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 چکیده

دائمـی در    يگونه رودخانـه کرمان در جنوب شرقی کشور ایران واقع شده است. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، هیچ آباد در استان دشت خاتون
آباد و همچنین  ي ذوب مس خاتوندلیل وجود کارخانهباشد. به هاي زیرزمینی وابسته میمنطقه وجود ندارد و همچون سایر نقاط استان کرمان کامالً به آب

 ي مولیبدن در این دشت و اهمیت آبخوان مذبور در تأمین آب مورد نیاز صنعت، کشاورزي و شرب، در این برّرسی با استفاده از مدل دراسـتیک هکارخان
)DRASTIC(، العات جغرافیـایی  ي اطّمنظور سامانه  ورد برّرسی قرار گرفته است. بدینآباد به آلودگی م پذیري آبخوان دشت خاتون میزان آسیب)GIS( 

 55/63پـذیري بـاال،    درصد  از منطقـه داراي آسـیب   54/8آباد مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج  پذیري آبخوان خاتون آسیب  يي نقشهجهت تهیه
هـاي زیرزمینـی   آب پذیري باال در باالدست جریان باشد. منطقه با آسیب پذیري کم می درصد از منطقه داراي آسیب 91/27پذیري متوسط و  درصد آسیب

که صنایع واقع منطقه قرار دارد و در صورت ورود آلودگی به این بخش از آبخوان، احتمال پخش آن در کلّ آبخوان وجود خواهد داشت. با توجه به این
ت   اند، پایش آب زیرزمی پذیري باال قرار گرفته آباد و کارخانه مولیبدن)، در بخش با آسیب در منطقه (ذوب مس خاتون نی و همچنین خاك منطقـه از اهمیـ

دارد، بعـد از آن نسـبت بـه     )I(ي غیر اشباع باشد. براساس آنالیز حساسیت، آسیب پذیري منطقه بیشترین حساسیت را نسبت به الیه باالیی برخوردار می
  باشد. ي خاك میباشد. همچنین کمترین حساسیت مربوط به جنس الیه بیشترین حساسیت را دارا می  )R( ي کلي تغذیهالیه
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  مقدمه -1

هاي سـطحی  هاي زیرزمینی در مناطق خشک که دسترسی به آبآب
ـ  محدود می ت بسـیار دارد  باشد، اهمی(Todd 1980)   جهـت طراحـی .

آمایش زمین (کاربري اراضی) و مدیریت منابع آب حساس به آلودگی، 
پذیري جهـت مشـخّص نمـودن منـاطقی کـه       استفاده از ارزیابی آسیب

باشند، به یـک ابـزار    نسبت به آلودگی از استعداد بیشتري برخوردار می
  .(Babiker et al. 2005)مهم تبدیل شده است  

پـذیري   توان به دو گروه آسـیب  رزمینی را میهاي زیپذیري آب آسیب
 Specific(پـذیري ویـژه    و آسیب (Intrinsic Vulnerability)ذاتی 

Vulnerability( پذیري  آسیب پذیري ذاتی، بندي کرد. در آسیب یمتقس
هاي بشـري   هاي ایجاد شده توسط فعالیتهاي زیرزمینی به آلودگیآب

شناسـی،   خصوصـیات ذاتـی زمـین    ي آن ازمد نظر بوده و در محاسـبه 
ــه، جــداي از   ــدروژئولوژیکی منطق ــدرولوژیکی و هی خصوصــیات هی

پـذیري   پذیري ویـژه، آسـیب   شود. در آسیب طبیعت آلودگی استفاده می
هاي زیرزمینـی نسـبت بـه یـک آلـودگی خـاص و یـا گروهـی از         آب

ات ي آن خصوصـی ها مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و در محاسـبه     آالینده
پـذیري ذاتـی مـد نظـر      مختلـف آسـیب   ینده و ارتباط آن با اجـزاي آال
  .(Babiker et al. 2005)باشند  می

پذیري با خطر آلـودگی فـرق دارد. خطـر آلـودگی عـالوه بـر        آسیب
زمین ها که به زیر اي از آالینده هپذیري به وجود مقادیر قابل توج آسیب

هـاي  ذیري آبپـ  آسـیب  يشـوند، نیـز بسـتگی دارد. مطالعـه     منتقل می
زیرزمینی جهت ارزیابی فعهاي کاربري اراضی و ارزیـابی اثـرات    تالی
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