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 «و اهمیت آن  های زیرزمینیآب »

 هایالیه. شوندمی بندیتقسیم سطحی هایآب و زمینی زیر هایآب منابع آب قابل برداشت جهان به دو قسمت

 فرج و خلل ناحیه آن در که اشباع قسمت. شوندمی بندیتقسیم اشباع و غیراشباع قسمت دو به زمین زیرسطحی

ها در زمین ایجاد های سطحی و نفوذ آنهای زیرزمینی از بارشنامند. آبهای زیر زمینی میآبحاوی آب است را 

های طبیعی و اند از روشهای زیر زمینی وجود دارد که عبارتهای مختلفی جهت برداشت آبشوند. راهمی

 .مصنوعی

شوند. آب زیر بندی میتقسیم سطحی هایآب و زیر زمینی هایآب منابع آب قابل برداشت جهان به دو قسمت

های آب زیر کشد تا مخزنزمینی آبی است که در زیر سطح زمین ذخیره شده است. گاهی صدها سال طول می

نخورده  ها قبل از مصرف دستها و حتی قرنهای زیر زمینی سالزمینی تشکیل شوند. اکثر اوقات، آب

 .مانندمی باقی
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خاک در سطح زمین  باالترین الیه شود.می مینتا زیرزمینی آب از جهان کل آشامیدنی آب %90بیش از 

این کند. زیر کند، اما خاک را خیس نمیغیراشباع است، جایی که مقدار آب در آن در طی زمان تغییر می منطقه

 از آب است. کلمهها و ذرات خاک پر بین سنگ ها، فاصلهاشباع وجود دارد که تمام خلل و فرج، ترک الیه، منطقه

  .شودبه این منطقه اطالق می « آب زیر زمینی »

 فواید 

گذاری ندارند و خود پاالیش هستند. تبخیر باشند که نیاز به سرمایههای آب طبیعی میزیر زمینی، مخزنهای آب

هستند. امکان های سطحی تری نسبت به آبپذیری کمی دارند و منابع مطمئنبگیرد، آسیها صورت نمیدر آن

 .سالی وجود داردهای خشکها در سالاستفاده از این آب

  

 سفره آب زیرزمینی 

نفوذی در سفره آب به الیه یا منطقه قابل

شود که آب در زیر سطح زمین گفته می

تواند جریان یابد. سفره آب آن می

چنین باید قابلیت آب دهی خوبی هم

 .داشته باشد

سطح فوقانی سفره آب، یا سطح ایستابی 

همواره افقی نیست و به طور طبیعی از 

ای و منطقهمنطقه تغذیه آن، یعنی محل 

کند، به مین میاکه آب زیر زمینی را ت

 .طرف محل تخلیه دارای شیب است

های آن هموارتر است؛ کند. ولی برآمدگیاز شکل سطح زمین پیروی می ه طور کلی شکل سطح ایستابی غالباب

ها در عمق زیادتر قرار دارد. به طور ها و کوهبنابراین ایستایی در نواحی پست در نزدیک سطح زمین و در تپه

مناطق ها سطح ایستابی باال و در مناطق خشک و کوهستانی پایین است. در معمول در مناطق پرباران و در دشت

 .مرطوب سطح ایستابی ممکن است تا نزدیک سطح زمین باال بیاید
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 های آب زیرزمینیبندی سفرهتقسیم 

 های آزادسفره -الف

های های آزاد سطح ایستابی، همان سطح فوقانی منطقه اشباع است. مقدار فشار در سطح ایستابی سفرهدر سفره

کند، زیرا الیه سته به مقدار تغذیه یا تخلیه آن، آزادانه تغییر میآزاد برابر فشار اتمسفر است. سطح ایستابی ب

 .غیرقابل نفوذی در باالی آن قرار ندارد

  

 های تحت فشارسفره -ب

شود که های تحت فشار در محلی تشکیل میسفره

ناپذیر  نفوذ ایی نسبتار زمینی به وسیله الیهآب زی

یش از باال محدود شود و در نتیجه تحت فشاری ب

 .است اتمسفر از

های تحت فشار آب از محل خود که در سفرهعلت آن

ای که از طریق آن نطقهآید آن است که مباالتر می

شود، در ارتفاعی باالتر از سطح مین میاآب سفره ت

 .دارد قرار چاه حفر فوقانی منطقه اشباع در محل

کند و جهت سنجش آن از ارتفاع صعود فوران می اگر چاهی در هر نقطه از سفره تحت فشار حفر کنیم در آن آب

  .شودیا فوران آب چاه در آن نقطه استفاده می

  

 های زیر زمینیهای برداشت آبروش 

های زیر زمینی دو روش طبیعی و مصنوعی وجود دارد که طبیعی آن شامل یابی به آببه طور کلی برای دست

 .شودها میها و قناتها و مصنوعی شامل چاهچشمه
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 چشمه (1

شود. اگر مقدار تخلیه هر جا که سطح ایستابی، سطح زمین را قطع نماید، آب به صورت جریان سطحی تخلیه می

 « چشمه » های زیر زمینی به صورتشود. آبایجاد می « سطح تراوش »باشد کم یا در سطح وسیعی پخش شده

شوند. چشمه نوعی تخلیه نیز از زمین خارج می

 رخ متمرکز صورتی به که است زمینی زیر آب طبیعی

 .دهدمی

 قنات (2

عبارت است از یک سوراخ افقی، با شیب کمی به سمت 

شود های طوالنی در دل زمین حفر میخارج تا مسافت

تا به سفره آب زیر زمینی رسیده و در آن پیشروی 

 .نماید

شده ها مصالح حفاریشود. از این چاهمتصل میهای قائم متعددی به سطح زمین توسط چاه یر افقی معموالاین مس

با قرار دادن  یز انجام شود. در کف قنات معموالتر، موادی نشده و ضمن ایجاد امکان پیشروی سریعبه خارج هدایت

  .شودبه خارج، جلوگیری می مصالحی، از نفوذ مجدد آب

 چاه (3

گردد و به تدریج آب ی حفر میآب زیرزمین چاه سوراخ قائمی است که از سطح زمین تا داخل منطقه اشباع

های دستی یا موتوری شود. بیرون آوردن آب از چاه به طور مصنوعی و با استفاده از تلمبهزمینی در آن جمع میزیر

ها ای و در سنگه روش ضربهتر بگیرد. حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشصورت می

های زیرزمینی به وسیله حفر چاه در اکثر نقاط دنیا متداول گیرد. استفاده از آبدورانی صورت می به روش عمدتا

 .است

 کی و کجا به مرز محدودیت خواهیم رسید؟ 

های بزرگ، به خصوص برای مناطق شدید آبی دهد که در حال حاضر میزان آب بسیاری از آبخواننتایج نشان می

 در مناطق خشک جهان، مانند هند، پاکستان، غرب ایاالت متحده آمریکا و مکزیک به شدت کاهش یافته است. 
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انند اروپای شرقی و ای نزدیک، مزمینی قرار دارند، در آینده ی زیرهامناطق جدیدی که در معرض تخریب آب

طق مانند دره مرکزی و آبخوان دهد که برخی از مناه نشان میهای آیندقا، پیشرفت خواهند کرد. پیش بینیآفری

یابند. با این وجود، به دلیل تغییرات آب و اخیر دانشمندان تا حدی بهبود می هایریزیهای بلند، با برنامهدشت

های زیرزمینی عنوان یک قاعده کلی، زمانی که آببه  .یابدیط زیست افزایش میزیرزمینی در محهوایی، نیاز به آب 

شود، یعنی تقریبا زمانی که سطح آب ستیابی است، حد اقتصادی محدود میبرای یک کشاورز محلی غیر قابل د

درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی خواهند  36تا  26، 2050متر زیر زمین برسد. در سال  100تر از به بیش

های ست، این ناپایداری و کاهش سطح آبکرد که در آن محدودیت بهره برداری وجود خواهد داشت. بدیهی ا

زیرزمینی به کاهش توسعه محلی منجر خواهد شد و تنشی بزرگ در نظام اجتماعی و اقتصادی جهانی ایجاد 

 .خواهد کرد

  های زیرزمینیجهانی آبحقایقی درباره مصرف 
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 کیلومتر مکعب در سال، رتبه اول استخراج مواد خام در جهان را  982های زیرزمینی با میزانی بیش از آب

 .دارند

  شوندسر جهان برای کشاورزی استفاده میهای زیرزمینی در سرادرصد از آب 70بیش از. 

 کننددر سرتاسر جهان تامین می یدنی راهای زیرزمینی نزدیک به نیمی از میزان آب آشامآب. 

  اندآبیاری صحیح و مکانیزه مجهز شده درصد از اراضی آبیاری برای 38در سطح جهانی، تنها حدود. 

 مناطق بیشتر در آمریکای شمالی یا  )ای زمین کیلومتر پوسته قاره 2های زیرزمینی در باالی حجم کل آب

سال  50میلیون کیلومتر مکعب آن طی  5میلیون کیلومتر مکعب است که حدود  22.6حدود  ( مرتفع آسیا

 .اخیر برداشت شده است

 ها بگسترانیم چیزی های زیرزمینی به حدی رسیده که اگر آن را در سرتاسر قارهدر حال حاضر حجم آب

 .متر عمق خواهد داشت 3نزدیک به 

  ر اند، نام ایران دانجام داده 2010مینی را تا پایان سال ترین میزان برداشت آب زیرزکشوری که بیش 15بین

 .خوردرتبه پنجم لیست به چشم می
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