
 
 

 جامعة دمشق                                                                                         المحاضرة الرابعة 

 خزانات التوزي ع الرئيسية 
 :الهدف من إنشاء الخزانات  

 تخزين المياه وذلك بهدف تأمينها في الحاالت التالية: -1

حرائق التي قد تنشب  من تأمين كمية من المياه من أجل إخماد ال حيث البد   مقاومة الحريق: -1

 . زمنية قد تصل إلى عدة ساعات ولفترة، فجأة

أي بغزارة   ، خاصة عند تشغيل محطة الضخ بمعدل ثابتاحتياجات التغير في االستهالك و أمينت -2

ل حيث يتم  اليوم وهنا يتم تخزين الفائض عن احتياجات المدينة في ساعات اللي منتظمة طوال 

   . تخزينها في الخزان

والهدف من هذا التخزين تزويد المدينة باحتياجاتها خالل فترة   ،التخزين من أجل حاالت الطوارئ -3

 . الطوارئ واإلصالح

 تأمين الضاغط الالزم:  -2

   :تساعد بذلك علىو ،ن أجل توزيع المياه ضمن الشبكة تعمل الخزانات على تأمين الضاغط م

 . ير معدل االستهالكغلت  من تغيرات الضاغط في المناطق المختلفة من الشبكة نظرًا  الحد  -1

 . رفع الضاغط في المناطق البعيدة عن محطة الضخ الرئيسية من خالل دعم الخزانات العالية  -2

حيث يعمل الخزان العالي على امتصاص التغيرات   ،مقاومة خطر حدوث المطرقة المائية  -3

   .المفاجئة في الضغط والتي قد تؤدي إلى حدوث المطرقة المائية

 :أنواع الخزانات 

م الخزان  ات إلى قس     ت  

 مننوعين رئيس    ين 

 :حيث الشكل

 الخزان األرضي:  -1

   بنى من البيتون العادي أو ي

ح في أغلب األحيان  المسل  

طلى من الداخل بمونة  وي  

 . اسمنتية ومادة مانعة للرشح

 

 
 



 
 

   انات األرضية بأشكال مختلفة تحقق جميعها شمولية الجريان في الخزان من أجل منع  م الخز صم ت

   .مناطق مشلولة تؤدي إلى ركود الماء ظهور  
 

   خزانات التوازنذلك لدعم شبكة التوزيع و و ، مناطق المدينة المختلفةنات في قام هذه الخزات . 
 

   تكون المنشأة  ث حي  ،للخزان األرضي المقطع(  اإلنشائية )المسقط +  البنية   المجاورالشكل  يوض ح

 ًا. تحت األرض أو منشأة مطمورة جزئي إما منشأة عميقة

 ________________________________________________________ 

 

   الخزانات العالية:  -2

المرتفعة  خزانات توازن التوزيع ى تسم 

 : كون من األجزاء الرئيسية التاليةتتو

  األساسات: -1

يراعى في تصميمها إجهادات التربة  

   .المسموحة

  الجذع الحامل: -2

  ، يتألف من أعمدة معدنية أو بيتونية

نعطاف الناجمة  م على إجهادات االصم وي  

بعين االعتبار    ذ ؤخ كما ي   ،الرياحعن دفع  

   .تأثير الهزات األرضية

  :الحلة -3

بسعة معي نة  معدنية أو بيتونية قطعة  هي

 . ذات شكل أسطواني أو موشوري
 

  يوضح البنية اإلنشائية   المجاورالشكل

 . للخزانات العالية 

 :حساب حجم الخزان العالي 

 : يتألف حجم التخزين من •

𝑽𝟏 الالزم لدعم االستهالك المنزليجم التخزين ح. 

𝑽𝟐 جم التخزين الالزم إلطفاء الحرائقح.  

𝑽𝟑 جم احتياطي من المياه لدعم حاالت الطوارئح. 

 برج تهوية 

أعلى منسوب  
 للمياه 

فتحة إمالء  
 وسحب 

 مفيض 

 غطاء الخزان 

المقياس الدال على  
 منسوب المياه

فتحة تصريف  

 مياه الغسيل 



 
 

 

𝑽ين:              وبذلك يكون حجم التخز = 𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 + 𝑽𝟑 
 

  𝑽𝟏  للحصول على حجم التخزين •

ساعات اليوم وقد يكون  المائي لالحتياجات المائية خالل المخطط  رسم أواًلن

 . مخطط االستهالك المائي ليوم أعظمي أو ليوم وسطي أو ليوم أصغري

حتياجات المائية  ح اال يوض  لمجاورا (1)الشكل   •

 15000اليومية لمنطقة سكنية عدد سكانها  

 .سمةن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

ح  يوض لحساب حجم التخزين  •

حجم   المجاور (2)الشكل  

التخزين المائي المطلوب  

لتأمين احتياجات القرية في  

 : حيث ،ساعات الذروة

االحتياجات   منحني يتم رسم  -أ

والظاهر في الشكل  المائية

 مكاملة  عن طريق المجاور (2)

 االحتياجات المائية منحني 

 .(1)  الشكل الوارد في السابق

 حجم التخزين
 )الفائض( 

 حجم االحتياج المائي 



 
 

 مكاملةناتج عن  (2)في الشكل  من الخزان  الواردة يوميًا  مستقيم الغزارةأيضًا  -ب

  .(1)  الشكل منالواردة إلى الخزان  المنتظمة ل للغزارةاألفقي الممث لمستقيم ا

وبتعبير آخر إن ميل  ، اليوم بشكل تراكمي  جمع الغزارة خالل ساعات نأن   )مكاملة(قصد بكلمة  ن •

لة  ل غزارة التصريف المنتظمة الواردة إلى الخزان والممث مستقيم الغزارة الواردة إلى الخزان يمث 

 . بالشكل السابق  ظمةتاألفقي للغزارة المن بالخط 
 

يزداد فإن حجم التخزين  ساعة مثاًل  12    ساعة وليكن ل 24إذا جرى الضخ بانتظام لمدة تقل عن  •

 عندئذ  

 .(2)في الشكل  𝛽ويساوي الحجم 
 

من حجم الماء المس   حوب خالل كامل اليوم أما إذا كان  %15يبلغ حجم التخزين وس   طيا نحو  •

 الضخ لمدة

 . %50فقد يصل حجم التخزين إلى  اعة فقط يومياً س 12
 

 :هيمكن التعبير من خالل الشكل أعاله أن •

  فإن ساعة 24عندما يكون الضخ: 

𝑽𝟏 =  𝛼 =  𝛼1  +  𝛼2 
 

   فإن ساعة 24عندما يكون الضخ أقل من: 

𝑽𝟏 =  𝛽 =  𝛽1  +  𝛽2 
 

المسافة بين  تكون و ، يعني نرسم منحني االحتياج بشكل تراكمي ونرسم مستقيم الضخ

 ستقيم الضخ هي الحجم.  ومالمنحني ذروات 

 __________________________________ 

فيتعلق بعدد سكان المنطقة و نظام األبنية وعدد ساعات استمرار الحريق    𝑽𝟐أما حجم التخزين   •

 : الجدول لالطالع(  ) المعطيات المتعلقة بالحريق التاليحيث يبين الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 : 𝑽𝟐ومنه يكون حجم ماء التخزين إلخماد الحريق 

𝑽𝟐 =  𝑛 ∗ 2 ∗ 𝑞𝑓 

 :حيث

𝑛   :من الجدول( دد الحرائق باالرتباط مع عدد سكان المنطقةع(. 

𝑞𝑓   :من الجدول( مع نوع نوعية األبنية وعدد سكان المنطقة صريف الحريق الالزم ارتباطًات(. 

 .ساعة( 2عدد ساعات الحريق المتوقع ):  2

 نوعينإلى  ا  زانات من حيث األداء الوظيفي أيضتقسم الخ: 

 خزانات العبور: -1

ص   غر من االس   تهالك اليومي األعظمي  أ  𝑄1تس   تخدم هذه الخزانات في حال كانت س   ماحية البئر 

ض   خ في س   اعات الليل لملء الخزان  لذلك يتم في هذه الحالة ال  ،راد تغذيتهامة الكنيللمنطقة الس    

 لتغذية مياه المنطقة لمياه الشرب. 𝑄2في ساعات النهار استجرار الغزارة و
 

   خزان العبور والمنطقة السكنية التي يغذيه والبئر ومحطة الضخ   التاليالشكل  يوض ح

 الرئيسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :خزان التقابل  -2

ز ثالث هنا نمي محطة الض  خ، وي أو ئس  مى بهذا االس  م ألنه يقع في الجهة المقابلة للمص  در الماوي   

  حاالت:

 )والفائض يذهب للخزان(. المضخة تعمل بمفردها لتغذية المنطقة السكنية -1

)في ذروة   التعاون مع المض   خة الرئيس   ية لتغذية المنطقة الس   كنية.خزان التقابل يعمل بالمؤازرة و -2

 االستهالك(

 على تغذية المنطقة السكنية في حاالت الطوارئ )تعطل المضخة(. خزان التقابل يعمل وحيدًا -3



 
 

 

  خزان تقابل يتغذى من مضخة رئيسية ويتعاونان في الحاالت الواردة  يوض ح الشكل المجاور

 أعاله على تغذية المنطقة السكنية المراد تخديمها. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 انتهت المحاضرة


