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 چکیده
بخووان بوه رود دراسوتی     آ یرپذیبیآس بندیپهنهتعیین پتانسیل آلودگی آبخوان دشت سلماس با استفاده از حاضر با هدف  قیتحق
 ه،یتغذ ،ینیرزمیآبخوان از جمله عمق آب ز یرپذیبیمؤثر در آس یرود پارامترها نیدر ا .ه استصورت گرفت  ArcGISافزارنرم طیدر مح
و  دهوی و بعد از رتبه دیگرد هیته یرستر هایهیبه صورت ال یکیدرولیه تیو هدا راشباعیغ طیمح ،یخاک، توپوگراف طیآبخوان، مح طیمح
توا   47 نیکل منطقه بو  یبرا  یدراستشاخص  بدست آمد. یمنطقه مطالعات یبرا یرپذیبیپارامترها نقشه آس نیبه هر کدام از ا دهیوزن
حاصول از رود   نتوای   با توجوه بوه   .گرفتزیاد قرار و  متوسط،  کم پذیریرده آسیب 3در آبخوان یریپذبیکه از نظر آس ه شدبرآورد 156
 یآبخووان دارا  یمتوسط است و قسمت غرب یرپذیبیآس یآبخوان دارا یو مرکز یشمال هایقسمت عمده دشت از جمله بخش  یدراست
 شترییمورد مراقبت و کنترل ب دیمنطقه با ینیرزمیآب ز یاز آلودگ ریجلوگی برای هابخش نیگفت ا توانیکه م باشدمیباال  یرپذیبیآس

 .رندیقرار گ

 

 .پذیری، دشت سلماس، آب رزمینی، دراستی آسیب کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
 یمنوابع و بوه تبوع آن کواهش دبو      نیو کاهش سطح تراز ا ینیرزمیبرداشت از منابع آب ز شیکشورمان با افزادر اکثر نقاط 

از مصوارف آب   ایبخش قابول مححظوه   یکنون طیشده است. در شرا ینیرزمیبه منابع آب ز یمضاعف یشارهاف باعث هارودخانه

در  نیو . اباشود یآزاد مو  هوای که عمدتاً از آبخووان  گرددیم نیتأم ینیرزمیکشور به خصوص در بخش شرب، توسط منابع آب ز

 یصونعت  ،یکشاورز هایتیاز فعال یناش هایندهیدر مقابل آال یشتریب تیو حساس یرپذیبآسی از هاآبخوان نیاست که ا یحال

. شووند یمو  ییآب شرب شناسا هایهبعد از آلوده شدن چا ینیرزمیآب ز یاز موارد آلودگ یاریبرخوردار هستند. در بس یو شهر

 ینو یرزمیآب ز یآلوودگ  ریاست. به عحوه تأث یطوالن یندیو فرآ نهیپرهز اریبس یرفع آلودگ ،ینیرزمیدر صورت آلوده شدن آب ز

 باعوث  هوا تواالب  و هوا رودخانوه  هوا، اچوه یبه در ینیرزمیآب ز هیآب و خود آبخوان نبوده و تخل نیتأم هایتنها مخصوص به چاه

بوا توجوه بوه بواال بوودن       نیرا به دنبوال دارد. بنوابرا   یخطرناک یطیمح ستیکه عواقب ز شوندیم زین یمنابع آب سطح آلودگی

که  باشدیم ینیرزمیآب ز بعمنا یاز آلودگ یریراه حل، جلوگ نیموجود، بهتر هایتیآلوده و محدود هایآب شیپاال هاینهیهز

 .باشدیآبخوان، مقدور م رپذیبیمناطق آس ییامر با شناسا نیا

 یفو ی. اما تعرکه وجود دارد و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است از چهل سال است شیآبخوان ب یریپذ بیمفهوم آس

سوه   یذات یها یژگیاز لحاظ و یبه آلودگ را نسبت آبخوان یریپذ بیآساین صورت است که  به داشته است یشتریب کاربردکه 

( mappingبنودی   پهنوه . گیورد شود در نظر میکه از سطح زمین تا زون اشباع را شامل می و خود آبخوان زون وادوزخاک،  الیه

  توا یو   انود شوده  بیمختلف آبخوان ترک یها یژگیاست که در آن در هر نقطه و یدو بعد یهانقشه دیشامل تول یریپذبیآس

تواند یمی با در نظر گرفتن نفوذ عمود زمیندر سطح  های بالقوهندهیآال تیاز فعال یبرخ نشان دهد که تخمین بزندی را شاخص

 های مودیریتی یزیردر برنامه رندگانیگ میممکن است توسط تصم ییشاخص ها نیچن .شودآبخوان  یمنجر به آلودگ تیدر نها

، در سراسور جهوان  خووان  آب یریپذ بیآس ییشناسا یبرا های مورد استفادهترین رود یاز را یکی. ]1[ ردیاستفاده قرار گ وردم

(، بوا هودف کمو  بوه     کایمتحده آمر االتیا ستیز طیحفاظت مح آژانس  EPAدر ی  پروژه  نیاست. ا ]DRASTIC ]2 رود

محویط  ، تغذیوه : عمق آب، شامل ییهاپارامترمخفف  DRASTIC. ه استآب توسعه داده شد مجریان امورو  رانیمد زان،یربرنامه

-مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی آسویب تاکنون  .ی استکیدرولیه تیو هدا غیراشباع محیط ،یخاک، توپوگراف محیط، آبخوان

، 4، 3[ ایوران موثحً در   پذیری و یا تعیین پتانسیل آلودگی با استفاده از رود دراستی  در نقاط مختلف دنیا انجام گرفتوه اسوت  

 .]9[ مکزی  ،]8[ ، تونس]7[ پاکستان، ]6[ ، هند]5

در اسوتان آذربایجوان   در این پژوهش آبخوان دشت سلماس به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شده است. با توجه به اینکوه  

سولماس نسوبت بوه بقیوه     های حاشیه دریاچه ارومیه که با افت شدید سطح آب مواجه هستند، آبخوان دشت غربی و در آبخوان

خصووص آب شورب و کشواورزی موردم منطقوه      تر است و قسمت اعظم مصارف آب بوه ها از نظر منابع آب زیرزمینی غنیدشت

های کشاورزی گسترده در منطقوه  گردد ولی به علت وجود چشمه آبگرم و فعالیتسلماس نیز از همین آب زیرزمینی تأمین می

آبخووان   پوذیری در کودهای کشاورزی باالست بنوابراین بررسوی آسویب   مواد شیمیایی موجود  های منطقه بااحتمال آلودگی آب

 کارهای مدیریتی به منظور جلوگیری از آلودگی آبخوان ضروری است.  دشت سلماس و ارائه راه

 

   منطقه مطالعاتی. 2
 UTM )468000=xمختصوات جغرافیوایی    منطقه مورد مطالعه آبخوان دشت سلماس است که در شمال غربی ایران و در 

عرض شمالی در محدوده استان آذربایجان غربی قرار گرفته اسوت.   y=4244500تا  y=4212500طول شرقی و  x=501000تا 

گوردد. دشوت   این منطقه از غرب به کشور ترکیه، از شرق به دریاچه ارومیه، از شمال به خوی و از جنوب به ارومیه محودود موی  

موقعیت منطقه مطالعاتی و حوضه آبریز نشوان داده شوده اسوت.     1وضه آبریز رودخانه زوال قرار دارد که در شکل سلماس در ح

متر باالتر از  1237ترین مناطق با ارتفاع متر و پست 3447ها در حوضه آبریز با ارتفاع ترین بخشبراساس نقشه ارتفاعی، مرتفع
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 550کیلومتر مربع و دشوت سولماس در حودود     2550نطقه دارای وسعتی در حدود حوضه آبریز م سطح دریای آزاد قرار دارند.

-ترین رودخانه در محدوده مطالعاتی سلماس است که از ارتفاعات ترکیه سرچشومه موی  کیلومتر مربع است. رودخانه زوال اصلی

هوای  رخره و آبگرم از دیگر رودخانههای دری ، دیرعلی، خگیرد و به سمت شرق محدوده و دریاچه ارومیه جریان دارد. رودخانه

 باشند.این منطقه است که زیرحوضه رودخانه زوال می

های گوناگون پدید آمده است کوه بوه   های گوناگون با ترکیب و دیرینگیهای منطقه از سنگرخنمونشناسی، از نظر زمین

های کواترنری، بیشتر پرکامبرین تا عهد حاضر است. نهشتههای آذرین، رسوبی و دگرگونی از زمان طور عمده دربرگیرنده سنگ

ترین اند. قدیمیها و ارتفاعات منطقه را تشکیل دادههای دیابازی، آتشفشانی و آهکی بلندیهای کم ارتفاع منطقه و سنگبخش

ا در حود رخسواره   هو های دگرگونی است که درجه دگرگوونی آن ای از سنگهای رخنمون یافته در منطقه شامل مجموعهسنگ

های متعلق به کامبرین دربرگیرنده سازندهای باروت، زاگون و اللون است کوه در بخوش   شیست سبز تا آمفیبولیت است. نهشته

 جنوبی منطقه گسترد دارند.

 

 
موقعیت جغرافیایی و نقشه ارتفاعی منطقه مطلعاتی -1شکل   

 مواد و روش . 3
( استفاده شده DRASTICپذیر آبخوان دشت سلماس از رود دراستی   مناطق آسیبدر این پژوهش به منظور شناسایی 

پذیری با در نظر گرفتن هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی موثر در انتقال آالینده از سوطح زموین   ی آسیباست. در این رود، نقشه

 3(، محویط آبخووان  R  2(، تغذیوه خوالص  D  1یگردد این پارامترها عبارتند از: عمق آب زیرزمینبه سفره آب زیرزمینی تهیه می

 A4(، محیط خاک  S5(، توپوگرافی یا شیب سطح زمین  T6(، محیط غیر اشباع  I7( و هدایت هیدرولیکی  C.)   نقشوه شواخص 

 :شودیمحاسبه مرابطه زیر  بر اساسدر سطح  (x, y  در هر نقطه (DI دراستی  

 
1 Depth of ground water 
2 Recharge 
3 Aquifer media 
4 Soil media 
5 Topography (surface slope) 
6 Impact of the vadose zone media 
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iW  وiR یو هستند و توسوط   5تا  1ثابت  ریها مقادوزنهای مربوط به هر ی  از هفت پارامتر است. به ترتیب وزن و رتبه  

دهنده کمتورین   نشان 23از  DRASTICدر کل شاخص نهایی . ]2[ است 10تا  1 ها ازرتبهو  شده اند نییتع یکارشناس هیئت

-بیآسو  یفیتوصو  یهاتواند به دسته یم DI است. محدودهپذیری( آسیب بیشتریندهنده  نشان 226پذیری( تا حداکثر آسیب

در ادامه، هر کدام از هفوت پوارامتر دراسوتی  بوه طوور مختصور        .شود می( تقس"زیاد اریبس" تا، ...، "کم"، "کم اریبس"  یریپذ

 توضیح داده شده است.

عمق آب زیرزمینوی هموراه بوا     این پارامتر نشاندهنده فاصله بین سطح زمین و سطح ایستابی است. عمق آب زیرزمینی:

ها را تحت تأثیر قورار  ق شده آالیندهخصوصیات منطقه غیراشباع زمان حرکت آالینده از سطح زمین به آبخوان و نیز فرآیند رقی

بندی ارائه شده توسط آلر و همکاران، هر چه عمق آب زیرزمینی کمتر باشد خطر آلودگی بیشوتر  با توجه به رتبه. ]10[ دهدمی

 شود.های بیشتر رتبه کمتر در نظر گرفته میهای کمتر رتبه بیشتر و برای عمقدهی، برای عمقاست بنابراین در رتبه

رسود. هور چوه مقودار تغذیوه      کند و به سطح ایستابی میتغذیه، مقدار آبی است که از سطح زمین نفوذ می تغذیه خالص:

دهد بنوابراین بوا افوزایش میوزان تغذیوه،      های بیشتری را از سطح زمین شسته و به آب زیرزمینی انتقال میبیشتر باشد آالینده

بندی آلر و همکاران برای تغذیوه بیشوتر رتبوه بیشوتر و بورای      از این رو در رتبه گردد.یپتانسیل آلودگی آب زیرزمینی زیادتر م

 شود.تغذیه کمتر رتبه کمتر اختصاص داده می

هر چقدر رسوبات درشت دانه باشند  باشد.منظور از محیط آبخوان، جنس رسوبات بخش اشباع آبخوان می محیط آبخوان:

هایی از محیط آبخوان که دارای رسوبات درشت دانه اسوت رتبوه   دهی، بخشبیشتر است بنابراین در رتبهها امکان انتقال آالینده

 گیرد.بیشتری می

-هوا توأثیر موی   محیط خاک، قسمت باالیی منطقه غیراشباع است و بر حرکت سطحی و رو به پایین آالینوده  محیط خاک:

گیرد به طوری که برای رسوبات درشت دانوه مثول شون و    انجام میدهی بر اساس جنس رسوبات برای محیط خاک رتبه گذارد.

 شود.ماسه، رتبه بیشتر و برای رسوبات ریزدانه مثل سیلت و رس رتبه کمتری اختصاص داده می

هور چوه    دهود. ، زمان ماندگاری آالینده را روی زمین نشوان موی  زمین رامتر توپوگرافی یا همان شیب سطحپا توپوگرافی:

گیرنود و  های بیشوتر، رتبوه کمتوری موی    شود بنابراین شیبشیب سطح زمین بیشتر باشد امکان نفوذ آالینده به زمین کمتر می

 گیرد.های کمتر رتبه بیشتری میبرعکس شیب

منظور از محیط غیراشباع، جنس رسوبات بخش غیراشباع آبخوان است که حدفاصل سطح ایسوتابی توا    محیط غیراشباع:

گیرد بوه  بندی محیط غیراشباع نیز همانند محیط اشباع براساس جنس رسوبات انجام میرتبه شود.یر سطح خاک را شامل میز

    یابد.طوری که برای رسوبات درشت دانه رتبه بیشتر و برای رسوبات ریزدانه رتبه کمتری اختصاص می

شود. هر چه هودایت  سرعت حرکت و انتقال آالینده در آبخوان توسط هدایت هیدرولیکی کنترل می هدایت هیدرولیکی:

پوذیری و خطور آلوودگی آبخووان نیوز      هیدرولیکی آبخوان بیشتر باشد، سرعت انتشار آالینده بیشتر خواهد بود و درنتیجه آسیب

-کی بیشتری است رتبه بیشوتر و قسومت  رای هدایت هیدرولیهایی از آبخوان که داقسمت دهی،شود. بنابراین در رتبهبیشتر می

 گیرد.می هایی که هدایت هیدرولیکی پایین است رتبه کمتری
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هوا و  ، ابتدا دادههفت پارامتر دراستی  که در بخش قبلی توضیح داده شدمربوط به هر کدام از های رستری برای تهیه الیه          

ی رسوتری آمواده گردیود    شده و در نهایت الیه ArcGISافزار اطحعات مورد نیاز تهیه گردید سپس این اطحعات وارد محیط نرم

 ها در ادامه به اختصار توضیح داده شده است.  که نحوه ایجاد هر کدام از الیه

-96موجوود در منطقوه مطالعواتی بورای سوال آبوی       پیزومتر  41برای ایجاد الیه عمق آب زیرزمینی از اطحعات عمق آب           

 Ordinary Krigingبوه رود   ArcGISافزار های عمق آب بر اساس موقعیت پیزومترها در محیط نرماستفاده گردید. داده 1395

(OK)    دهوی براسواس   درونیابی شد و سپس به فرمت رستر تبدیل گردید. در مرحله بعد برای نقشه هم عمق تهیوه شوده، رتبوه

بندی انجام گرفته برای منطقه مطالعاتی در رتبه 1( انجام گرفت که در جدول 1987بندی ارائه شده توسط آلر و همکاران  رتبه

 الف(. -2بندی شده عمق آب زیرزمینی تهیه گردید  شکلبهارائه شده است. بدین ترتیب الیه رت 1جدول 

استفاده شد. در این رود از سه الیۀ میزان بارد سالیانه، نقشه شویب   ]11[ برای تهیه الیه تغذیه خالص از رود پیسکوپو

این که مقودار بوارد بورای    برای تهیه الیه بارد سالیانه، با توجه به  شود.و نقشه جنس خاک برای تهیه الیه تغذیه استفاده می

. گرفوت  1رتبه ( کل منطقه مطالعاتی 2های ارائه شده در رود پیسکوپو  جدول لیتر است، طبق رتبهمیلی 500منطقه کمتر از 

تهیه گردید و سپس با دسوتور   ArcGISافزار به منظور تهیه نقشۀ شیب توپوگرافی ابتدا مدل رقومی ارتفاع منطقه در محیط نرم

Slope  یوز بوا   بندی انجام گرفت. نقشه جنس خواک ن رتبه 2افزار، نقشه شیب آماده شد و بعد بر اساس جدول محیط این نرمدر

-بندی بوه الیوه  طوری که در این رتبهبندی شد بهای تهیه و رتبههای مشاهدهچاه در نظر گرفتن جنس خاک در دو متری الگ

بوه رود   ArcGISافوزار  اختصاص یافت سپس اطحعوات حاصول در محویط نورم     دانهدرشتهای های ریزدانه رتبۀ کمتر از الیه

همپوشوانی شود و الیوه تغذیوه      7یابی شد و به رستر تبدیل گردید. در نهایت، سه الیه تهیه شده طبوق رابطوۀ   درون کریجینگ

 ب(. -2خالص به دست آمد  شکل

 ان بارندگی + شیب توپوگرافیپذیری خاک + میز(                 تغذیه خالص = نفوذ2رابطه  

ای هوای مشواهده  الگ چواه  24 الیه محیط آبخوان، محیط خاک و محیط غیراشباع با استفاده از اطحعات جونس رسووبات  

بوه رود  دهی انجوام گرفوت و سوپس    رتبه 1ها طبق جدول تهیه گردیدند. به طوری که برای هر کدام از الیهموجود در منطقه 

، بورای  Ordinary Kriging (OK). رود درونیابی به کار برده شوده بورای الیوه محویط آبخووان از نووع       کریجینگ درونیابی شد

هوای  باشد. نووع رود می Simple Kriging (SK)و برای محیط غیراشباع از نوع  Universal Kriging (UK)محیط خاک از نوع 

های محیط آبخوان، الیه انتخاب گردید. (RMSE)ها براساس کمترین مقدار خطا برای هر کدام از الیه درونیابی به کار برده شده

    ه( نشان داده شده است. -2د( و   -2ج(،   -2محیط خاک و محیط غیراشباع به ترتیب در اشکال  

( منطقه تهیه و سپس نقشه درصود شویب از آن اسوتخراج    DEMالیه توپوگرافی، ابتدا مدل رقومی شده ارتفاع   ایجادبرای 

 (.  و -2ت و الیه توپوگرافی بدست آمد  شکل دهی انجام گرفرتبه 1جدول گردید و در نهایت بر اساس 

هنوده آبخووان و درصود هریو  از موواد      دبنودی ذرات تشوکیل  برای تخمین هدایت هیدرولیکی در منطقه مطالعاتی از دانه

 متر بر روز بدست آمود و  2/63تا  96/0یدایت هیدرولیکی برای منطقه بین میزان ه. ]12[ دهنده آبخوان استفاده گردیدیلتشک

یابی گردید. درنهایت نقشه رستری هدایت هیودرولیکی طبوق   درون Ordinary Kriging (OK)های حاصل  به رود سپس داده

 (.ی -2 شکل دهی شد و بدین ترتیب الیه هدایت هیدرولیکی بدست آمدرتبه 1جدول 

براسواس    یدراست از پارامترهای رود کدام به هر ، در مرحله بعدیریپذبیآس یابیارز یبرا ازیموردن هایالیه هیپس از ته

-بینقشوه آسو   هیو اقدام به ته و سپس (1شد  جدول  اختصاص داده 5تا  1برابر  یوزن ،یریپذبیها در آساز آن  یهر  تیاهم

بورای آبخووان دشوت     یریپوذ بیشاخص آسو  1 هفت گانه بر اساس رابطه یپارامترها قیاز تلف ، بعدرود نی. در اگردید یریذپ

( و 127-75(، متوسوط   75-47پوذیری کوم    پذیری آبخوان در سه گوروه آسویب  که آسیب آمدبدست  156تا  47سلماس بین 

 ز(. -2 شکل  گیردمی( قرار 156-127زیاد  
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 DRASTICبوط به هر کدام از پارامترهای رود مر یهاوزنها و رتبه -1جدول 

 

 

 
  ]11[ خالص آبخوان هیتغذ یپارامترها یازهایامت -2جدول 

 میزان تغذیه پذیری خاکنفوذ بارندگی  میلیمتربراسال(  شیب  %(

رتبوووووووووووووه       

 محدوده
 محدوده          رتبه رتبه           محدوده 

رتبوووووووووووووه       

 محدوده

 زیاد              5 850<                4  2 >            4
10        13-

11 

 9-11          8 توسط تا زیاد   4 700 – 850          3  2 - 10       3

 7-9            5 متوسط          3 500 – 700          2  10 - 33      2

 5-7            3 کم                2 500 >                1  33 <          1

 3-5            1 خیلی کم         1   

 

 

 

 عمق آب زیرزمینی  متر( متر در سال(تغذیه  سانتی محیط آبخوان محیط خاک

 محدوده رتبه محدوده رتبه محدوده رتبه محدوده رتبه

1 

2 

4 

9 

 رس

 سیلت و رس

 سیلت و ماسه

 گراول و ماسه

2 

3 

5 

8 

 سیلت و رس

 رس و سیلت با کمی ماسه

 ماسه با کمی سیلت و رس

 ماسه و گراول

1 

3 

5 

 

08/5 – 0 

16/10 – 08/5 

  14– 16/10 

 

9 

7 

5 

3 

2 

1 

6/4 –3/2 

1/9 – 6/4 

2/15 – 1/9 

9/22 – 2/15 

5/30 – 9/22 

7/94 - 5/30 

 5وزن:  4وزن:  3وزن:  2وزن: 

 توپوگرافی  درصد( محیط غیر اشباع هدایت هیدرولیکی  متر در روز(

 محدوده رتبه محدوده رتبه محدوده رتبه

1 

2 
4 

6 

8 

4 – 96/0 

12 – 4 
28 - 12 

40 – 28 

2/63 - 40 

2 

4 
6 

 

9 

 سیلت و رس

 سیلت و رس با کمی ماسه
ماسه با اندکی سیلت و 

 رس

 گراول و ماسه

10 

9 
5 

3 

1 

2 – 0 

6 – 2 
12 – 6 

18 – 12 

>18 

 1وزن:  5وزن:  3وزن: 
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دهی شده رود دراستی ؛ الف( عمق آب زیرزمینی، ب( تغذیه خالص(، ج( محیط های رتبهپذیری و الیهنقشه آسیب -2شکل 

 پذیری رود دراستی .محیط خاک، و( توپوگرافی، ه( محیط غیراشباع، ی( هدایت هیدرولیکی، ز( نقشه آسیبآبخوان، د( 

 

 

 

 سنجیصحت

هایی که از سطح زموین  پذیری حاصل از رود دراستی ، حساسیت آبخوان را در مقابل آالیندهبا توجه به اینکه نقشه آسیب

کوه از   از یوون نیتورات  ایجواد شوده   پوذیری  سنجی نقشوه آسویب  صحت بنابراین به منظوردهد شود را نشان میوارد آبخوان می

نقشه توزیوع غلظوت نیتورات نشوان     (. 3استفاده شد  شکل  گیردکودهای شیمیایی بکار برده شده در مزارع کشاورزی منشا می

طه غلظت نیترات باالسوت.  فقط در چند نقبرداری در دشت غلظت نیترات در حد متوسط است و دهد که در اکثر نقاط نمونهمی

پوذیری  نشان داد که اکثر نقاط بوا نیتورات متوسوط در محودوده آسویب      پذیریانطباق یون نیترات بر روی نقشه آسیب بنابراین

 را تأیید کند. رود بکار برده شدهتواند دقت و صحت این میکه اند متوسط قرار گرفته
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 پذیری آبخوان دشت سلماس و انطباق توزیع غلظت نیترات بر آن.نقشه آسیب -3شکل 

 

 

 گیری. نتیجه5
سوطح آب   دیشورب و صونعت باعوث افوت شود      ،یمصارف مختلف کشاورز یبرا ینیرزمیاز منابع آب ز ادیامروزه برداشت ز

بوه   هوا نوده یآال نیو ورود ا عیدر صنا ییایمیو مواد ش یدر کشاورز ییایمیش یاستفاده از کودها یشده است و از طرف ینیرزمیز

منوابع و   نیو حفاظوت از ا  نیقرار داده اسوت. بنوابرا   یمعرض خطر آلودگ درمقدار آب در دسترس را  نیهم ،ینیرزمیمنابع آب ز

منواطق   ییشناسوا  ،ینیرزمیحفاظت از منابع آب ز یقدم برا نیراستا اول نی. در اباشدیم یضرور یآن امر یاز آلودگ یریجلوگ

آبخووان دشوت    یآلوودگ  لیپتانس ژوهش،پ نی. در اباشدیآبخوان م رپذیبیمناطق آس یبه عبارت ایباال و  یآلودگ لیپتانس یدارا

در ایون رود  شوده اسوت.    ییشناسوا   یآن بوا اسوتفاده از رود دراسوت    رپوذی بیقرار گرفته و مناطق آس یسلماس مورد بررس

پذیری آبخوان از جمله عمق آب زیرزمینی، تغذیه، محیط آبخوان، محیط خواک، توپووگرافی، محویط    پارامترهای مؤثر در آسیب

دهی به هر کدام از این پارامترها دهی و وزنهای رستری تهیه گردید و بعد از رتبهغیراشباع و هدایت هیدرولیکی به صورت الیه

 از غلظوت یوون نیتورات   نقشوه حاصول،   سونجی  به منظور صوحت در ادامه پذیری برای منطقه مطالعاتی بدست آمد. نقشه آسیب

که از نظر  ه شدبرآورد 156تا  47 نیکل منطقه ب یبرا  یشاخص دراست منطقه استفاده شد. های آبگیری شده از نمونهاندازه

بوا   یمحودوده درصود از دشوت در    15/15اً بو ی. تقرگیردمیزیاد قرار و  متوسط،  کم پذیریرده آسیب 3در آبخوان یریپذبیآس

ی بوا خطور   درمحدوده درصد از دشت 14/6و  متوسط یریپذ بیبا خطر آس یدرصد در محدوده 71/78، کم پذیریخطر آسیب

های شمالی و مرکزی قسمت عمده دشت از جمله بخش  یدراست رودحاصل از   ی. با توجه به نتاقرار دارند زیاد پذیریآسیب

هوا  بخوش  نیا توان گفتباشد که میپذیری باال میپذیری متوسط است و قسمت غربی آبخوان دارای آسیبآبخوان دارای آسیب

 .رندیقرار گ شترییمورد مراقبت و کنترل ب دیمنطقه با ینیرزمیآب ز یاز آلودگ رییبرای جلوگ
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Abstract  
 

This study aims to determine the potential pollution of Salmas plain aquifer by aquifer 

vulnerability mapping “DRASTIC method” in ArcGIS software. In this method, affective 

parameters on aquifer vulnerability such as groundwater Depth, Recharge, Aquifer media, 

Soil media, Topography, Impact of vadose zone and hydraulic Conductivity were prepared as 

raster layers. Then the vulnerability map was obtained for the study area after rating and 

weighing for each of these Parameters. DRASTIC index was obtained between 47 and 156 for 

study area that show the aquifer vulnerability has been in 3 class low, moderate and high 

vulnerability. According to the results of the DRASTIC method, the main part of the plain, 

including the northern and central parts of the aquifer, has a moderate vulnerability and the 

western part of the aquifer has a high vulnerability. Therefore, these areas should be carefully 

protected to prevent groundwater pollution in the area. 

Keywords: Vulnerability, Salmas plain, Groundwater, DRASTIC.  


