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  چكيده 

اي در مناطق كشاورزي در حال توسعه است زيرا كه اين مناطق در معرض كودهاي شيميايي مانند نيترات هاي زير زميني مسئله نگران كنندهآلودگي آب
هاي ايالم و كرمانشاه بدليل انتقال آب رودخانه سيروان به وسيله تونل و كانال، صنعت كشاورزي به ويـژه تكنولـوژي   ك استاندر مناطق خش. قرار دارند

ها به طور طبيعي قادر به كاهش اثرات ناشي از آلودگي است و به سادگي در معرض آلودگي قرار نمـي  سيستم آبخوان. آبياري بسرعت توسعه يافته است
هزينه جايگزيني يك آبخوان محلي آلوده بسيار زياد بوده و از بين رفتن . صورت رخداد آلودگي، زدودن آن از محيط آلوده بسيار مشكل است گيرد اما در

بدين . تها عمالً غير ممكن اسبنابراين در كشورهاي در حال توسعه امكان بازيابي آبخوان. آن نيز ممكن است منجر به آلودگي ساير منابع آبي منطقه شود
هدف از اين تحقيـق ارزيـابي آلـودگي    . رسددهند، ضروري بنظر ميهايي كه بيشترين آسيب پذيري را نسبت به تخريب نشان ميمنظور شناسايي آبخوان

حت نقشـه  به منظـور بررسـي صـ   . هاي ايالم و كرمانشاه با استفاده از مدل درستيك استهاي كشاورزي مناطق خشك استانهاي زيرزميني در دشتآب
بجـاي  ) EC(كاربرد هدايت هيـدروليكي  . هايي از مناطق مورد مطالعه استفاده شده استآسيب پذيري درستيك از مقادير هدايت هيدروليكي براي بخش

ها به استثناي دشت سومار منطبق بر در تمام دشت  ECمقدار. باشدمقادير نيترات بعلت عدم وجود اطالعات در اين خصوص در مناطق مورد مطالعه مي
  .در دشت سومار شده است ECنقشه آسيب پذيري است كه البته حضور سازند گچساران باعث افزايش قابل توجه مقادير 
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