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 ھای زیر زمینی بعد از یخچال ھا بزرگترین منبع آب شیرین ھستندآب

در ایران از این منابع با استفاده از کندن چاه و قنات استفاده می شود

نفوذ آب در داخل زمین بھ چندین عامل می تواند بستگی داشتھ باشد

ذ آب در جنس و نوع خاک کھ ھر چھ اندازه آن دانھ درشت تر باشد آب بیشتر نفوذ می کند مثال نفو -1

رج خلل و ف( ماسھ ھا و آبرفت ھا بیشتر از خاک رس است چون فضای بین ذرات آن ھا بیشتر است

)آن زیاد تر است

یاھان آن پوشش گیاھی کھ اگر بیشتر باشد نفوذ آب در زمین کمتر می شود چون گ -2

را جذب می کنند

شیب زمین کھ ھر چھ بیشتر باشد نفوذ آب کمتر است -3

        
با نفوذ آب ھای زیر زمینی در سنگ ھای آھکی غارھای آھکی ایجاد می شود

وا�دی 2



1-  از کف جایی کھ آب وجود دارد تا سطح آب را کھ با آب کامال پر شده است را : منطقھ اشباع
منطقھ اشباع گویند

2- طح کھ مرز بین منطقھ اشباع و ایستابی است را س) سطح آب(بھ الیھ نازک آب: سطح ایستابی
ایستابی گویند

3-را) نھ آب(از سطح ایستابی تا نزدیک سطح زمین کھ رطوبت ھوا وجود دارد: منطقھ ایستابی 
منطقھ ایستابی گویند

                                                   ھر چھ عمق چاه بیشتر باشد یعنی عمق سطح ایستابی ما زیاد است

وا�دی 3

منطقھ اشباع و ایستابی



:

ن معموال در رسوبات سخت نشده مثل آبرفت ها و مخروط افکنه ها که از ماسه ش
و ریگ تشکیل شده اند ایجاد می شوند

:آب هاي زیر زمینی آزاد -1
ی شود زمانی که یک الیه نفوذ پذیر روي یک الیه غیر قابل نفوذ قرار گیرد ایجاد م

ز که معموال در دشت ها و دامنه کوه ایجاد شده و ما می توانیم با ایجاد چاه و قنات ا
آن استفاده کنیم اگر هم خودش به سطح اب بیاید که ایجاد چشمه کرده است

:آب هاي زیر زمینی تحت فشار -2
ده که زمانی که یک الیه نفوذ پذیر بین دو الیه غیر قابل نفود قرار گیرد ایجاد ش

معموال در کوهستان ها در نواحی شیب دار ایجاد می شود

 
وا�دی 4

انواع سفره ھای آب زیر 
زمینی



  

وا�دی 5

خصوصیات آب ھای زیر زمینی

این آبھا بی رنگ بی بو و فاقد مواد تیره کننده ھستند

ترکیب شیمیایی و دمای آن ھا ثابت است

میزان آلودگی آن ھای خیلی کمتر است

اما میزان امالح آن ھا بستھ بھ محل عبور آن ھا می تواند دارای امالح بیشتری باشد

در صورت وجود مقادیر زیاد منیزیم و کلسیم در آب ، آن آب را آب سخت : آب سخت
می گویند                           اگر خیلی زیاد باشد برای سالمت انسان مضر است
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