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دایناپ یدایپ ،ینیرزمیز یهاآب

یقناد دیمهندس مج  

آب و فاضالب کشور یمهندس شرکتکارشناس ارشد 

 هینشر یگذاراستیس یعضو شورا و

های زیرزمینی قرار ذخایر مایع آب شیرین کره زمین، در آبعمده 

( مترمکعب 1610میلیارد میلیون ) 10دارد. حجم این منابع ناپیدا، حدود 

 ،معین ها در یک لحظهها و رودخانهتر از حجم آب دریاچهو صد برابر بیش

های زیرزمینی راکد نیستند و به آهستگی بسیار برآورد شده است. آب

نقش تعیین کننده در چرخه طبیعی آب  ،هاجریان دارند و حرکت آن

حجمی در های جاری زمین، با برآورد آبدهی آبیک سوم دارد. حدود 

هزار میلیارد مترمکعب در سال، در مسیرهای کم و بیش بلند  12حدود 

 زیرزمینی در گردش است.

های زیرزمینی به تقریب نیمی از آب در مقیاس جهانی، آب

آب یک سوم  درصد آب کشاورزی آبی و حدود 40آشامیدنی، حدود 

کنند. این منابع ارزشمند، دور از چشم ما نیاز صنعت را تامین میمورد 

ها محافظت، اکوسیستمپنهانی هستند که از  هایو در زیر پای ما، گنج

و  هدرکها را حفظ و از فرونشست زمین جلوگیری رودخانه جریان پایه

 بدیل خود را در حفظ و تداوم حیات در کرهبه این ترتیب نقش بی

یکی کنند. در دوران ما که پیامدهای متاثر از تغییر اقلیم، زمین ایفا می

مدیریت مطلوب پیش روی جوامع انسانی است،  ت اصلیمشکالاز 

های زیرزمینی با ظرفیت ذخیره قابل توجه، بخشی از ساز و کارهای آب

اغلب منبع اصلی و شاید تنها گزینه  چراکهسازگاری با تغییر اقلیم است 

روند. در شمار میهای خشک و نیمه خشک بهن آب در سرزمینتامی

که تاسیسات  نیز هاها و مناقشهرخداد بالیای طبیعی و درگیری

های زیرزمینی، منبع بینند، سفرهرسانی تخریب و یا آسیب میآب

های آسیب دیده خانهمطمئن تامین آب آشامیدنی و جایگزین تصفیه

 هستند. 

های زیرزمینی، ناپیدا و از های مهمی، آببه رغم چنین کارکرد

رغم پیشرفت در دانش و مهارت دید و ذهن ما دور هستند و به

تر مردم و حتی چنان برای بیشهای زیرزمینی هممتخصصان، آب

های اغلب مهندسان و مدیران، چندان شناخته شده نیست. فعالیت

، فشار بر یقلیما  اتانسانی )از جمله افزایش جمعیت و رفاه( و تغییر

های زیرزمینی را افزایش داده و در بسیاری از نقاط جهان منجر به آب

ها، ها و بروز مشکالتی در استحصال آنآلودگی و یا افت سطح آبخوان

های زمین، ، الگو و طول جریان آب در الیهشده است. ساختار زمین

اثرگذار  نیز بر کیفیت این منابعزمان ماند آب و پوشش گیاهی منطقه 

های انسانی و صنعتی، دفن زباله، های کشاورزی، فاضالبپساباست. 

های زیرزمینی را آلوده ترافیک و حمل و نقل و مانند آن، همگی آب

های زیرزمینی، تابع به این نکته نیز باید توجه داشت که آبکنند. می

ت و ها در یک منطقه، بر کمیمرزهای قراردادی نیستند و برداشت از آن

ها در مناطق دیگر، تاثیرگذار است. این نکته هنگامی حتی کیفیت این آب

های بزرگ جهان، فرامرزی تر آبخوانشود که بدانیم بیشتر میپیچیده

لیت مشترک و با شفافیت و وئهستند و به الزام باید در یک فرآیند مس

  شوند.حاکمیت قانون اداره با اطالعات و  مشارکت در تولید و ارایه

های زیرزمینی و تهدیدهای آشکار و پنهان نظر از اهمیت آبصرف

ها، هنوز اطالعات جهانی جامعی پیرامون وضعیت و روندهای فعلی آن

های زیرزمینی با سالمت، این منابع وجود ندارد. درک ارتباط آب

های حیاتی دیگر مهاجرت، گردشگری، تنوع زیستی و بسیاری از بخش

از منابعی ناپیدا، به  ،های زیرزمینیکند تا آبک میزندگی ما، کم

تر در ذهن و نگاه ما هایی گران بها بدل شوند و شاید کمی بیشثروت

آشکار شوند. 

بندی اصلی طبقه به دو گروه زیرزمینی آب منابع ،در کشور ما

طول در که استاتیکی راهبردی هستند شوند. گروه نخست ذخایرمی

 بسیار ذخایر، این از برداشت اند.هشد لیشکتهای گذشته قرن و هاسال

و تنها  شودمی هاآبدهی آن شدن ساقط سبب و خطرناک است

شده توصیه اضطراری شرایط در فقط ،ذخایر این از بخشی برداشت

دو برداری است که بهدینامیکی قابل بهره است. گروه دوم، ذخایر

شوند:می تشکیل زیر اصلی طریق

 حجم آب زیرزمینی ایجاد شده از این روش، از ارتفاعات فوذن(

(.است شده برآورد مترمکعب در سال میلیارد 66/36

 حجم آب زیرزمینی ایجاد شده از این روش، هادر دشت نفوذ(

(.است شده برآورد در سال مترمکعب میلیارد 54/7

زیرزمینی  آب مطمئن منابع دینامیکی حجم ذخایر ترتیب به این

 2/44 حدود کرد، ریزیبرنامه توانمی آن برای استفاده از که کشور

. باید توجه داشت که با است شده برآورد سال در مترمکعب میلیارد
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های اخیر، لحاظ تداوم خشکسالی و تقلیل نزوالت آسمانی در سال

 2/44تر از ، کمزیرزمینی کشور آب منابع دینامیکی ذخایرواقعی حجم 

عنوان مثال بهحالی است که این در .است سال در مترمکعب میلیارد

 ساالنه چشمه با تخلیههزار  173 افزون بر ،1395-96در سال آبی 

 5/4 ساالنه رشته قنات با تخلیههزار  41میلیارد مترمکعب،  6/10

ی نیمه عمیق با تخلیهعمیق و هزار حلقه چاه  805 و میلیارد مترمکعب

 6/60در مجموع ساالنه ، میلیارد مترمکعب 5/45حدود  یساالنه

اند. این کردهآب از منابع زیرزمینی کشور برداشت  میلیارد مترمکعب

های گذشته و پیش روی روند که با اندک تغییری در آمارها، در سال

 منابعاز  برداریبهرهنخست  را در جایگاه کشور ماچنان تداوم دارد، هم

جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا  منطقهدر کشورهای  زیرزمینی آب

  ه است.دادقرار )منطقه منا( 

 ،زیرزمینی تجدیدپذیر کشور آب میزان منابع اخیر در سه دهه

میلیارد  5/46درصد کاهش، از  5/10متاثر از کاهش نزوالت آسمانی، با 

میلیارد مترمکعب در سال  6/41 تر ازکم به 1373مترمکعب در سال 

سبب  منابعاین تقلیل یافته است. برداشت بیش از توان بازیابی  1399

 کشور، های زیرزمینیبخوانتراز آشده است که طی پنجاه و پنج سال، 

متر در طی  25متر و متوسط تجمعی سانتی 55 با میانگین ساالنه

ها با کسری ظرفیت آن ،1344-99و طی دوره کاهش یابد پنجاه سال 

این رخداد  میلیارد مترمکعب در سال مواجه شود. 130 بیش از تجمعی

مطالعاتی در  محدوده 609شده است تا از مجموع نامیمون سبب 

 "ممنوعه"درصد( در وضعیت  3/67محدوده ) 410های کشور، دشت

های آبخوان در دشت پیامد تخلیه .گیرندقرار "ممنوعه بحرانی"و 

های آن زمین است که نمونه ها و فرو نشستممنوعه، ایجاد فرو چاله

 .شودبه فراوانی مشاهده و گزارش می

های جهانی حکایت از آن دارد که میزان برداشت از گزارش

های خصوصی تا بیش از مترمکعب در روز در چاه 5/5های آب، از چاه

های آب کشاورزی، شرب و صنعتی هزار مترمکعب در روز در چاه 27

ها، به درستی طراحی و برداری آنکه بهرهدر نوسان است و در صورتی 

آبخوان،  چون تخلیهمدیریت نشود، حسب شرایط محلی، پیامدهایی هم

)مکش  (Induced infiltration)دیگر کاربران، نفوذ القایی  تجاوز به حقابه

های های سطحی مجاور و نزدیک به درون سفره(، پیشروی آبآب

 (Crustal uplift)زمین  آمدن پوستهست و در مواردی باال شور، فرو نش

 همراه خواهد داشت. را به




