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وا ﺪی

 آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺑﻌد از ﯾﺧﭼﺎل ھﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ آب ﺷﯾرﯾن ھﺳﺗﻧد
 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
 -1ﺟﻧس و ﻧوع ﺧﺎک ﮐﮫ ھر ﭼﮫ اﻧدازه آن داﻧﮫ درﺷت ﺗر ﺑﺎﺷد آب ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛﻼ ﻧﻔوذ آب در
ﻣﺎﺳﮫ ھﺎ و آﺑرﻓت ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧﺎک رس اﺳت ﭼون ﻓﺿﺎی ﺑﯾن ذرات آن ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت) ﺧﻠل و ﻓرج
آن زﯾﺎد ﺗر اﺳت(

 -2ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﻧﻔوذ آب در زﻣﯾن ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود ﭼون ﮔﯾﺎھﺎن آن
را ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
 -3ﺷﯾب زﻣﯾن ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﻧﻔوذ آب ﮐﻣﺗر اﺳت
 ﺑﺎ ﻧﻔوذ آب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ در ﺳﻧﮓ ھﺎی آھﮑﯽ ﻏﺎرھﺎی آھﮑﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود
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ﻣﻧطﻘﮫ اﺷﺑﺎع و اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ

 -1 ﻣﻧطﻘﮫ اﺷﺑﺎع  :از ﮐف ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آب وﺟود دارد ﺗﺎ ﺳطﺢ آب را ﮐﮫ ﺑﺎ آب ﮐﺎﻣﻼ ﭘر ﺷده اﺳت را
ﻣﻧطﻘﮫ اﺷﺑﺎع ﮔوﯾﻧد
 -2 ﺳطﺢ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ :ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک آب)ﺳطﺢ آب( ﮐﮫ ﻣرز ﺑﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺷﺑﺎع و اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ اﺳت را ﺳطﺢ
اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ ﮔوﯾﻧد
-3 ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ :از ﺳطﺢ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺳطﺢ زﻣﯾن ﮐﮫ رطوﺑت ھوا وﺟود دارد)ﻧﮫ آب( را
ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ ﮔوﯾﻧد
 ھر ﭼﮫ ﻋﻣق ﭼﺎه ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣق ﺳطﺢ اﯾﺳﺗﺎﺑﯽ ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳت
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:

اﻧواع ﺳﻔره ھﺎی آب زﯾر
زﻣﯾﻧﯽ

 ﻣﻌﻤﻮﻻ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺜﻞ آﺑﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻦ
و رﯾﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 -1آب ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ آزاد:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮ روي ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در دﺷﺖ ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ﮐﻮه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اب ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﺸﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
 -2آب ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﻦ دو ﻻﯾﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﯿﺐ دار اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
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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 اﻣﻼح آن ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﻋﺑور آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد دارای اﻣﻼح ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﺷد
 آب ﺳﺧت :در ﺻورت وﺟود ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎد ﻣﻧﯾزﯾم و ﮐﻠﺳﯾم در آب  ،آن آب را آب ﺳﺧت
اﮔر ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن ﻣﺿر اﺳت
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
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