؤثر در   ،،هاهاسپس بر اساس این یافتهسپس بر اساس این یافته  شد.شد.مشخص مشخص  تأمین آب تـأمین آب   من
 ارائه شد.ارائه شد.  نواحی شربنواحی شرب  شرب دامشرب دام

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه در کشور -1شکل 



 
 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه

 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 
__________________________________________________________________________________ 

 

761 
 

  نتایج و بحث
استفاده  ،است فتهگرکشور مورد استفاده قرار می مناطق خشکدر  یان دورسالاز هاي تأمین آب شرب دام که یکی از روش

تاریخچه ، نیم خشک که منابع دیگر وجود ندارد آوري آب باران در مناطق خشک و. جمعباشدمیاز سطوح عایق آبگیر باران 
دهد ها نشان میبررسید. شوآوري میآب باران جمعشده و از طریق آن سطح غیر قابل نفوذ ایجاد در این روش  .طوالنی دارد

 60باشد تا فاصله هاي منطقه سیستان به جنوب خراسان میه به اینکه در مسیر حرکت دامغرب دریاچه هامون با توجکه 
-هاي گذشته که دریاچه هامون پر آب بوده است منابع آبی در منطقه وجود نداشته است. از همین روي، بهکیلومتر در سال

اقدام به ساخت آب انبار گردیده بود. مشهد مقدس، زیارتی به  سیاحتی و هايها و کاروانمنظور تامین آب مورد نیاز شرب دام
کرد مناسبی برخوردار بوده است، بطوریکه وجود به نقل قول از گذشتگان از روی در زمان حال و همچنین عملکرد این تاسیسات

آمد (شکل می حسابعنوان منبع آبی مطمئنی در طول مسافرت بههاي سیاحتی و زیارتی بهها براي عشایر و کارواناین ابنیه
بنحو مطلوبی  ها و همچنینبرداري از آنهاي سنتی نشان داد که مراحل جایابی، ساخت و بهرهسازه بررسی عملکرد این). 2

انجام گرفته است. بطوریکه علیرغم کمبود بارندگی در منطقه، با اقداماتی که در سطوح آبگیر باال دست آنها صورت گرفته است، 
ها بسته به میزان طوالنی این سازه زماننظور ایجاد رواناب در آن ایجاد گردیده است. از این روي عمدتا تا مپتانسیل باالیی به

 هاي اخیربررسی وضعیت آب انباري که در سالداراي آب هستند. و همچنین میزان بارندگی و شدت آن برداري از آنها بهره
ها هر چند هزینه زیادي براي احداث آنها دهد که این سازهنشان می است،احداث گردیده  هاي دولتیتوسط برخی از سازمان

صرف شده است، ولی از کارآیی مناسبی برخودار نبوده است. عدم جایابی مناسب، مهمترین مشکل این تاسیسات بوده است. 
مناسبی برخوردار  از عملکرد شیب جهتلحاظ یا اینکه از  کند وها یا روانابی تولید نمیسازه معموال واحد هیدرولوژیکی این

. زیرا در زمان اجراء عالوه بر آیدحساب می ها بهها از دیگر محدودیتنبوده است. باال بودن ظرفیت نفوذ سطح آبگیر این ابنیه
شود، بطوریکه با جهت شیب، سطوح آبگیر آن با توجه به دسترس بودن مصالح و هزینه، غیر قابل نفوذ میصحیح انتخاب 
  ).3(شکل  یافتمیپذیري، پتانسیل ایجاد رواناب آن ارتقاء نفوذکاهش 

 

 
 هاي احداثی سنتی در غرب سیستاناي از سازهنمونه -2شکل 
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 هاي دولتی در غرب سیستانهاي احداثی توسط سازماناي از سازهنمونه -3شکل 

 
آورد میزان آب مصرفی روزانه دام، شکل زمین و بر شناسایی اقلیم منطقه، براي طراحی سطوح عایق و ایجاد آب انبار نیاز به

 صورتبههاي مختلف سطوح آبگیر باشد. بخشمی روان آب برآوردمنطقه،  يگیرهت باد غالب، سیلمنطقه، ج پستی و بلندي
 د.وشپیشنهاد میذیل 

  
 آب (سطوح آبگیر)محل جمع آوري   -الف 

بوده و از  ایجاد رواناباي باشد که کارایی مناسبی داشته باشد و تا حد ممکن قادر به گونه آب باید بهسطح جمع کننده 
، سطح سیمانی، سطح غلطک خوردهسطح سنگ یا صخره صاف، سطح تواند شامل نفوذ زیاد جلوگیري نماید. این سطوح می

وسعت این محدوده . عایق شده باشد سطوحی که با سایر ادواتیا و  ، سطحی که با پالستیک پوشیده شده استآسفالت
براساس نیاز آبی (تعداد دام)، شیب، پتانسیل ایجاد رواناب، میزان و شدت بارندگی دارد. در صورتیکه میزان نیاز آبی مشخص 

با شدت بارندگی  سطوح آبگیربنابراین مساحت کمتري مورد نیاز است.  سطوح آبگیرباشد، هرچه شدت بارندگی بیشتر باشد، 
 منطقه رابطه عکس دارد.   

 
 آب انبار  -ب

زن ااین مخ .دشوطراحی می آنآوري آب در پائین دست که جهت جمع است مخزنی سطوح آبگیرهاي مهم یکی از بخش
ساخته  . زیرا اگر خیلی بزرگطراحی شود آبی حجم مخزن بر اساس نیاز  .نشود آنباید طوري ساخته شود که هیچ نوري وارد 

تر طراحی شود نیز با کمبود آب مواجع و عمال براي تامین آب در صورتیکه کوچکو گیرد شود، هدر رفت هزینه صورت می
 د.رینگصورت هیچ گونه هدر رفت و نفوذ آب در آن این سازه دقت شود که  در ساختمشکالتی بوجود خواهد آمد. 

  
 محل شرب دام  -ج

به صورت آب ذخیره شده توسط لوله از مخزن به محل آبشخوار ي طراحی شود که امکان انتقال امحل آب انبار باید به گونه
در  اینچنین اختالف ارتفاعی ممکن است از طریق شیب طبیعی یا شیب مصنوعی بوجود آید. بنابر وجود داشته باشد.ثقلی 
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لوله و نصب شیر فلکه بر روي آن، در زمان  جایابی محل شرب دام رعایت شیب مورد نظر صورت گیرد. بطوریکه با جا گذاري
 نیاز آب وارد آبشخور و در مواقع غیر ضروري شیر فلکه بسته شود. 

 
 استفاده از دانش بومی در ساخت سیستم سطوح آبگیر -د

 ها در منطقه سیستان نشان داد که آب انبارهاي احداثی سنتی عملکرد بهتري نسبت به آب انبارهاي احداثی اخیربررسی
 و دانش بومی مردم مورد پذیرشبه دلیل الگو برداري از سنت  ثقلی صافاجراي سطوح  بنابراین ها دارد.توسط برخی از سازمان

بهداشتی تر  آب انباري ساخته شود که . بنابراین با ترکیب این روشها با همدیگر و استفاده از دانش بومی،داران قرار داردبربهره
 . بیشتر شودسنتی  نیز نسبت به نوعو مدت وجود آب در مخزن  تر شودعمر سازه طوالنیو عالوه بر آن  بوده و کمتر آلوده شود

 
  گیرينتیجه
 ناشی از آب سازي ذخیره ومنظور کنترل  هب کشور گرم و خشک و کم آب نقاط در بومی دانش از استفاده با که انبار آب

-می کم آب محسوب مناطق در آب سازي ذخیره براي مناسبی الگوي ،است گرفتهمی قرار استفاده مورد قدیمزمان  از باران
-بهره مورد هاي گذشتهاز زمان دام یا انسان شرب استفاده هدف با آب از شخصیم حجم سازيذخیره براي انبار آب .دشو

 انجام توان  بامی باشد، نیز نظر مورد آب يزیاد حجم براي آب سازي ذخیره از روش این چنانچه گرفته است.می قراربرداري 
ها در تامین بخشی از آب مورد مهمترین کارآیی این سازهاز آن اقدام نمود.  برداريبهره و ساخت روش و اجزاء در اصالحاتی

 آب ساخت بومی دانش از استفاده ضمن تواندباشد. این کار مینیاز شهرهاي نقاطی از کشور که با بحران آب روبرو هستند، می
 از استفادهگردد.  فراهم بیشتري آب حجم سازي ذخیره امکان تا آید بعمل آنها ساخت شیوه و طرح در نیزی اصالحات انبارها،

مورد توجه  باید انبارها آب ساخت در که است مواردي هادیواره و بستر بندي آب براي آهک شفته و ضربی هايطاق آجر،
 از استفاده با مخازن ساخت هزینهتر، تلفیق دانش بومی و علم نوین در ساخت آب انبارها عالوه بر عملکرد مناسب قرار گیرد.

 یابد.کاهش می مسلح بتننحو چشمگیري نسبت به  نیز به بومی دانش

 
 پیشنهادها

ستفاده شود و با توجه به در طراحی این سطوح حتماً از آمار هواشناسی منطقه یا نقاط مشابه اشود پیشنهاد می -1
 . قرار گیردنظر  مدضریب اطمینانی هم  هاي اخیري سالهاخشکسالی

 پرهیز شود.تا از هزینه اضافی  نیاز آبی منطقه طراحی شودبر اساس  بایدحجم مخزن  -2
  د.شونیز استفاده  عشایردر انتخاب محل جهت اجراي سیستم سطوح آبگیر از تجربیات شود پیشنهاد می -3
 

   قدردانیقدردانی وو تشکرتشکر
 اند، تشکر و قدردانی نمایم.دانم از کسانی که اینجانب را در اجراي این پژوهش یاري نمودهالزم می
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