آبخـــوانهـــــــــای ژرف بــــه نوسان اقلیـــم،
ســـریع پاسخ میدهنـــــد!
برگردان :بهرام قشقایی

بر اساس مطالعه جدید متخصصان هیدرولوژی در دانشگاه پنسیلوانیا و کلمبیا ،تغییرات در اقلیم میتواند به سرعت تأثیر خود را نشان دهد،
حتی روی ژرفترین آبخوانهای آب شیرین.
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فصلنامه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

کمک میکند .آب زیرزمینی استفادهشده
در شهرها و صنعت ،همیشه از چــا ههــای
عمیق برداشته میشود که منبع مطمئنتری
برای آب در مقایسه با آبخوانهای کمعمق،
نهــای خشکسالی بــه شمار
بــه و ی ــژه در زمــا 
میآید.
علیرغم اهمیت آبخوانهای ژرف ،هیچ
ً
کس واقعا نمیداند چه مقدار آب در آنها
وجــود دارد یــا چگونه ممکن اســت در برابر
تغییر اقلیم واکنش دهند.
به گفته وی« ،آب زیرزمینی خیلی سریع
ً
جابجا نمیشود .بر ایــن اســاس ،ما معموال
پاسخ آبخوانهای ژرف را به آنچه در سطح
یگ ــذرد ،از جمله تغییر اقـلـیــم ،بــا تأخیر
مــ 
ً
م ـیدان ـیــم .ول ــی در ع ـمــل ،وا کــنــش نسبتا
ســر یــع م ـشــاهــده م ـیک ـن ـیــم ».روس ــو و آپمانو
الل ( )Upmanu Lallاز دانـشـگــاه کلمبیا،
روابــط میان داد ههــای اقلیم و آب زیرزمینی
از سرتاسر ایــاالت متحده را تحلیل کردند.
همچنین ،مجموعه کوچکی از داد هه ــای
پمپاژ چاهها در کانزاس را برای اثبات ارتباط
احتمالی به کار گرفتند.
مشخصات اصل مقاله:
Tess A. Russo, Upmanu Lall. Depletion and
به گفته روسو« ،شواهد گویای آن است که
response of deep groundwater to climateپمپاژ ،یک رابط میانی بین بارش و ترازهای induced pumping variability. Nature Geoscience,
2017; 10 (2): 105 DOI: 10.1038/ngeo2883
آب زیرزمینی ژرف است .تغییرات در دما و
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خهــا به
پــژوه ـش ـگــران در یــاف ـت ـنــد ک ــه پــاس ـ 
نوسانات اقلیم در سفرههای آب زیرزمینی
ژرف ،سریعتر آنچه انتظار میرفت قابل ثبت
اس ــت؛ در بـسـیــاری م ــوارد ظــرف یــک ســال.
چــون آب ب ــاران ممکن اســت چندین سال
طول بکشد تا با نفوذ طبیعی به آبخوانهای
ژرف برسد ،ایــن یافتهها حاکی از آن است
که عامل دیگری ،مانند پمپاژ آبخوانها برای
کشاورزی دخالت دارد.
به گفته ِتس روســو ( ،)Tess Russoاستاد
علوم زمین در ایالت پنسیلوانیا« ،ما پاسخ
سریع را در ترازهای آب زیرزمینی ژرف ،هم
نسبت به چرخههای عمده اقلیم و هم بارش
موضعی مشاهده کردیم ».و میافزاید« ،این
آبخوانها خیلی عمیق هستند و ما انتظار
داریــم بــارش چندین ســال طــول بکشد تا به
آن برسد ،بنابراین اگر تغذیه طبیعی ،پاسخ
آب زیرزمینی به تغییرات در بارش را سبب
نشده نباشد ،بنابراین ممکن است ناشی از
تغییرات پمپاژ باشد».
نتایج ایــن پــژوهــش کــه در مجله Nature
 Geoscienceم ـن ـت ـشــر شـ ــده اس ـ ــت ،پــرتــو
جــدیــدی بــر مطالعات بیالن آب زیرزمینی
میافکند و به تعریف بهتر چگونگی تغییر
رفتار آب در آبخوانهای ژرف در برابر اقلیم

بارندگی میتواند بر نیاز آبی گیاه تأثیر بگذارد
و بــرای نمونه ،به تغییرات در اتکا بر آب از
چاههای عمیق منجر میشود».
«ا گــر به نواحی کـشــاورزی نگاه کنید که
نیاز آبی گیاه بهعنوان تابعی از بارش تغییر
یکـنــد ،تغییرات پمپاژ در گــذر زم ــان را
مـ 
کنترل میکند .پمپاژ میتواند رابــط میانی
اقـلـیــم و آب ز یــرزمـیـنــی بــاشــد -رابــطــی که
سبب پاسخ فوری میشود».
با اینکه شواهد نشان از آن دارد که پمپاژ
س ـبــب پــاســخ ســر یــع آب زیــرزمــیــنــی ژرف
یشــود ،بــه دلـیــل ف ـقــدان دادههـ ــای پمپاژ
مـ 
در ســراســر ایـ ــاالت م ـتــحــده ،پــژوهــشــگــران
نتوانستند به جمعبندی نهایی دربــاره این
ارتباط برسند.
بــه گفته روس ــو« ،مــا نیاز داری ــم دادهه ــای
بیشتری درباره فعالیتهای انسان گردآوری
ً
کنیم .ا گــر بخواهیم واقــعــا بــه دقــت ارتباط
میان اقلیم و آب زیرزمینی را توضیح دهیم،
به سوابق پمپاژ نیاز داریم».

