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  چکیده

در ایـن روش،  . ارزیابی شد ي اطالعات جغرافیایی دل دراستیک و سامانهپذیري آبخوان دشت خاش در برابر آلودگی، به کمک م در این پژوهش آسیب

عمق سطح ایسـتابی، تغذیـه خـالص آبخـوان،      :این هفت عامل عبارتند از. هاي زیرزمینی ترکیب شدند آب  هفت عامل هیدروژئولوژیک مؤثّر بر آلودگی

دسـت آمـده، دو    پذیري، برگرفته از نتـایج بـه   بندي آسیب هاي پهنه نقشه .ولیکیغیراشباع و هدایت هیدر ي محیط آبخوان، محیط خاك، توپوگرافی، منطقه

ي بـا   گسـترش پهنـه  . دهنـد  را نشـان مـی  ) 92-121پـذیري   شاخص آسیب(و کم ) 122-148پذیري  شاخص آسیب(پذیري متوسط  ي آسیب ي عمده پهنه

ـ استفاده از غلظت ي با آمارتحلیل  .است درصد 5/24حدود م، پذیري ک ي با آسیب درصد و گسترش پهنه 5/75حدود  پذیري متوسط، آسیب  تـرات ین ونی

در  میـزان تأثیرگـذاري هرکـدام از پارامترهـا    ، پـارامتري  تک به روش حساسیتتحلیل  نیز حذف پارامتر و به روش حساسیتتحلیل با . انجام شده است

خـالص   ي پذیري، تغذیـه  پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب مهمتریندهند که  ل نشان مینتایج هر دو تحلی. فتندمورد ارزیابی قرار گر سازي آبخوان آلوده

  . آبخوان است
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Abstract
This research is an evaluation of vulnerability of Khash-plain aquifer to pollution, using DRASTIC model and 

Geographic Information System (GIS). Seven environmental parameters have been used to represent the 
hydrogeological nature of the aquifer. These parameters are: depth of water table, net recharge, aquifer media, soil  
media, topography, impact of vadose zone, and hydraulic conductivity. This study shows that the Khash aquifer consists 
of two main zones: low groundwater vulnerability risk zone (risk indexes 92-121) and moderate groundwater 
vulnerability risk zone (risk indexes 122-148). Areas with moderate and low risk zones comprise 75.5% and 24.5%  of 
the studied area, respectively. Statistical analyses have been carried out using nitrate ion concentration. Two tests of 
sensitivity analyses were carried out: the map removal and the single-parameter sensitivity analyses. Based on the 
characteristics of the studied area, the results from both map removal and single-parameter sensitivity analyses showed  
that the net recharge parameters have the most significant impact on the vulnerability risk zones. 
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