آب در سطح کره زمین
هشدم ها ّش سٍص  ۰۰۱۱هیلیاسد لیتش آب هصشف هیىٌٌذ %۰۹ .آتْای وشُ صهیي دسٍى الیاًَسْا است ٍ  %۹آى یخضدُ است .ها آب
هَسد ًیاص خَد سا اص  ۰۹تالیواًذُ تْیِ هیوٌین وِ اص یىی اص دٍ هٌثغ صیش تِ دست هی آیذ :سطح صهیي (سٍدخاًِّا  ،دسیاچِّا ٍ
ًْشّا) ٍ یا اص آتْای صیشصهیٌی .اهشٍص حذٍد  ۰۰۰هیلیَى ًفش ،یؼٌی تیص اص ًیوی اص جوؼیت آهشیىا هتىی تِ آتْای صیشصهیٌی تِ
ػٌَاى هٌثغ آب آضاهیذًی ّستٌذ .جای تؼجة ًیست وِ وطف آلَدگی آتْای صیشصهیٌی دس توام دًیا هَجة تشٍص ًگشاًیْای
ضذیذی ضذُ است.
سفشُ آب صیشصهیٌی
سفشُ آب تِ الیِ یا هٌطمِ لاتل ًفَری دس صیش سطح صهیي گفتِ هیضَد وِ آب دس آى هیتَاًذ جشیاى یاتذ .سفشُ آب ّوچٌیي
تایذ لاتلیت آتذّی خَتی داضتِ تاضذ .سطح فَلاًی سفشُ آب ،یا سطح ایستایی ّوَاسُ افمی ًیست ٍ تِ طَس طثیؼی اص هٌطمِ
تغزیِ آى ،یؼٌی هحل ٍ هٌطمِای وِ آب صیشصهیٌی سا تاهیي هیوٌذ ،تِ طشف هحل تخلیِ داسای ضیة است .تِ طَس ولی ضىل
سطح استیاتی غالثا اص ضىل سطح صهیي پیشٍی هیوٌذٍ .لی تشآهذگیْای آى ّوَاستش است .تٌاتشایي ایستایی دس ًَاحی پست دس
ًضدیه سطح صهیي ٍ دس تپِّا ٍ وَُّا دس ػوك صیادتش لشاس داسد.
تِ طَس هؼوَل دس هٌاطك پشتاساى ٍ دس دضتْا سطح ایستایی تاال ٍ دس هٌاطك خطه ٍ وَّستاًی پاییي است .دس هٌاطك هشطَب
سطح ایستایی هوىي است تا ًضدیه سطح صهیي تاال تیایذ .دس گَدیْای چٌیي ًماطی ،هوىي است «آتگیش» ٍ دس صَست ٍجَد
پَضص گیاّی« ،تاتالق» تِ ٍجَد آیذ .تغییشات استفاع سطح ایستایی سا تش حسة صهاى تِ صَست ًوَداسّایی تِ ًام ّیذسٍگشاف
ًطاى هیدٌّذ.
سفشُّای داسای تاصدّی لاتل تَجِ اغلة دس سسَتات ًاپیَستِ ضٌی ٍ هاسِای تطىیل هیضًَذ .آتشفتْا ،یؼٌی سسَتاتی وِ
تَسط سٍدّا دس دسُّا ٍ دضتْا تش جای گزاسدُ هیضًَذ ،هؼوَال سفشُّای آب صیشصهیٌی خَتی تطىیل هیدٌّذ .سسَتات سسی
گش چِ اص تخلخل صیادی تشخَسداسًذٍ ،لی چَى لاتلیت ًفَر ووی داسًذ ،تا ٍجَد حجن آب صیادی وِ هوىي است دس خَد رخیشُ
وشدُ تاضٌذ ،سفشُ آب صیشصهیٌی تطىیل ًویدٌّذ ٍ تِ ػٌَاى هَاد غیش لاتل ًفَر دس ًظش گشفتِ هیضًَذ .دس سٌگْای هتشاون ًیض
آب هؼوَال دس ًوًَِّایی ایجاد هیضَد وِ اص تخلخل ثاًَی لاتل تَجِ تشخَسداس تاضٌذ .دس ایي هیاى تْتشیي سفشُ آتْا هؼوَال دس
سٌگْای آّىی دسص ٍ ضىافذاس ایجاد هیضَد.
تمسین تٌذی سفشُّای آب صیشصهیٌی
سفشُّای آصاد
دس سفشُّای آصاد سطح ایستاییّ ،واى سطح فَلاًی هٌطمِ اضثاع است .همذاس فطاس دس سطح ایستایی سفشُّای آصاد تشاتش فطاس
اتوسفش است .سطح ایستایی تستِ تِ همذاس تغزیِ یا تخلیِ آى ،آصاداًِ ًَساى هیوٌذ ،صیشا الیِ غیش لاتل ًفَری دس تاالی اى لشاس
ًذاسد .حالت خاصی اص سفشُّای آصاد «سفشُّای هؼلك» ّستٌذ .ایي سفشُّا هؼوَال دس داخل هٌطمِ تَْیِ یا هٌطمِ اضثاع ًطذُ

خان ٍ دس سٍی الیِّای ًفَر ًاپزیشی وِ گستشش هحذٍدی داسًذ ،هثال ػذسیْای سسی ،تطىیل هیضًَذ .اص ایي سفشُّای
همذاس ووی آب ٍ آى ّن تطَس هَلت هیتَاى تذست آٍسد.
سفشُ ّای تحت فطاس
سفشُّای تحت فطاس یا هحصَس یا آستضیي دس هحلی تطىیل هیضَد وِ آب صیشصهیٌی تَسیلِ الیِای ًسثتا ًفَرًاپزیش اص تاال
هحذٍد ضَد ٍ دس ًتیجِ تحت فطاسی تیص اص اتوسفش است .ػلت آًىِ دس سفشُّای تحت فطاس آب اص هحل خَد تاالتش هیآیذ آى
است وِ هحل تغزیِ سفشُ  ،یؼٌی هٌطمِای وِ اص طشیك آى آب سفشُ تاهیي هیضَد ،دس استفاػی تاالتش اص سطح فَلاًی هٌطمِ
اضثاع دس هحل حفش چاُ لشاس داسد.
دس سفشُّای تحت فطاس تِ جای سطح ایستایی سطح پیشٍهتشیه سا دس ًظش هیگیشًذ ٍ آى ػثاست اص سطحی فشضی است وِ دس
ّش هٌطمِ تا استفاع فطاس ّیذسٍستاتیه آب دس سفشُ تحت فطاس هطاتمت داسد .تِ صتاى سادُتش هٌظَس سطحی است وِ اگش چاّی
دس ّش ًمطِ اص سفشُ تحت فطاس حفش وٌین استفاع صؼَد یا فَساى آب چاُ سا دس آى ًمطِ ًطاى هیدّذ.
هطىالت ٍ آلَدگی آتْای صیشصهیٌی
تِ دلیل ػذم ضٌاخت صحیح ٍ یا ػذم دسن هیضاى آسیثپزیشی سشیغ آتْای صیشصهیٌی ،سْلاًگاسیْای صیادی صَست گشفتِ
است .اجاصُ دادُاین وِ تٌضیي ٍ سایش هایؼات هضش اص هخاصی صیشصهیٌی تِ دسٍى سفشُّای آتْای صیشصهیٌی ًفَر وٌذ .آالیٌذُّا ،اص
هحلّای دفي صتالِ یا سیستوْای فاضالب وِ تِ طَس غلطی ساختِ ضذُاًذ ،تِ داخل آى تشاٍش هیوٌٌذ .آتْای صیشصهیٌی اص
طشیك صّاب حاصلِ اص هضاسع وطاٍسصی وَد دادُ ضذُ ٍ هٌاطك صٌؼتی ،آلَدُ هیضًَذ .صاحثاى خاًِّا تا سیختي هَاد ضیویایی
تِ داخل فاضالب یا سٍی صهیي ،آتْای صیشصهیٌی سا آلَدُ هیوٌٌذ.

