
 

 انواع منابع آب:  6كد 1

  :منابع آب

 تا است واداشته را دولتها و است آورده بوجود را مهمي مسائل توسعه، حال در كشورهاي در آب توزيع و مينتأ

 نقاط داراي كه كشورهايي در بخصوص موضوع اين. نمايند گذاري  سرمايه آن مينأت راه در پول عظيمي مبالغ

 بعلت آب تقسيم كه ايران مثل كشورهايي در. است گرفته خود به تر جدي حالت هستند، خشك نيمه و يزرع لم

 و بهترين اتخاذ با شود سعي بايد است، گرديده توزيع يكنواخت غير صورت  به آن سرزمينهاي خاص شكل

   .داد قرار عموم دسترس در ايعادالنه قوانين طبق را موجود آبهاي فني و علمي روشهاي ترين مدرن

 تهيه باقيمانده% 1 از را خود نياز مورد آب ما. است زده يخ آن% 2 و است هااقيانوس درون زمين كره آبهاي% 97

 آبهاي از يا و) نهرها و ها درياچه ها، رودخانه( زمين سطح: آيد مي بدست زير منبع دو از يكي از كه كنيم مي

  .زيرزميني

  دنيا در آب منابع مهمترين

 )قنات چشمه، چاه،( زيرزميني آبهاي 

 )اقيانوس دريا، درياچه، انه،رودخ( سطحي آبهاي 

  :زمينيآب هاي زير

 يا ها قنات ها، چاه توسط كه است زمين سطح زير آب از قسمت آن) Ground Water( زيرزميني آب

 فضاهاي و ها درزه زمين، سطح زير در كه است آبي زيرزميني بآ. گردد آوري جمع تواند مي زهكشي گالريهاي



 

 انواع منابع آب:  6كد 2

 اوقات، اكثر. هستند خالص طبيعي بطور زيرزميني آبهاي اكثر. كند مي پر رسوبات و ها صخره در را اي حفره

 كل آشاميدني آب% 90 از بيش. مانند مي باقي نخورده دست مصرف از قبل قرنها حتي سالها زيرزميني آبهاي

  .است زيرزميني آب از جهان

 آفريقا صحراي به مربوط مثالها بهترين از يكي. شود جمع تا كشد مي طول سال صدها اوقات گاهي زيرزميني آب

. شود مي استفاده آبياري و آشاميدن براي هنوز و شده جمع سال هزاران براي زيرزميني آب كه باشد مي

. است شده ذخيره كنند، عمل مخزن عنوان به توانند مي ها سنگ  متفاوت انواع جائيكه زيرزمين در زيرزميني آب

 زيرزمين در را بزرگي زيرزميني آب هاي سفره و باشند مي مخزن نعنوا به مواد بهترين سنگ ماسه و ماسه

  .دهند مي تشكيل

  :زيرزميني آبهاي آلودگي و مشكالت

 زيادي هاي انگاري سهل زيرزميني، آبهاي سريع پذيري آسيب ميزان درك عدم يا و صحيح شناخت عدم دليل به

 آبهاي هاي سفره درون به زيرزميني مخازي از ضرم مايعات ساير و بنزين كه ايم داده اجازه. است گرفته صورت

 به اند، شده ساخته غلطي بطور كه فاضالب هاي سيستم يا زباله دفن هاي محل از ها، آالينده. كند نفوذ زيرزميني

 مناطق و شده داده كود كشاورزي مزارع از حاصله زهاب طريق از زيرزميني آبهاي. كنند  مي تراوش آن داخل

 آبهاي زمين، روي يا فاضالب داخل به شيميايي مواد ريختن با ها خانه صاحبان. شوند مي آلوده صنعتي،

  .كنند مي آلوده را زيرزميني

  



 

 انواع منابع آب:  6كد 3

      شوند؟ مي تشكيل چگونه زيرزميني آب هايسفره

 سمت به و شده خاك محيط وارد جاذبه نيروي اثر در بارندگي از حاصل هايآب و سطحي هاي آب از بخشي

. است موثر زمين داخل در آن حركت و آب نفوذ ميزان در زمين خاك و سنگ جنس. كنند مي حركت پايين

 ها آبخوان. شوند مي ناميده خوان آب دارند آب انتقال و ذخيره جذب، براي باالتري ظرفيت كه زمين از هايي اليه

 كه داشت توجه بايد. ندده مي را زيرزميني هايسفره تشكيل و ميكنند ذخيره خود در را آب مخزن، يك مانند

 چند تا متر ده چند از زيرزميني هاي سفره ابعاد كشد، مي طول سال هزاران زيرزميني، آب مخزن يك تشكيل

  .باشد مي متفاوت كيلومتر صد
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ها  هاي اخير در بسياري از كشورهاي جهان برداشت آب از منابع زيرزميني از ميزان تغذيه ساليانه آن درسال

دار  هاي آب اين امر به معناي استخراج و استفاده از آبي است كه در طول هزاران سال در اليه. استبوده بيشتر 

منطقه روز به روز افت كرده و سرانجام به جايي  در هاي زيرزميني كار سطح آب با اين. است  زمين ذخيره شده

موجب خشك  هاي زيرزميني سطح آب پايين افتادن. وجود نخواهد داشت برداشتخواهد رسيد كه آبي براي 

  .زندگي در اكثر مناطق مي شود ها و به خطر افتادنها، چاهها، قناتشدن چشمه

زميني شترين برداشت را از منابع آب زيربي ايرانو  هند، چين )ميالدي( 2005در سال  جالب است بدانيد

  .اندداشته

  

  

 

 

 

 

 

  چاه:  زمينيزيرآب 
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 از بعضي. ميدهند تشكيل را ها چشمه كنند پيدا راه خارج به طبيعي راههاي از زيرزميني آبهاي هرگاه :چشمه

  .هستند جاري متناوب بطور يا و كوتاه مدت براي ها بعضي و سال تمام براي ها چشمه

 

  شمهچ:  رزمينيزي آب  
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  باال از قنات تصوير:  زيرزميني آب
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  مرتفع هاي برج با آن ابعاد مقايسه و زمين زير در قنات ساختمان

  

  :سطحي هاي آب

 نظر در سطحي آب عنوان به نمايدمي نفوذ خاك داخل به كه زمين سطح در جاري و ساكن هاي آب تمامي

  .شود مي آبگيرها و ها بركه ها، درياچه فصلي، و دائمي هاي رودخانه شامل كه شودمي گرفته

 باران آب بارندگي، هر ابتداي در. گويند رودخانه را كندمي عبور آبراهه يك از كه جاري آب از حجمي :رودخانه

 به بارندگي مدت و سرعت افزايش با اما كندمي نفوذ زمين داخل به يا و گرددمي باز اتمسفر به تبخير اثر بر
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 زمان اين در. باشد آن جذب به قادر زمين كه گرددمي مقداري از بيش بارش و يافته كاهش تبخير درصد دريجت

  . گرددمي جاري زمين سطح روي بر آب كه است

 يابند مي جريان درهم، و كوچك بسيار جويبارهاي از زيادي تعداد يا و آب از نازكي قشر صورت به ابتدا آبها اين

 ها شاخه اين. هستند ها رودخانه اوليه هاي شاخه مجاري، اين كه شوندمي متمركز معيني مجاري در سپس و

  . آورند مي وجود به را اصلي رودخانه و پيوسته يكديگر به مرتباً

 

  رودخانه:  سطحي آب


