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از دید و درـست زیر پایمان، آب منابع آب زیر زمینی نادیده اند، اما تاثیر آن ها در همه جا مـشهود اـست. خارج  
ــت. حیات  ــیرین مایع، زیر زمینی اس ــتیبانی می کند. تقریبا تمام آب ش ــت ناپیدا که حیات را پش زیر زمینی گنجی اس

 .بدون آب زیر زمینی ناممکن است. بیش تر سرزمین هاي خشک به طور کامل به آب زیر زمینی وابسته اند

ماید. نرد اـستفاده ما را در تولید خوراك و فرایندهاي صنعتی تامین میآب زیر زمینی نـسبت عمده اي از آب مو
 .آب هاي زیر زمینی همچنان در عملکرد سالم اکوسیستم هایی همچون تاالب ها و رودخانه ها حیاتی اند

 
 

 آب زیر زمینی؛ جزئی ناپیدا در خوراك

ی از   ادي تنها بخـش عه اقتـص تابان و توـس ینی ـش هرنـش د جمعیت، ـش اي فزاینده براي آب، رـش عواملی اند که به تقاـض
ت. تغذیه جمعیت جهان    .انرژي و خوراك می انجامند یرین دنیاـس اورزي عمده ترین مصـرف کننده منابع آب ـش کـش
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درـصد افزایش در تولید مواد غذایی اـست. امروز در  50به نه میلیارد نفر برـسد مـستلزم   2050که انتظار می رود تا ـسال 
از برداـشت آب زیر زمینی در بخش کـشاورزي و تولید غذا، دامپروري و کـشت هاي ـصنعتی به کار   درـصد  70حدود  

ــت و ـبه  ــطح جـهانی در ـحال افزایش اسـ می رود. اتـکا ـبه آب ـهاي زیر زمینی براي تولـید مواد ـغذایی همچـنان در سـ
تفاده بیش تر آن در کـشاورزي آبی، دامپروري و فرآیندهاي ـصنعتی مرتبط می انجا درـصد   30در واقع، حدود    .مداـس

از کل آب در ســیســتم آبیاري، از آب هاي زیر زمینی اســت؛ با مناطقی مانند آمریکاي شــمالی و جنوب آســیا که به 
 .شدت به آب هاي زیر زمینی وابسته اند

ه ویژه در  ذایی را ـب ه امنـیت ـغ ل توـج اـب ه اي ـق ه گوـن ا نفر را از فقر بیرون آورد و ـب اي زیر زمینی میلیون ـه آب ـه

ــید؛ زیرا فن آوري هاي حفاري و منابع انرژي براي پمپاژ  ــیا بهبود بخش ــرق آس ــتان و ش  قرن دوم  نیمه در  آبهندوس

    هاي آب  از  افراط،  حد در  مناطق  بســیاري  رد .تگرف  قرار دســترس  در  گســترده  اي  گونه  به  کشــاورزان  براي بیســتم

که بیش تر آب از ســـفره هاي زیر زمینی تقویت شـــده به طور    جاهایی  در  ویژه  به شـــود؛ می  برداريبهره  زمینی  زیر

ود. بهره تخراج می ـش ط باران و برف، اـس تواند منجر  هاي زیر زمینی میرداري بیش از حد و مداوم از آببطبیعی توـس

عیف هاي زیر زمینی شـود و تهدیدي در راسـتاي تضـ هاي وابسـته به آببه تخلیه این منابع، به خطر افتادن اکوسـیسـتم

تامین منابع اساسی آب، تولید کشاورزي، تاب آوري آب و همچنین خطري براي اقلیم و امنیت غذایی باشد. اجتناب 

تلزم افزایش ظرفیت مدیریت و حکمرانی در ـسطوح چندگانه یکپارچه و  از مـشکالت کاهش آب هاي زیر زمینی مـس

 .در رویکردهاي بین بخشی است

آب زیر زمینی در   .تواند نقش مهمی در کاهش مصــرف آب داشــته باشــد کاهش ضــایعات مواد غذایی نیز می
بسـیاري از مناطق آلوده اسـت و اصـالح آن اغلب یک فرآیند طوالنی و دشـوار اسـت. آلودگی، هزینه فرآوري آب 

ی و هاي زیر زمینی را افزایش می دهد و حتی گاه مانع از بهره برداري از آن می گردد. اســتفاده از کودهاي شــیمیای
ــت. به عنوان مثال، نیترات رایج ترین   ــاورزي نیز یک تـهدید جدي براي کیفیت آب هاي زیر زمینی اسـ آلی در کشـ
ده و نگران کننده در آب هاي زیر   ایر آالینده هاي پراکنده ـش ت. ـس ر جهان اـس راـس آالینده منابع آب زیر زمینی در ـس

 .ي مقاوم به ضد باکتري استزمینی حاصل از کشاورزي آبی شامل آفت کش ها و باکتري ها

قوانین و مقررات باید در همه ـسطوح اجرا ـشوند و آلودگی آب هاي زیر زمینی ناـشی از کـشاورزي پیـشگیري یا 
 .محدود شود، تا اکوسیستم ها و سالمت انسان حفظ گردد

ــه   ــته  اي  ویژه  اهمیتآب هاي زیرزمینی همیش ــناخته کامل  طور  به  اما اند؛  داش ــده ش    باید از آب هاي   ما.  اند  نش
زیر زمینی در برابر آلودگی محافظت کنیم؛ از آن ها به طور پایدار استفاده کنیم و نیازهاي مردم و کره زمین را تعادل 



بخـشیم. نقش حیاتی آب هاي زیر زمینی در کـشاورزي، ـصنعت، اکوـسیـستم ها و ـسازگاري با تغییرات اقلیمی باید در 
 .لی یابدسیاست گذاري توسعه پایدار تج 

 پایش منابع آب زیر زمینی 

در برخی از مناطق جهان، ما حتی نمی دانیم چه مقدار آب زیر زمینی زیر پاي ما اســت، این بدان معنا اســت که 
هاي زیر زمینی مسـتلزم پایش شـاید در مهار این منبع آب بالقوه حیاتی شـکسـت خورده باشـیم. اسـتفاده پایدار از آب

ت؛ به رف آب اـس تمر مـص تممـس یـس فرهویژه در ـس وند. هاي زیر زمینی غیرقابل تجدید تغذیه میهاي آبیاري که از ـس ـش
ا اـندازهـهاي ـماهوارهآوريفن ــتاي ـب ــیع، فرصـ اً واقعی در مـناطق وسـ ـهاي  گیري تبخیر و تعرق واقعی در زـمان تقریـب

 .کننده میائار  اي را براي تخمین میزان مصرف آب زیر زمینی و سطح برداشتصرفهبهمقرون

ــنجش از دور، این اطالـعات را ـبه عنوان   2وپورـتال بهره وري آب ـفائ براي نـظارت بر بهره وري آب از طریق سـ
داده هاي دسـترسـی باز براي کل آفریقا و خاور نزدیک ارائه می دهد و از توسـعه برنامه هاي کاربردي مناسـب براي  

 .پایش برداشت آب زیر زمینی پشتیبانی می کند
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