
آب های زیرزمینی، حدود 20 درصد از آب مصرفی در سطح جهان را تشکیل می دهند. میزان مصرف در 
کشورهای مختلف دنیا با توجه به شرایط اقلیمی هر کشوری متفاوت است. میزان برداشت ساالنه آب از 
این منبع بین 650 تا 700 میلیارد متر مکعب برآورد می شود. مردم هفت کشور هندوستان، ایاالت متحده 
آمریکا، چین، پاکستان، ایران، مکزیک و عربستان سعودی نزدیک به 75  درصد این منابع را مصرف می کنند. 
از مجموع مصرف آب در ایران حدود 55 درصد، آب  زیرزمینی است که در مقایسه با 20 درصد مصرف 
جهانی، عدد بسیار بزرگی است، بنابراین، شناخت علمی این پدیده و دستیابی به راهبردهای مدیریتی مناسب 

برای مصرف آن در کشور اجتناب ناپذیر است:
1- شناخت و پایش: ظرفیت حجمی آبخوان ها، الگوی پراکنش آنها، میزان پیوستگی و روند تغییرات کمی و 
کیفی آنها عالوه بر برداشت های داده ای نقطه ای با استفاده از فناوری های نوین به ویژه عکس های ماهواره ای 

شناسایی، پایش و تحلیل شوند.
2- آب های زیرزمینی بیشتر ماهیت منابع فسیلی دارند تا منابع تجدید پذیر. به تازگی، مطالعات انجام شده 
در آبخوان های معروف و بزرگ آمریکا در بخش مرکزی آن کشور نشان داد، نفوذ و ذخیره سازی بخش 
عمده ای از این منابع، که به 13 هزار سال پیش برمی گردد و نیز روند شارژ منابع جدید به آبخوان ها بسیار 
کندتر از آنچه تصور می شد، انجام می شود. همچنین، با توجه به سرعت بسیار بیشتر روند برداشت نسبت 
به روند ذخیره و شارژ منابع جدید، روند کمیت آب در این آبخوان ها منفی است، تخلیه این آبخوان ها نیز، 
منجر به نشست زمین و در نتیجه کاهش تدریجی ظرفیت آنها می شود. بر این اساس، در منابع علمی سعی 
می شود مدیریت های حاکمیتی آبخوان ها را متقاعد کنند که آب های زیرزمینی، بیشتر آب های فسیلی هستند 

تا آب های تجدید پذیر.
3- در 100 سال گذشته پیشرفت تکنولوژی، توانمندی انسان را در برداشت آب از منابع آب های زیرزمینی 
افزایش داده است، همچنین، با مطالعات و بررسی های میدانی گسترده، مفهوم »برداشت پایدار« تغییر کرده 
است. در ابتدا مفهوم »برداشت پایدار«، متعادل کردن میزان برداشت توسط انسان با میزان نفوذ و شارژ منابع 
جدید به آبخوان ها بود. به تدریج انسان دریافت، بخش عمده ای از اکوسیستم ها ارتباط مستقیمی با آبخوان ها 

دارند و آب مورد نیاز این اکوسیستم ها از آب های زیرزمینی تأمین می شود.
الیه آب های زیرسطحی رودخانه ها، منابع آبی چشمه ها و برکه ها، شارژ زیرزمینی دریاچه ها و بخش ساحلی 
دریاها و اقیانوس ها و منابع آبی چمنزارها، جنگل های ماندابی و غیره، از جمله این اکوسیستم ها هستند. 
بنابراین، در تعریف مفهوم جدید »پایداری« باید سهم اکوسیستم های ماندابی وابسته به آبخوان ها نیز لحاظ 

شود، که متأسفانه این مقوله در مدیریت آب های زیرزمینی در ایران کاماًل نادیده گرفته شده است.
خشک شدن چشمه ها و آبشارها، کاهش آورد کلی رودخانه ها، خشک شدن دریاچه ها و زوال علفزارها 
و جنگل های ماندابی در ایران بیشتر از این که تحت تأثیر تغییرات آب های جاری باشد، تحت تأثیر روند 

منفی کمیت آب در آبخوان هاست.
تجدیدپذیر  از آب های  برداشتی  مجموع آب های  از  از 40 درصد  بیش  زیرزمینی:  آلودگی آب های   -4
شامل آب های سطحی و آبخوان ها، دوباره به زمین بازمی گردد، این بازگشت دوباره، همراه با آلودگی های 
ناشی از منابع مختلف ازجمله آلودگی ناشی از وجود کود و سم در بخش کشاورزی و آلودگی های صنعتی 
و محیط های شهری و سایر منابع است. پدیده آلودگی آب های زیرزمینی، خاک و اکوسیستم ها، پدیده ای 
ساکت، مخفی و افزاینده است که آثار آن به تدریج در سالمت محیط های طبیعی و انسانی ظاهر می شود و 

متأسفانه، انسان هنوز این پدیده تهدید کننده را جدی نگرفته است.

سخن روز

آب های زیرزمینی، پدیده ای که باید از نو شناخت
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