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چکیده
آلودگیهای زیستمحیطی از مهمترین عوامل مؤثر بر تخریب و تنزل کیفیت اجزای بیوسفر محسوب شده
و در این میان فلزات سنگین به دلیل سممیت ،تززیهپميیری و تحمر کمم در کما و تزممس زیسمتی در
گیاهان موردتوجه هستند .این پژوهش با هدف تهیه نقشمه پمراکنش سمرب و کمادمیم کا همای سمطحی
بخشهایی از استان قم به مرکزیت شهر قم ،با کاربریهای متفاوت کشاورزی ،شهری و صنعتی بایر در دو
شکل کل و قابل جيب انزام گرفته است .توزیس مکانی این عناصر در کا های سمطحی بما کاربریهمای
متفاوت به وسعت  4591کیلومترمربس بررسی شد .نمونهبرداری در  955نقطه با شبکهبندی منطقه مطالعاتی
انزام و مقدار کل و قابل جيب سرب و کادمیم با استفاده از دستگاه جيب اتمی تعیین شد .واریوگرامهای
همه جهته عناصر ميکور توسط نرمافزار  Variowinترسیم گردید .بمه دلیمل عمدم دسمتیابی بمه سماکتار
مناسب تغییرنما در مورد کادمیم ،کریزینگ و تهیه نقشه در ممورد آن صمورت نگرفمت .میانیمابی بمه رو
کریزینگ نقطهای و با نرمافزار  WinGslibصورت گرفت .بهمنظور تعیین دقت تخمینهای انزام شده از
 MSEE ،MEEاستفاده گردید .دامنه تغییرات سرب کل بما حمداقل  5/6و حمداکرر  491/1میلیگمرم بمر
کیلوگرم ،مقدار  441/7گزار

میگردد .در این مطالعه حداقل و حداکرر غلظت کادمیوم کل به ترتیب 5/9

و  9/9بوده است .میانگین غلظت سرب قابل جيب در منطقه مطالعاتی  1/4میلیگرم بر کیلوگرم با حمداقل
 5/9و حداکرر  11/7میلیگرم بر کیلوگرم است .بر اساس نقشههای پراکنش سرب به نظمر میرسمد عاممل
مؤثر بر روند افزایشی این عنصر ،نوع کاربری باشد .اراضی با کماربری شمهری و صمنعتی بیشمترین مقمدار
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سرب کل و قابل جيب را دارا بودند که نشان از پتانسیل بالای منطقه برای آلودگی اسمت .لميا لمازم اسمت
اقدامات مدیریتی لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث مخرب زیستمحیطی انزام گیرد.
کلیدواژهها :کریزینگ ،WinGslib ،عناصر سنگین ،استان قم.
 -0مقدمه

فلزات سنگین به دلیل ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی کاص همچون سمیت ،عدم تززیمهپميیری ،تحمر کمم در
کا و تزمس زیستی در گیاهان بسیار موردتوجه هستند (کاباتا پندیاس9545 ،4؛ مومبمو و همکماران .)9549 ،9غلظمت
این عناصر با سمیت و آلودگی کا در ارتباط است و بهعنوان مهمتمرین مسمالل زیسمتمحیطی و بهداشمتی معرفمی
شدهاند (هاگنر و همکاران .)9547 ،1ارزیابی مقدار غلظت عناصر سنگین در سیستم کا – آب – گیاه بمه دلیمل تمرثیر
این مواد بر زنزیره غيایی و سلامت گیاهان و جانوران و درنهایمت انسمان مومبمو و همکماران ،1اهمیمت زیمادی دارد.
محققان در طی دهههای اکیر مهمترین منبس آلودگی کما و محیطزیسمت بمه ایمن عناصمر را فعالیمتهمای صمنعتی
انسانساکت ،نظیر معادن ،ذوب فلزات ،آبکاریها ،نیروگاهها ،ایستگاههای عرضمه و نگهمداری بنمزین ،محمل تولیمد و
مصرف کودهای شیمیایی و آفتکشها ،استفاده از پساب و لزن فاضلاب در کشاورزی و مکانهمای دفمن زبالمههمای
صنعتی معرفی کردند (مورتون برمهآ و همکاران.)9559 ،9
با توجه به اهمیت آگاهی از وضعیت توزیس عناصر سنگین جهت اتخاذ تصمیمهای درست مدیریتی بمرای رسمیدن
به توسعه پایدار بهویژه در بخش محیطزیست و سلامت ،جمسآوری اطلاعات پایه زیسمتمحیطی بمرای منمابس حیماتی
ازجمله کا ضروری است (کارلن و همکاران .)9544 ،6مطالعات اکیر بر روی فلمزات سمنگین تمرکمز کمود را بمر
مقدار و توزیس این عناصر در کا قرار داده است (لو و یو .)9547 ،8در این راستا ،بررسی وضعیت آلودگی کما بمه
فلزات سنگین در مناطقی که بهواسطه ساکتار زمینشناسی ویژه ،فعالیتهای صنعتی و یما کشماورزی احتممال انباشمت
فلزات سنگین در آن وجود دارد ،ضروری است.
به دلیل وسعت مکانی و مشکلات مرتبط با نمونهبرداری برای تعیین منماط آلموده و منماط در معمرآ آلمودگی،
استفاده از رو های زمینآمار بسیار مفید است و بمهعنوان ابمزار قدرتمنمد در شمناکت ویژگیهمای کما و بررسمی
تغییرات آن با مدیریت کا محسوب ممیشموند (بهمران و شموکلا .)9549 ،7از میمان رو همای زممینآمماری ابمزار
1 Kabata-pendias
2 Mombo et al
3 Hagner et al.
4 Mombo et al
5 Morton-Bermea et al.
6 Karlen et al
7 Lv & Yu
8 Behera & Shukla
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کریزینگ برای تعیین توزیس مکانی فلزات سنگین کا پتانسیل بالایی دارد و همچنین بمهعنوان روشمی مناسمب بمرای
درونیابی و تهیه نقشههای آلایندهها پیشمنهاد شمده اسمت (کمورت
کریزینگ ،رو

و همکماران .)9548 ،4در بین رو همای مختلﻒ

کریزینگ معمولی کطای کمتری دارد .زیرا در این رو  ،مقادیر نقطه مزهول از مقادیر نقاط معلوم

اطراف و از یﮏ مدل تغییرنما به دست میآید (ملکی و همکاران .)4151 ،در همین زمینه مطالعات متعمددی در دنیما و
ایران انزام گرفته است ازجمله جدیدترین آنها میتوان به مطالعات (کماوو و همکماران9548 ،9؛ بهونیما و همکماران،1
9547؛ ژن و همکاران 9545 ،1و مونوزناژرا و همکاران )9595 ،9اشاره کرد.
علیرغم اهمیت بالای وجود اطلاعات کافی و کامل از وضعیت توزیس عناصر سنگین در استانهای کشمور ،جهمت
اتخاذ تصمیمات درست مدیریتی در پروژههای ملی و منطقهای ،تنها در تعداد معمدودی از اسمتانهای کشمور پمراکنش
فلزات سنگین بهصورت نقشههای کاربردی اراله شده است و در بیشتر اسمتانها ،ازجملمه اسمتان قمم اطلاعمات بسمیار
محدودی در مورد مقدار کل فلزات سنگین در کما وجمود دارد .بنمابراین ،بمه دلیمل تمرکمز فعالیتهمای صمنعتی و
کشاورزی ،تعیین وضعیت پراکنش عناصر سنگین در کا های سطحی این منطقه بسیار حالز اهمیت اسمت .ازآنزاکمه
متداولترین فلزات سنگین آلاینده محیطزیست و سمی کمادمیوم و سمرب میباشمند (لاسمات .)9559 ،6لميا پمژوهش
حاضر بهمنظور بررسی پراکنش مکانی عناصر کمادمیوم و سمرب در کا همای سمطحی بخشمی از اسمتان قمم ،شمامل
اراضی کشاورزی ،صنعتی ،شهری و بایر صورت گرفت.
 -2مواد و روشها
 -0-2موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی

منطقه مطالعاتی بخشهایی از اراضی کشاورزی ،شهری و صنعتی و بایر استان قم به مرکزیت شهر قم ،بمه وسمعت
 4591کیلومترمربس بین طولهای جغرافیایی ( 95 18تا  94 7شمرقی و عرآهمای جغرافیمایی  11 19تما 11 15
شمالی قرار دارد .شکل  4تصویر ماهوارهای منطقه مطالعاتی را نشمان میدهمد .میمانگین ارتفماع منطقمه از سمطي دریما
 4595متر و میانگین بارندگی در منطقه مطالعاتی بر اساس سالنامه آماری استان در یمﮏ دوره  11سماله در حمدود 417
میلیمتر با حداکرر  965میلیمتر در سال است .جهت وز

بادهای غالب در منطقه از سمت غمرب اسمت .بمهطورکلی

تشکیلات زمینشناکتی غالب منطقه از سازندهای جوان دوران چهارم و سنگهای ترشمیر و کمواترنر تشمکیل گردیمده
که عمدتاً شامل رسوبات آبرفتی و تپههای ماسهای دوران چهارم و سنگهای رسوبی و آتشفشانی کمی دگرگون شمده
1 Cortés et al.
2 Cao et al.
3 Bhunia et al.
4 Zhen et al.
5 Muñoz-Nájera et al.
6 Lasat
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دوران سوم میباشد .این منطقه بر روی نقشه سازمان جغرافیایی کشور با مقیاس  4:95555با نام قم بما شمماره6495 П
و قمرود با شماره  Ш6995مشخص شده است.

قم

شکل  -0عکس ماهوارهای منطقه مطالعاتی جهت تهیه نقشه کاربری اراضی ()2- 4- 7 TM
-2-2نمونهبرداری

در این مطالعه به کا سطحی (عم  45-5سمانتیمتر) توجمه شمده اسمت .نمونمهبرداری در  955نقطمه بمر روی
شبکهای با فواصل حدود  4/9×4/9کیلومتر در اراضی کشاورزی ،شهری و صمنعتی و حمدود  9×9کیلمومتر در اراضمی
بایر انزام شد .موقعیت جغرافیایی نمونهها توسط دستگاه  GPSتعیین و کاربری محل نمونهبرداری ثبت شمد .شمکل 9
موقعیت نقاط نمونهبرداری شده را با تفکیﮏ نوع کاربری نشان میدهد.
الف

ب

شکل  -2موقعیت نقاط نمونهبرداری شده در منطقه مطالعاتی الف :با تفکیک نوع کاربری اراضی منطقه ب :با
توجه به موقعیت جغرافیایی نقطه
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 -9-2تجزیههای آزمایشگاهی

نمونههای کا ابتدا هوا کشﮏ شده و سپ

از الﮏ  9میلیمتمری عبمور داده شمد .بمهمنظور تعیمین غلظمت کمل

عناصر سرب و کادمیوم ،مقدار یﮏ گرم از هر نمونه با ترازوی با دقت  5/554گرم توزین شمده و بمه ارلمن ممایر 995
میلیلیتری منتقل شده و سپ  95میلیلیتر اسید نیتریﮏ  9نرمال بمه آنهما اضمافه شمد .محتویمات ارلمن بمه ممدت 49
ساعت به حال کود رها شدند و پ ازآن به مدت  45دقیقمه بما قمرار گمرفتن بمر روی صمفحه گرمما حمرارت داده و
جوشانده شدند .بعد از سرد شدن نمونهها توسط کاغمي صمافی واتممن  19در بمالن ژوژههمای  99میلیلیتمری صماف
گردیده و با آب مقطر به حزم رسانده شد .درنهایت غلظت کل سرب و کمادمیم توسمط دسمتگاه جميب اتممی ممدل
 Perkin Elmer 3030قرالت گردید (آجوی و کاماسون.)4571 ،4
شکل قابل جيب عناصر بهوسیله محلول  5/559 DTPAنرمال حاوی کلریمد کلسمیم  5/54نرممال و تمری اتمانول
آمین ( 5/4)TEAنرمال اندازهگیری شد pH .محلول  DTPAبا اسمتفاده از  HClنرممال در  8/1تنظمیم گردیمد .بمه ایمن
صورت که تعلی با نسبت  4به  9کا به محلول  DTPAتهیه و بعد از  9ساعت تکمان دادن نمونمهها بهوسمیله تکمان
دهنده با سرعت  495دور در دقیقه ،از کاغي صافی واتمن  19عبور داده شد .سپ

عناصر سمنگین ممورد نظمر توسمط

دستگاه جيب اتمی مدل  Perkin Elmer 3030در طیﻒ کاص هر عنصر اندازهگیری شد (لینزی و نارول.)4587 ،9
لازم به ذکر است بهمنظور کنترل کیفیت نتمای تززیمه فلمزات سمنگین در کما  ،یمﮏ نمونمه اسمتاندارد موسسمه
تحقیقات ملی و فناوری آمریکا ( )MSTبه نام  San Joaquin # 2709و با مشخصات اراله شده در جدول 4تهیمه شمده
و به همان طری عناصر موردمطالعمه بمه شمکل کمل و قابمل جميب در آن انمدازهگیری شمد .بازیمابی مقمدار فلمزات
اندازهگیری شده از نمونه استاندارد برای کلیه کا های موردمطالعه بیش از  55درصد بود.
جدول  -0ویژگیهای نمونه استاندارد
عنصر

غلظت ()mg kg-1

San Joaquin # 2709
سرب

47/5 ± 5/6

کادمیم

5/17 ± 5/54

 -0-2تجزیههای آماری و زمینآماری دادهها

بهمنظور توصیﻒ نتای و ویژگیهای اندازهگیری شده کا  ،از آمار کلاسیﮏ استفاده شد .توزیس فراوانمی دادههما و
ویژگیهای آن شامل میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکرر ،انحراف معیار ،ضریب تغییمرات ،چمولگی و کشمیدگی بما کممﮏ

1 Ajoyi & Kamson
2 Lindsay & Norvell
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برنامه رایانهای  SPSS 11.5انزام شد .بررسی وضعیت نرمال بودن توزیس دادهها از اهمیت کاصمی برکموردار بموده و
معمولماً اولممین قممدم در مطالعممات آمماری بررسممی وضممعیت توزیممس دادههما میباشممد .در پممژوهش حاضممر از آزمممون
کولموگروف-اسمیرنﻒ جهت آزمون نرمال بودن توزیس متغیرها استفاده شد.
در این مطالعه پ

از بررسی وضعیت نرمال بمودن توزیمس دادههما بما اسمتفاده از تغییمر نممای سمطحی ( Surface

 ،)variogramوجود روند در بین دادهها و همسانگرد بودن آنها موردبررسی قرارگرفت به این منظور تغییرنممای هممه
جهته ( )Omni directionalبرای متغیرهای موردمطالعه ترسیم گردید .با تسمت  Cross-Validationبمه کممﮏ برناممه
رایانهای WinGslib ،بهترین مدل تغییرنما که کمترین کطای تخمین را ایزاد نمود ،انتخاب گردیمد .ممدل بهینمه نهمایی
به نحوی انتخاب شد که دارای حداقل شاکصهای میانگین کطا ( )MEEو میمانگین مزميور کطما ( )MSEEباشمد.
این شاکصها بر اساس معادلات  4و  9محاسبه گردیدند.

 Z  ( xi )  Z ( xi )  0
N

معادله []4

i 1



2



1 N
MSEE   Z  ( xi )  Z ( xi )  A min
N i 1

معادله []9

میانیابی با رو

1
N

MEE 

توجه به ویژگیهای بهترین تغییمرنممای ترسمیم شمده و بمه رو

کریزینمگ معممولی در ابعماد

بلو های  4555*4555متر انزام گرفت .در ناحیه جستزو حداکرر  95نقطه و حداقل  1نقطمه بمهمنظور میانیمابی همر
نقطه مورد استفاده قرار گرفت .این مرحله توسط نرمافزار  WinGslibانزام گرفمت .درنهایمت نقشمههای کریزینمگ و
نقشههای کطای تخمین برای هر عنصر توسط برنامه رایانهای  Surfer 7تهیه شد .تهیه نقشه کاربری اراضمی بما برناممه
رایانهای  ILWIS3.0انزام شد .بهمنظور تهیه نقشه کماربری اراضمی از عکم

مماهوارهای شمماره  n-39-30-2000بمه

شکل  Mr.Sidاستفاده شد و نقشههای پراکنش مکانی ویژگیهای موردمطالعه موردبررسی و تفسیر قرار گرفت.
 -9نتایج و بحث
 -0-9توصیف آماری متغیرها

ویژگیهای آماری سرب کل ،سرب قابل جيب و کادمیم کل در جدول  9نشان داده شده است.
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جدول -2خلاصهای از وضعیت آماری غلظت کل و قابل جذب سرب در منطقه مطالعاتی به تفکیک کاربری
متغیر

ضریب

mg kg-1

سرب کل

mg kg

-1

سرب قابل جيب

mgkg

-1

کادمیم کل

کاربری

میانگین

واریانس

کشاورزی

98/4

68/5

15/9

شهری

17/9

815/4

85/8

491/1

بایر

99/5

96/4

11/4

99/7

44/9

کل

98/9

955/7

99/9

491/1

5/6

1/9

کشاورزی

1/1

1/1

91/9

8/7

5/6

5/6

شهری

7/7

76/6

459/6

11/7

4/5

4/8

بایر

9/9

7/7

56/5

94/8

5/9

1/1

کل

1/4

91/1

445/9

11/7

5/9

1/5

کشاورزی

5/1

5/54

11/1

5/7

5/9

4/5

شهری

5/9

5/1

455

1/9

5/9

9/1

بایر

5/1

5/1

495

9/9

5/9

8/5

کل

5/1

5/1

495

9/9

5/9

8/9

تغییرات ()%

حداکثر

حداقل

چولگی

94/4

5/6

5/4

5/8

4/6
4/9

میانگین غلظت کل سرب و کادمیوم در منطقه مطالعماتی بمه ترتیمب  98/9و  5/1میلیگمرم بمر کیلموگرم گمزار
میگردد که به ترتیب غلظت کل سرب به میمزان  49/9و غلظمت کمل کمادمیوم بمه میمزان  5/59میلیگمرم از میمانگین
جهانی غلظت این دو عنصر (به ترتیب  49و  5/19میلیگرم بر کیلوگرم ) (پای

و بنتون جمونز )4558 ،4بیشمتر بموده

است .دامنه تغییرات سرب کل با حداقل  5/6و حداکرر  491/1میلیگرم بر کیلوگرم ،مقمدار  441/7گمزار
دامنه تغییرات سرب در کا از  9تا  955میلیگرم بر کیلوگرم گزار

میگمردد.

شده اسمت (آلمووی .)4555 ،9در ایمن مطالعمه

حداقل و حداکرر غلظت کادمیوم کل به ترتیب  5/9و  9/9بوده است .میانگین غلظمت سمرب قابمل جميب در منطقمه
مطالعاتی  1/4میلیگرم بر کیلوگرم با حداقل  5/9و حداکرر  11/7میلیگرم بر کیلوگرم میباشد.
نتای بهدست آمده نشان داد که به جز در چند نقطه از منطقه مطالعاتی که بهطور موضعی غلظمت بالمای کمادمیم را
نشان دادند ،در مابقی نقاط غلظت کادمیم کل بسیار پایین بوده و درنتیزه امکمان انمدازهگیری کمادمیم قابمل جميب بما
استفاده از دستگاه جيب اتمی وجود نداشت .زیرا مقادیر کادمیم قابل جيب حاصل ،از حد تشمخیص دسمتگاه جميب
اتمی پایینتر بوده ،نتای از اعتبار لازم برکوردار نبود و درنتیزه امکان گزار

دادههمای حاصمل وجمود نداشمت .ایمن

عناصر بهطور طبیعی در سنگها و کا وجود دارند اما مقدار این عناصر در کما بمر اثمر فعالیتهمای کشماورزی و
1 Pais & Benton Jones
2 Alloway
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صنعتی انسان ،در حال افزایش است .سرب و کادمیوم در غلظتهای کیلی کمم ،سممی هسمتند و کودکمان نسمبت بمه
بزرگسالان بیشتر در معرآ آسیب غلظتهای بالای این عناصر قرار دارند (کمایری و همکماران .)9545 ،4از مهمتمرین
علالم منفی افزایش غلظت این عناصر ،میتوان به بیماریهای سیستم عصبی ،تغییر شکل سملولهای کمونی و کماهش
بهره هوشی اشاره کرد .حدود مزاز سازمان حفاظت محیطزیست ایران بمرای سمرب و کمادمیوم بمه ترتیمب  455و 1
میلیگرم بر کیلوگرم تعیین شده است (سازمان حفاظت محیطزیست) .این در حالی اسمت کمه حمداکرر مقمدار مزماز
سرب و کادمیوم در کا توسط بسیاری از کشورهای اروپایی به ترتیب 455تما  955و  4تما  1میلیگمرم بمر کیلموگرم
کا تعیین شده است (کاباتا پندیاس و پندیاس .)4559 ،9بر اساس نتای  ،اگرچه میانگین غلظمت کمل ایمن دو عنصمر
نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما در مقایسه با حداکرر مقدار مزاز این دو عنصر مقادیر کمتری را نشمان میدهمد.
کادمیوم با مقدار معمول  5/56تا  4/4میلمیگمرم در کیلموگرم کما متحمر تمرین عنصمر سمنگین در کما اسمت؛
درحالیکه سرب با مقدار معمول  9تما  155میلمیگمرم در کیلموگرم کما  ،کمتحر تمرین عنصمر سمنگین در کما
محسوب میگردد (کاباتا پندیاس و پندیاس )4559 ،95ضریب تغییرات نشمان دهنمده درجمه تغییمرات مکمانی عناصمر
سنگین در نقاط مختلﻒ است .اگر این مقدار بیش از  95درصد باشد تغییرات مکانی غلظت عنصر سمنگین یکنواکمت
بوده و میتواند به دلیل ورود نقطهای آلودگی اتفاق افتاده باشد (وانمگ .)9595،1در ممورد همر سمه متغیمر موردمطالعمه
درصد ضریب تغییرات بیش از  95درصد بوده که احتمال ترثیر گرفتن غلظت این عناصمر از عواممل آلاینمده انسمانی را
مورد ترکید قرار میدهد .شکل  1نمودار مقایسمه میمانگین غلظمت متغیرهمای موردمطالعمه در اراضمی بما کاربریهمای
متفاوت (در سطي  9درصد) را نشان میدهد ،بر اساس این نتای  ،اراضی شهری با میانگین  7/7میلیگمرم بمر کیلموگرم
بهطور متوسط بیشترین غلظت سرب کل را دارا میباشند (شکل  -9الﻒ) و بالاتر بودن غلظت سرب قابل جميب نیمز
در این مناط دور از انتظار نیست (-9ب) .ورود سرب از منابس مختلﻒ و متنوع در اراضی شهری و صنعتی نسبت بمه
مناط کشاورزی و بایر را میتوان بهعنوان یکی از دلایل اصلی این موضوع به شمار آورد .اراضمی شمهری بما میمانگین
 5/9میلیگرم بر کیلوگرم بهطور متوسط بیشترین غلظت کادمیم را دارا میباشند .محققان دامنه تغییمرات کمادمیم کما
را کمتر از  4میلیگرم بر کیلوگرم گمزار

کردهانمد (آلمووی .)4555 ،1مقایسمه میمانگین کمادمیم کمل در کاربریهمای

مختلﻒ نشان داد که اکتلاف معنیداری بین اراضی شهری ،کشاورزی و بمایر از نظمر مقمدار کمادمیم وجمود نداشمته و
بهاسترنای چند مکان موضعی ،مابقی نقاط محدوده یکنواکتی از غلظت کادمیم را دارا میباشند (شکل – 9ج).
با توجه به مقدار چولگی و آزمون کولموگرف-اسمیرنﻒ ،وضعیت پراکنش سرب کل و قابل جميب در منطقمه از
تابس نرمال پیروی نکرد ولی ازآنزاییکه برای انزام محاسبات زمین آماری فرآ نرمال بودن توزیس مطمر اسمت ،لميا
1 Khairy et al
2 Kabata-pendias & Pendias
3 Wang
4 Alloway
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لازم است که توزیس دادهها نرمال گردد .در بین  955داده موجود ،تعداد  9داده بهصورت نامتعادل و یما بمه عبمارتی داده
پرت بودند که باعث تغییر شدید چولگی و انحراف توزیس از حالت نرمال شدند .ازآنزاکه اسمتفاده از دادههمای اصملی
در مطالعات پهنهبندی اهمیت دارد لميا تمرجیي داده شمد کمه ایمن تعمداد داده از مزمموع دادههما حميف گمردد و در
محاسبات بعدی از  951داده اصلی استفاده شد .ذکر این نکته نیز ضروری است که دادههای حيف شمده کمتمر از 9/9
از حيف دادههای ميکور حاصمل شمده

درصد کل دادهها را تشکیل میدادند .نمودار توزیس فراوانی نرمال شده که پ
در شکل  1نمایش داده شده است.

شکل  -9نمودار جعبهای سرب کل (الف) ،سرب قابل جذب (ب) و کادمیم کل (ج) در منطقه به تفکیک
کاربری

15%

15%

الف

ج

ب
10%

10%

5%

5%

15%

10%

5%

0%
8.000

6.000

4.000

60.000

2.000

50.000

40.000

30.000

20.000

0%
10.000

0%
0.50

0.40

0.30

0.20

شکل  -0توزیع فراوانی غلظت عناصر موردمطالعه در منطقه مطالعاتی پس از حذف دادههای پرت الف :سرب
کل ،ب :سرب قابل جذب ،ج :کادمیوم کل
 -2-9بررسی زمین آماری و تهیه نقشه

تشمخیص ناهمسمانگردی در کریزینمگ از اهمیمت کاصمی برکموردار اسمت .جهمت تشمخیص جهمات اصمملی
ناهمسانگردی رو های مختلفی وجود دارد که یکی از مناسبترین ایمن رو هما ،اسمتفاده از تغییرنماهمای سمطحی
است (محمدی .)4179 ،تغییرنمای سطحی برای شکل کل و قابل جيب سرب ترسیم شمد (شمکل  )9و در هیچکمدام
از حالات ناهمسانگردی کاصی مشاهده نشد .زیرا پیوستگی مکانی مقادیر متغیرهای موردبررسمی در جهمات مختلمﻒ
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جغرافیایی یکسان بودند .تغییرنما بهمنظور تخمین بهوسیله کریزینمگ و بررسمی همسمانگردی ،محاسمبه و الگوسمازی
میشود .در مطالعه حاضر با توجه به طول منطقه مطالعاتی که حدود  16کیلومتر بود ،حمداقل و حمداکرر فاصمله مزماز
دکیل در واریوگرام باید  5تا  47کیلومتر در نظرگرفته میشد ،ليا حداکرر فاصله مزاز در رسمم واریموگرام  46کیلمومتر
انتخاب شد.
ب

الف

شکل  -5واریوگرام سطحی سرب کل (الف) و سرب قابل جذب (ب)

در این مطالعه فاصله از  5/9کیلومتر تا  1کیلومتر که حداقل و حداکرر فاصمله بمین نمونمهها هسمتند ،بمهعنوان گمام
برای مطالعه تغییرات مکانی در نظر گرفته شد .بمهاینترتیب تممام زوج نمونمههایی کمه در همر کلماس فاصملهای قمرار
میگرفتند مشخص و واریان

آنها تعیین گردید و در مقابل فاصله تفکیﮏ رسم شد .تحمل به فاصله ،نصمﻒ فاصمله

در نظر گرفته شد .تغییرنمای غلظت کادمیم کل به دلیل پایین بودن نسبت حد آستانه به اثر قطعهای سماکتار مناسمبی از
کود نشان نداد .یکی از علل عدم دستیابی به ساکتار مناسب برای تغییرات مکانی مقادیر غلظمت عنصمر ممورد نظمر،
وجود تغییرات در فواصل کمتر از کوچﮏترین فاصله نمونهبرداری در این مطالعه میباشد .با توجمه بمه عمدم دسمتیابی
به ساکتار مناسب تغییرنما ،عملیات کریزینگ و تهیه نقشه در مورد این متغیر انزمام نگرفمت (شمکل  .)6تغییرنماهمای
مربوط به سرب کل و قابل جيب نیز در شکل  8نشان داده شده است .در مطالعات زمینآماری بایسمتی صمحت تممام
فرضیات (پایایی ،ممدلهای واریموگرام و غیمره) بهگونمهای کنتمرل گمردد .کنتمرل اعتبمار در واقمس تخممین همر نقطمه
نمونهبرداری شده در یﮏ ناحیه با استفاده از نمونه همسایه (بدون در نظر گرفتن کمود آن نمونمه) بما رو
میباشد .در این مرحله از پژوهش ،پ

کریزینمگ

از تعیین مدل واریوگرامهای متغیرهمای موردمطالعمه ،صمحت الگموی بمراز

داده شده توسط آنالیز کطای تخمین بررسی گردید .بهاینترتیب که میانگین کطای تخمین بایستی برابر بما صمفر و یما
نزدیﮏ به صفر گردد و میانگین مربعات کطای تخمین حداقل شمود .بمر ایمن اسماس واریموگرام معتبمر بمرای انزمام
کریزینگ انتخاب گمردد .در ایمن مطالعمه بما اسمتفاده از سمعی و کطما مناسمبترین الگوهمای تغییرنممای متغیرهمای
موردمطالعه تعیین گردید و سپ

توسط آزمون  MEEو  MSEEکطای تخمین آنها به دست آممد و از میمان حمداقل
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 9و حداکرر  47الگو ،یﮏ الگو بهعنوان بهترین الگو جهت کریزینگ انتخاب گردید که نتمای در شمکل  8ارالمه شمده
است.

شکل  -6تغییرنمای همه جهته کادمیم کل در خاک

در بین رو های مختلﻒ کریزینگ ،رو

کریزینگ نقطممهای کطای کمتری دارد زیرا در این رو  ،مقادیر نقطه

مزهول از مقادیر نقاط معلوم اطراف و از یﮏ مدل تغییرنما بممه دسممت میآید (ملکممی و همکمماران .)4151 ،بیشممترین
کاربرد رو

کریزینگ نقطهای در ترسیم نقشهها است .بدین ترتیب که براساس نقماط واقمس در شمبکه نمونمهبرداری،

ابتدا شبکه منظمی از نقاط تعریﻒ شده با مختصات معلوم روی نقشه به رو
میگیرد و سپ

کریزینگ نقطمهای ممورد تخممین قمرار

با یﮏ الگوریتم انتخابی کطوط هم تراز آنها رسم میشود .در مطالعمه حاضمر از کریزینمگ نقطمهای

برای میانیابی استفاده گردید .مطالعات متعددی از این رو

برای پهنهبندی عناصر مختلﻒ در ایران انزام گرفتمه اسمت

(بقایی و دلیری4157 ،؛ صادق و همکاران4157 ،؛ محمدی4158 ،؛ صمدر و افیمونی4156،؛ سمیفی و میرزایمی،4156 ،
دادگر و همکاران.)4151 ،
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الف :ویژگی ساختاری تغییر نمای منتخب برای انجام
کریجینﮓ سرب کل
الگوی تغییرنما

کروی

دامنه تأثیر ()m

41645

حد آستانه

68/9

اثرقطعهای

9/6

MSEE

41/51

MEE

-5/56

ب :ویژگی ساختاری تغییر نمای منتخب برای انجام
کریجینﮓ سرب قابل جذب
الگوی تغییرنما

کروی

دامنه تأثیر ()m

6911

حد آستانه

9/11

اثرقطعهای

5/41

MSEE

9/99

MEE

-5/59

شکل  -7تغییرنمای همه جهته سرب کل (الف) و سرب قابل جذب (ب) به همراه پارامترهای الگو تغییرنما

شکل  -7الﻒ و  -5الﻒ به ترتیب نقشه پراکندگی سرب کل و قابل جميب را بما توجمه بمه موقعیمت جغرافیمایی
منطقه نشان میدهد .محدودههای تیرهرنگ در نقشه محدودههای دارای بالاترین غلظت ،در منطقه مطالعماتی ممیباشمد.
شکل (-7ب) و (-5ب) ،واریان

کطای تخمین حاصل از کریزینگ نقطهای را نشان میدهد .هممانطور کمه در ایمن

نقشه مشاهده میشود حاشیه نقشه دارای واریان

تخمین بیشتری نسبت به سایر نواحی میباشد .علت این اممر اریمب

بودن تخمینها در حاشیه میباشد .بمرای رفمس ایمن مشمکل میتموان یمﮏ یما دو ردیمﻒ بیشمتر از سمطي ممورد نیماز
نمونهبرداری انزام داد یا اینکه عمل میان یابی را در حواشی منطقه نمونهبرداری انزام نداد.
بر اساس نقشههای توزیس سرب کل و قابلجيب در این مطالعه و انطباق این نقشهها با نقشه کماربری اراضمی (-9
الﻒ) ،مشاهده میشود که تمرکز مناط دارای غلظت بالای سرب در نواحی شهری و صنعتی بیشتر است .ایمن مطلمب
در نمودارهای مقایسه میانگین سرب کل و قابل جيب در کاربریهای متفاوت نیمز گمزار

گردیمد کمه بیمانگر ورود

عمده سرب از منابس صنعتی و شهری به کا سطحی منطقه مطالعاتی اسمت .لميا میتموان دود ناشمی از اتومبیلهما و
ترافیﮏ شهری را از عوامل اصلی افزایش سرب در این مناط به شمار آورد.
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الف

شکل  -8الف :نقشه تخمین حاصل از کریجینﮓ نقطهای سرب کل ( )mg kg-1و ب :نقشه واریانس تخمین
حاصل از کریجینﮓ نقطهای سرب کل

(( )mg kg-1

به ترتیب شهرک صنعتی محمودآباد و معادن سرب ،روی و منگنز

را نشان میدهد .محدوده داخل دایره تمرکز شهرنشینی و صنایع را نشان میدهد).
الف

ب

شکل  -1الف :نقشه تخمین حاصل از کریجینﮓ نقطهای سرب قابل جذب ( )mg kg-1و ب :نقشه واریانس
تخمین حاصل از کریجینﮓ نقطهای سرب قابل جذب

(( )mg kg-1

به ترتیب شهرک صنعتی محمودآباد و معادن

سرب ،روی و منگنز را نشان میدهد .محدوده داخل دایره تمرکز شهرنشینی و صنایع را نشان میدهد).

محققان در مطالعات متعددی تراکم سرب را در منماط شمهری و صمنعتی گمزار

کردنمد و علمت ایمن افمزایش

غلظت را به فعالیتهای انسانی و تردد وسایل بنمزین سموز نسمبت دادنمد (کربیمﮏ و همکماران9545 ،4؛ جانسمون و

1 Skrbic et al
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همکاران9548 ،4؛ منگ و همکاران .)9595 ،9کریمی و همکاران ( )4151عامل ایزاد نقماط حسماس عنصمر سمرب در
کا های حومه و شهر مشهد را وجود کاربری شهری ،جهت وز

باد غالمب منطقمه و نزدیکمی نقماط حسماس بمه

فرودگاه مشهد معرفی کردند.
طی سالهای اکیر به دلیل حيف سرب از بنزین ،ورود آن به محیطهای شهری کاهش چشمگیری پیمدا کمرده امما
همچنان انباشت پیشین آن در محیطزیست و کا وجمود دارد (عممولی و همکماران .)4155 ،یکمی دیگمر از عواممل
مؤثر در بالا رفتن غلظت سرب در منطقه مطالعاتی را میتوان به فعالیتهای صنعتی و وجمود کارکانمهها و کارگاههمای
کوچﮏ و بزرگی که در سطي منطقه پراکنده هستند نسبت داد .نقش صنعت در گستر
بیش از بخش کشاورزی بوده است .یکی از دلایل گستر

و توسعه استان قمم بمهمراتب

کارگاههای صنعتی در این استان ،نزدیکی به شمهر تهمران و

از طرف دیگر به دو استان صنعتی اصفهان و مرکزی میباشد .در میان گسترگی بالای محمدودههای صمنعتی در منطقمه
مطالعاتی ،شهر صنعتی محمودآباد بهعنوان یکی از فعالترین شهر های صنعتی استان قم محسوب میشمود کمه بما
وسعتی بالغ بر  855هکتار در بخش قمرود واقس شده است و دهها کارگاه و کارکانه صنعتی را در کود جما داده اسمت
(محل قرارگیری این شهر در نقشهها مشخص شده است) .نقشههای کریزینگ حاصمل از مطالعمات توزیمس مکمانی
سرب ،روی و کادمیم در کا های منطقه انگوران (استان زنزان) نیز نشان داد که غلظمت فلمزات سمنگین در اطمراف
کارکانههای تولیدی افزایش یافته و با افزایش فاصله غلظت آنها کاهش مییابد (عبداللهی و همکاران.)4154 ،
در استان قم تعداد زیادی معادن فعال کوچﮏ و بزرگ مورد بهرهبرداری قرار گرفته است که وجمود معمدن سمرب،
روی و منگنز واقس در  15کیلومتری جنوب غربی شهر قم هم میتواند بهعنوان یکی از منابس افمزایش سمرب بمه کما
منطقه به شمار آید .ابولیمان جهرممی و همکماران ( )4156در بررسمی کما اراضمی اطمراف کارکانمه سمرب و روی
ایرانکوه اعلام داشتند که کا های اطمراف کارکانمه بهشمدت بمه فلمزات سمرب ،روی و کمادمیوم آلموده بودنمد و در
روستای مزاور کارکانه هرچند میزان آلودگی نسبت به محدوده اطراف کارکانه کاهش یافت ولی کا همای سمطحی
آن همچنان نسبت به فلزات سرب ،روی و کادمیوم آلودگی داشتند .فمیض نیما و همکماران ( )4157در مطالعمه معمدن
سرب و روی کوشﮏ در باف اعلام کردند که مقدار سرب در کا سمطحی نمواحی پاییندسمت معمدن چهمار برابمر
مقدار آن در عم بوده که این اکتلاف را ناشی از بشرزاد بودن سرب موجود در کا سطحی اعلام کردنمد .جانسمی و
همکاران ( )9545علت بالا بودن مقدار سمرب و کمادمیوم و تعمدادی از عناصمر سمنگین دیگمر در نمونمههمای کما
منطقهی اسکوپیه را حاصل فعالیت ژلوشیمیایی منت شده از صنایس در این منطقه معرفی کرد.
بالا بودن غلظت سرب کل در کاربریهای کشاورزی نسبت به اراضی بایر در این مطالعه را میتموان بمه اسمتفاده از
انواع کودهای شیمیایی و آلی نسبت داد .استفاده از کودهای آلی به دلیل اثرهای مفیدی که بمر ویژگمیهمای فیزیکمی و
1 Johnson et al.
2 Meng et al.
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شیمیایی کا دارند ،بهعنوان یمﮏ رو

81

مهمم در افزایش باروری کا شناکته شده اسمت (انگلهمارت و همکماران،4

 .)9554هرچند که استفاده زیاد از کودهای آلی باعمث تزممس فلممزات سممنگین در کمما و ورود آنهما بمه چرکمه
زنزیره غيایی میشود .در سالهای اکیر استفاده از کودهای آلی نظیر کمپوست بممه دلیمل ارزان بمودن و وجمود ممواد
آلی و ممواد مغميی در آن بمرای کا های حاوی مواد آلی کم ،رواج یافته است .تحقیقممات زیممادی در کمممصوص
اثممرات کمپوسممت تولیممدی از منممابس مختلممﻒ بممر محصولات کشاورزی در دنیا انزمام شمده کمه حماکی از مفیمد
بودن آنها در بهبود شرایط فیزیکی ،شیمیایی و حاصلخیزی کما همما اسمت امما بمه دلیمل وجمود رنمگهما ،وسمایل
الکترونیکی ،وسمایل آرایشی ،باقیمانده مواد دارویی در زباله شهری معمولاً کودهمای کمپوست حاوی فلمزات سممنگین
ممیباشمند .سرب یکی از متمداولتمرین ایمن فلزات است کمه غلظتشان از چند میکروگرم تا چنمد میلمیگمرم در هممر
کیلموگرم کمپوست متغیر است (رستگار و همکاران )4154 ،و استفاده درازمدت از آن ممیتوانمد باعث افمزایش مقمدار
عناصر سنگین در حد ممضر گمردد .بمن آچیبما و همکماران )9545( 9در مطالعمهای نشمان دادنمد کمه اسمتفاده از کمود
کمپوست زباله شهری باعث افزایش سرب ،کادمیوم و م

کل کا گردیمد .حتمی برکمی آبهمای زیرزمینمی ممورد

استفاده در کشاورزی و فاضلابهای مورد استفاده در آبیاری محصولات کشاورزی نیز غلظتهای بالمای سمرب را دارا
هستند (ماچووتی و همکماران )9556 ،1و اسمتفاده از انمواع آفتکشهما نیمز میتوانمد منبمس ورود سمرب بمه اراضمی
کشاورزی باشد.
لازم به ذکر است اکتلاف معنیدار غلظت سرب کل بین اراضی با کاربری کشاورزی و بایر در رابطه با سرب قابمل
جيب مشاهده نمیشود .این شرایط را میتوان به ترثیر کودهای آلی و معدنی مورد اسمتفاده در اراضمی کشماورزی بمر
فراهمی سرب در کا مربوط دانست .بعد از اضافه شدن کودهای آلی به کا  ،قابلیت جميب فلمزات سمنگین تحمت
ترثیر کصوصیات کا قرار میگیرد که این باعث افزایش قدرت تربیت فلز و کاهش قابلیمت دسترسمی آن توسمط گیماه
میشود (مرینگتون و همکاران .)9551 ،1با توجه به نقشهی حاصل ،مناط کشاورزی واقمس در قسممت مرکمزی نقشمه
محدوده  17تا  19میلیگرم بر کیلوگرم سمرب را نشمان میدهنمد کمه در مقایسمه بما سمایر منماط موجمود در منطقمه
مطالعاتی بهاسترنای اراضی شهری ،غلظت بالاتری از سرب را دارند هرچند که با توجه به حد سمیت سرب بمرای گیماه
در کا های کشاورزی (جدول  )1این مقادیر در محدودهی سمیت قرار ندارند.

1 Engelhart et al.
2 BenAchiba et al.
3 Muchuweti et al.
4 Merrington et al.
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جدول  -9حداکثر غلظت قابل قبول سرب و کادمیوم بر حسب میلیگرم بر کیلوگرم در کشورهای مختلف با
توجه به سمیت آنها برای گیاه در خاکهای کشاورزی (پایس و بنتون جونز)0117 ،0
فلز

استرالیا

کانادا

لهستان

ژاپن

انگلستان

آلمان

کادمیم

9

7

1

___

4

9

سرب

455

955

455

155

455

955

___ استانداردی اراله نشده است.

جداول  1و  9به ترتیب حدود مزاز سرب را بر اسماس گزار همای دفتمر محیطزیسمت ،جنگمل و منظمر زممین
فدرال سولی

( )FOEFLو دفتر آبوکا سازمان حفاظت محیطزیست ایران را نشمان میدهمد .بما توجمه بمه ایمن

حدود ،منطقهی بسیار کوچکی در قسمت مرکزی شهر قم که در نواحی پرترافیمﮏ قمرار گرفتمه غلظمت بالماتر از حمد
مزاز سرب را نشان میدهد اما در سایر مناط با توجه به استانداردهای موجود ،آلودگی سرب وجود ندارد.
جدول  -0حدود آستانه بر حسب میلیگرم بر کیلوگرم برای خاکهای غیر آلوده (دفتر محیطزیست ،جنگل و
منظر زمین فدرال سوئیس ())FOEFL
فلز سنگین

سرب

کادمیم

روی

مس

کبالت

حدود آستانه آلودگی (میلیگرم بر کیلوگرم)

95

5/7

955

95

25

در منطقه مطالعاتی بهطور موضعی نقاطی وجود دارند که غلظت کادمیم در آنها به حد قابملتوجهی بالما رفتمه و از
مرز استانداردهای تعریﻒ شده برای آلودگی کادمیم گيشته است .البتمه در بمین  955نقطمه موجمود تنهما  1نقطمه (4/1
درصد دادهها) از چنین شرایطی برکوردار بوده و به نظر میرسد تعمیم این تعداد محدود بمه کمل منطقمه مطالعماتی از
صحت کافی برکوردار نباشد .درمیان کاربریهای مختلﻒ اکتلماف معنمیداری در غلظمت کمادمیوم مشماهده نشمد .از
سوی دیگر عدم دستیابی به ساکتار تغییرنمای مناسب کادمیم امکان انزام میانیابی و کریزینمگ و تهیمه نقشمه پمراکنش
کادمیم وجود نداشت.
منابس آلودهکننده کا بهوسیله کادمیم عبارتند از معدنکاری ،ذوب و تصفیه روی ،آلودگی اتمسمفری ،کمرد کمردن
زبالههایی که دارای کادمیم میباشند ،سوزاندن قوطیهای پلاستیکی و بطریها ،کاربرد لزن فاضلاب و لزمن باطریهما
در اراضی و سوزاندن سوکتهای فسیلی (آلووی .)4555 ،9در اینزا نباید نقمش کودهمای فسمفاته را نادیمده گرفمت.

1 Pais & Benton Jones
2 Alloway
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همانطور که قبلاً اشاره شد ،کودهای فسفاته مهمترین منبس ورود کادمیم به اراضی کشاورزی میباشمند .مقمدار کمادمیم
در کا های سطحی به مقدار زیادی تحت ترثیر فعالیتهای بشر میباشد.
جدول  -5حدود مجاز سرب و کادمیوم بر حسب میلیگرم بر کیلوگرم (دفتر آبوخاک سازمان حفاظت
محیطزیست ایران)
انسان

حفاظت

حفاظت آبهای

مسکونی

تجاری

پارک تفریحی

کشاورزی

جنگل و مرتع

محیطزیست

زیر زمینی

کادمیوم

9

7

7

9

7

1/5

95

سرب

75

855

955

89

955

155

155

آلاینده

اگرچه این عنصر بهصورت طبیعی هم وارد محیط میشود (نایمدو و همکماران .)4558 ،4در مطالعمات رحیممی و
چرخآبی ( )4151مشخص شد که فعالیتهای انسانی از قبیل ورود فاضلابهای صنعتی و شهری به منمابس آبرسمانی
و کاربرد بیشازاندازه کودها در افزایش غلظت کادمیوم در شمالیزارهای جنموب غمرب اصمفهان تمرثیر بسمزایی داشمته
است .کالدان و همکاران ( )4156نیز در بررسیهای کود نقش کارکانه فولاد مبارکه را در بالما بمردن غلظمت کمادمیوم
در نواحی اطراف این مزموعه را مورد ترکید قرار دادند.
 -0جمعبندی

در مزموع با توجه به شناسایی نقاط موضعی که غلظت عناصر سنگین موردمطالعه در آنهما بیشمتر از حمد مزماز
استانداردهای جهانی است ،روشن شد که منطقه مطالعاتی پتانسیل لازم جهت پیشروی به سمت آلودگی و بمروز علمالم
آلودگی را دارد .ليا لازم است اقدامات مدیریتی لازم جهت جلوگیری از بمروز حموادث مخمرب زیسمتمحیطی انزمام
گیرد .از جهت دیگر غلظت بالای سرب در محدوده شهری شهرسمتان قمم ،لمزوم اعلمامکطر بمرای مسمئولین شمهری
جهت توجه به کنترل بیشتر بر حرکت وسالل نقلیه و کیفیت بنزین ،کنترل و ممدیریت واحمدهای صمنعتی کوچمﮏ در
سطي شهر و وضس قوانین سختگیرانهتر در دفس فاضلاب و پسماندهای معادن اطراف شهر را بیشتر میکند.
تشکر و قدردانی

با سپاس از دانشگاه پیام نور استان کرمان ،مرکز رفسنزان.

1 Naidu et. al.
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