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دهيچک  

  در يک مقياس وسيع از منابع طبيعي وکه  هستندفلزات سنگين سرب و رو� جزء              

   .شوندانسان ساز وارد محيط زيست مي     

تشديد کننده  املمنبع ورود سرب ورو� در محيط زيست به سه عامل طبيعي، عوامل غير طبيعي و عو فوق در تحقيق ،برا� بررسي اين موضوع

هر عامل امتياز فرآيند تحليل سلسله مراتبي برا� در منطقه بررسي و توسط  تقسيم و سپس تاثير هر عامل در توليد و تشديد مقدار سرب ورو�

  .نقشه پتانسيل آلودگي سرب و رو� در منطقه تهيه شده است GISنرم افزار   به کمک در انتها مناسب اختصاص يافته و

 
  فرآيند تحليل سلسله مراتبي پتانسيل آلودگي، ،، خراسان شماليفلزات سنگين :�ديکلمات کل

  

  مقدمه

ها زياد شده و فلزات سنگين ها و فاضالبتوليد پساب نيز باعث پيشرفت و گسترش صنعت و شهر نشيني عالوه بر عوامل طبيعي  

همچنين به همراه سموم و کودها� شيميايي نيز مقدار قابل . به مقدار زياد وجود داردهاها و فاضالبمعموال در اين پساب نيز

ميزان ورود اين فلزات سنگين به داخل محيط زيست، بسيار فراتر از ميزاني است که . شوندوارد خاک مي توجهي از فلزات سنگين

ها� طوالني و بدون تحرک در خاک سال فلزات سنگين تا شودو اين امر موجب ميشود� فرآيندها� طبيعي برداشت ميبوسيله

  .باقي بمانند

ساير  سرب ورو� در منطقه به سه دسته که شامل عوامل طبيعي، عوامل انساني و در اين بررسي عوامل موثر در افزايش وتمرکز

باشد که توسط فرآيند تحليل سلسله هرکدام از اين عوامل دارا� معيارها و زير معيارها� متفاوتي مي. عوامل موثر تقسيم بند� شد

ها� تهيه شده،نقشه شد و در نهايت نيز با تلفيق نقشه مراتبي وزن دهي آنها صورت گرفته و نقشه وزن دهي شده برا� هر کدام تهيه

  .سرب و رو� در منطقه تهيه ونقاط دارا� پتانسيل باال� اين دو فلز سنگين مشخص شدآلودگي بند� نهايي پهنه 

 

  :روش مطالعه

  منطقه مورد مطالعه

و با وسعتي  شمالي ۳۴/۳۶–۱۷/۳۸شرقي و ۵۲/۵۵ -۲۰/۵۸استان خراسان شمالي از لحاظ موقعيت جغرافيايي در حد فاصل 

  . گيرددرصد از کل مساحت کشور را در بر مي ۷/۱ه در شمال شرقي ايران واقع شده کهکتار  ۵۹/۲۳۱۸۱۷۹معادل 
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه.۱کلش

 

  .الي بررسي شده استدر اين بررسي عوامل مختلف در توليد و تمرکز دو فلز سرب ورو� در استان خراسان شم

ترين فلز آلومينيوم و مس پر مصرف فلز رو� که بعد از فوالد،.باشدخاک ميmg/kg ۱- ۳۰ميزان رو� طبيعي در خاک،حدود 

شود،به عنوان محافظ فوالد در صنعت آبکار�، به صورت فلز آلياژکننده با مس جهت توليد برنج، در ريخته صنعتي تلقي مي

مهمترين کاربرد عنصر رو� در  .رودکفپوش و رنگها به کار مي رت ترکيبات شيميايي در الستيک،ها و همچنين به صوگر�

  شودهمچنين رو� در صنايع جوهر ساز�، لوازم آرايشي ، مصرف مي.ها� آب رساني استها� فلز� به ويژه لولهپوشش آميزه

  .]۱۳۸۴،۱ها� برنامه ريز� و اقتصاد� کشاورز� جموسسه پژوهش [

 .باشدمي ۶۰فراوانترين عنصر در ميان فلزات سنگين با عدد اتمي باالتر از  ppm ۱۴ا� تقريبا با ميانگين فراواني پوستهسرب 

ها� آلي ممکن تحرک سرب در خاک بسيار پايين است، اما برخي پارامترها� خاک از قبيل افزايش اسيديته و تشکيل کمپلکس

  .)Kabata – pendias and Sadurski,2004,Bell,1998(است انحالل پذير� آن را افزايش دهند

و ) به خصوص دود حاصل از سوختن ذغال سنگ(در ميان منابع متنوع طبيعي و انسانزاد� آلودگي سرب، اثر خروجي صنعتي 

جذب  مقدار سرب) Patterson, 1965(پاترسون .اندرا در بر داشته استفاده از بنزين سرب دار بيشترين نگراني زيست محيطي

همچنين خاک ممکن است توسط باطله .برابر بيشتر از نرخ طبيعي آن ارزيابي نمود۳۰شده توسط انسان رادر نواحي خاص شهر� 

  .ها� معدنکار� قديمي به سرب آلوده شودها� حاصل از فعاليت

 ,Ferner(شوندب ميباشدو اشکال غير آلي آن از طريق غذا، آب و هوا جذسرب ، مهمترين فلز سنگين از نظر سميت مي

2001(.  

عوامل موثر در آلودگي سرب ورو� منطقه به سه گروه عوامل طبيعي، عوامل انساني و  برا� دقت و سهولت کار در اين تحقيق

  .پردازيم، که در زير به شرح هر کدام ميند ساير عوامل تقسيم شد

اين روش توسط ساعتي  .صورت گرفت AHPتوسط  يارها و زير معيارها� موثر در آلودگي سرب و رو� منطقهعوزن دهي م

)Saaty ( روش . به عنوان فرايند تحليل سلسله مراتبي معرفي شد ۱۹۸۰در سالAHP  به دليل داشتن مباني نظر� محکم و قابليت

  .گير� امروزه کاربرد فراواني پيدا نموده است ها� مختلف تصميم استفاده از آن در جنبه

  

  عوامل طبيعي 
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وزن ها� موجود يند تحليل سلسله مراتبي برمبنا� ميزان غلظت دوعنصر سرب و رو� در ليتولوژ�مين شناسي توسط فرآاليه ز   

  .وزان اعمال شده نرماليزه گرديددهي شده سپس ا

ها�  ها،کليه مقاديروارزش در استانداردساز� داده. استدرتحقيق فوق، برا� استاندارد ساز� ازروش عضويت فاز� استفاده شده

فرآينداستانداردساز� درروش فاز� ازطريق قالببند� . شوند ا� به دامنه يکساني بين صفرتايک تبديل مي ها� نقشه اليه

دراين حالت بيشترين ارزش يعني مقداريک به حداکثرعضويت . گردد هابه شکل يک مجموعه عضويت عملي مي  مقاديروارزش

 فرهود� .۱۳۸۴،و همکاران خواهخير .۱۳۸۰، زهيد�( گيرد مجموعه تعلق ميوکمترين ارزش يعني عددصفربه حداقل عضويت در

نقشه زمين شناسي وزن داده شده در  GISنرم افزارد به کمک عدر مرحله ب ،سپس)۲۰۰۷چانگ و همکاران، .۱۳۸۴،و همکاران

  .شان داده شده استن ۲و در شکل منطقه تهيه 

سپس نقشه حريم برا� معادن مورد نظرتعيين شدو اطراف معدن به  ن در منطقه تهيه وابتدا نقشه پراکندگي معادبرا� اليه معادن نيز

نشان  ۳يابد ودر نهايت نيز نقشه وزن دهي شده معادن تهيه و درشکل صله از معدن آلودگي کاهش ميترين نقطه و با فاعنوان آلوده

  . داده شده است

  

  
  اليه معادن وزن داده شده.۳شکل      نقشه زمين شناسي وزن داده شده.۲شکل 

  

با يکديگر تلفيق و نقشه پهنه بند� آلودگي طبيعي سرب و رو� در منطقه  Fuzzy overlayسپس دو نقشه فوق توسط دستور 

  .تهيه شد

  

  
  نقشه آلودگي طبيعي سرب و رو� در منطقه.۴شکل
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  عوامل انساني

 AHPم بند� شدو هرکدام از اين معيارها در محيط عوامل انساني به سه گروه صنعت، کشاورز�، کاربر� اراضي تقسي

  .وزن دهي گرديد

  

  :کشاورز�

برا� تهيه اليه کشاورز�، اين اليه به چهار زير معيار شامل زراعت آبي،باغات،زراعت ديم، جنگل و مرتع تقسيم بند� 

زن ونقشه و.وزن دهي صورت پذيرفت AHPشده و براساس ميزان کود مصرفي و حضور فلزات سرب ورو� در اين کودها توسط 

  ).۵شکل (دهي شده اليه کشاورز� تهيه شد

  

  :صنعت

تهيه شد،  صنايع دارا� پسماندها� ويژه در منطقه تهيه و نقشه حريم برا� مناطق صنعتيابتدا موقعيت  برا� تهيه نقشه صنعت

  ).۶شکل(ي شده برا� صنعت تهيه شدضرب و نقشه وزن ده AHPمحيط ها در وزن اختصاص يافته به آنها در اين نقشه

  

  
  نقشه وزن دهي شده اليه صنعتي.۶شکل          نقشه وزن دهي شده کشاورز�.۵شکل  

  

  کاربر� اراضي

اليه کاربر� اراضي نيز خود به چهار زير معيار جاده، شهر، لندفيل ورودخانه تقسيم بند� شدو براساس سهم آن در توليد و 

وزن دهي صورت گرفت و نقشه وزن دهي شده برا� هرکدام از زير معيارها� فوق تهيه شد و   AHPتمرکز سرب و رو� توسط 

  .در نهايت نقشه ها با يکديگر تلفيق و نقشه کاربر� اراضي منطقه تهيه شد
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  نقشه وزن دهي کاربر� اراضي در منطقه.۷شکل

با يکديگر   Fuzzy overlayاراضي توسط دستور� حاصل از سه معيار کشاورز�، صتعت و کاربر� هادر مرحله بعد نقشه

  .نشان داده شده است ۸تهيه شدکه در شکل  کندگي سرب و رو� توسط عامل انسان زادتلفيق ونقشه پرا

  
  سرب ورو� در منطقه آلودگي انسان زادنقشه .۸شکل

  

  :ساير عوامل موثر

  .وا در نظر گرفته شددر اين گروه چهار معيارفرسايش، خاک شناسي، ريخت شناسي و آب و ه 

  :فرسايش

برا�  ردهي مورد نظ وزن AHPودر اين معيار به چهار زير معيار شامل فرسايش کم،متوسط،زياد و خيلي زياد تقسيم بند� شد  

  .نقشه فرسايش وزن دهي شده تهيه گرديد در نهايت.انجام گرفت اين اليه

  

  
  نقشه وزن دهي شده فرسايش در منطقه.۹شکل
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   :خاک شناسي

ها� با دو زير معيار بافت خاک و عمق تقسيم شد و مناطق با بافت سنگين و عمق زياد را به عنوان قسمت اليه خاکشناسي به

زن دهي توسط فرآيند ودر نظر گرفتيم و ها� با آلودگي کم آلودگي زياد و مناطق با بافت سبک و عمق کم را به عنوان قسمت

  .ها� فوق تهيه شدتحليل سلسله مراتبي انجام و نقشه 

  

  
  نقشه وزن دهي شده بافت خاک.۱۱شکل     خاک  عمقها� وزن دهي شده نقشه .۱۰شکل 

  

  :ريخت شناسي

ها� با شيب کم که امکان در اين اليه زير معيار شيب به عنوان عامل مهم درجابجايي عناصر سنگين در نظر گرفته شدو قسمت 

تر در ها� با شيب بيشتر به عنوان مناطق با آلودگي کموان مناطق با آلودگي شديد و قسمتباشد به عنتجمع عناصر سنگين بيشتر مي

  ).۱۲شکل(نقشه شيب تهيه وسپس نقشه وزن دهي شده شيب منطقه تهيه گرديدنظر گرفته شد،

  

  
  نقشه وزن دهي شده شيب منطقه.۱۲شکل 

  :آب و هوا

ها� به عنوان قسمت و مناطق با بارش بيشترابجايي عناصر در نظر گرفته شددر اين اليه زير معيار بارش به عنوان عامل مهم در ج

  .ها� با بارش کمتر به عنوان مناطق با آلودگي کم در نظر گرفته شدزياد و قسمت آلودگي با
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شده ضرب و در نهايت نقشه بارش وزن دهي  AHPدر محيط  تهيه و در وزن در نظر گرفته شده برا� اين اليه بارشسپس اليه 

  .تهيه گرديد

  

  
  نقشه وزن دهي شده شيب در منطقه.۱۳شکل 

  

باشد با يکديگر که شامل نقشه وزن دهي شده فرسايش، خاک شناسي، ريخت شناسي، آب و هوا ميها� فوق ودر نهايت نقشه

  .تلفيق و نقشه زير تهيه شد

  
  نقشه وزن دهي شده عوامل موثر در آلودگي منطقه.۱۴شکل 

  

  نتيجه گير�

و نقشه ساير نقشه آلودگي انسان زاد  سرب و رو� در منطقه، طبيعي آلودگيمرحله آخر نيز سه نقشه نهايي که شامل نقشه  در

يکديگر تلفيق و نقشه نهايي آلودگي سرب ورو� در اب Fuzzy overlayتوسط دستوردر پراکندگي سرب و رو� عوامل موثر

  .ه شده استنشان داد ۱۵ودر شکل  تهيه استان خراسان شمالي

  

دهد که آلوده ترين مناطق از نظر پتانسيل آلودگي دو فلز سرب و رو� در مرکز استان و نوار بخش جنوبي نشان مي اين شکل

بارش بيشتر و غيره دراين قسمت مناطق صنعتي،معادن،تمرکز بيشتر شهرها،موجب حضور بيشتر  استان وجود دارد که اين امر به

  .باشدمي
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اين دو ه سازندها� زمين شناسي موجودباعث افزايش تمرکز سرب ورو� در خاک شده و برا� مدت طوالني مرااين عوامل به ه

  .مانندعنصر در خاک باقي مي

  

  

  
  نقشه نهايي پتانسيل آلودگي سرب ورو� در منطقه.۱۵شکل 

  :منابع
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