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 چکیده

 اي برخوردار است.از اهمیت ويژه محیطيدلیل اثرات زيستسنگین در خاک، به و پراکندگي عناصر منشأ تشخیص

در محدوده کروم  کادمیوم و ، نیكل،مس ،عناصر سنگین سرب، روي برخي از منشأررسي هدف از اين مطالعه ب

منطقه مطالعاتي به  متريسانتي 01صفر تا  نمونه مرکب از خاک سطحي از عمق 39تعداد  د.بوشهرک صنعتي سمنان 

توسط عناصر  گرفت. برداري صورتنیز نمونه هاخاک از مواد مادري. آوري گرديدجمعکیلومتر مربع  001  وسعت

منظور تعیین به .گیري شدنداندازهاستفاده از دستگاه جذب اتمي گیري و با عصاره (Aqua regia)تیزاب سلطاني 

نتايج حاصل از تجزيه  استفاده شد. (2PCA) هاي اصليمؤلفهه شامل تجزيه متغیرفلزات سنگین از روش چند  منشأ

 39/12و  01/99 ترتیب توانسته بودندها بهمؤلفهطوري که اين به؛ شد لفهمؤهاي اصلي منجر به شناسايي دو مؤلفه

ها مؤلفهبا توجه به پراکنش امتیاز هر يک از  .دنگذار بر غلظت فلزات سنگین را توجیه کنتأثیردرصد از کل واريانس 

                                                           
 منابع طبیعي و محیط زيست محور همايش:1 -

Principal Component Analysis- 2 
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عناصر سرب و روي و  غییراتت ،هاي انسانيفعالیت منشأعنوان اول به مؤلفهرود مال ميتدر منطقه مورد مطالعه، اح

م را در منطقه مورد بررسي کنترل کرو کادمیوم و نیكل،عناصر مس،  ،زادهاي زمینفعالیت منشأ عنواندوم به مؤلفه

 کنند.

 هاي اصلي، شهرک صنعتي سمنانمؤلفهتیزاب سلطاني، تجزيه  فلزات سنگین، های کلیدی:واژه

 مقدمه

ک مشكل گسترده در سراسر جهان است. منابع اصلي آلودگي فلزات سنگین شدن خاک با فلزات سنگین، ي آلوده

(. استخراج 1101و وي و يانگ،  0331باشند )آلووي، زاد )لیتوژنیک( ميزاد )آنتروپوژنیک( و زمینشامل منبع انسان

ز حمل و نقل شهري ها اهاي دفع زباله، انتشار آاليندهمعادن، ذوب فلزات، صنايع الكترونیكي، لجن فاضالب، مكان

؛ مولر و 1112و کودهاي کشاورزي از جمله منابع انساني ورود فلزات سنگین به خاک هستند )مارتلي و همكاران، 

گرفته  منشأتواند از مواد مادري مقدار فلزات سنگین در خاک نیز مي (.1112و موي و همكاران،  1111ن، همكارا

هاي انساني در آلودگي خاک به عناصر سنگین پرداخته تر به نقش فعالیتباشد. به عبارت ديگر، اگر چه امروزه بیش

الگوهاي توزيع عناصر در  (.1111طور طبیعي نیز در خاک وجود دارند )يالكین و همكاران، شود، اين فلزات بهمي

خاک است که  فرايندهاي تشكیل تأثیراست و در درجه دوم، تحت  مادريمواد  تأثیر تحتخاک، در درجه اول، 

 (.1100د )بیني و همكاران، ندهتغییر مي رخخاک ترکیب ژئوشیمیايي اولیه و توزيع مجدد فلزات را در داخل

هاي يک مجموعه داده از طريق پیدا کردن متغیرروشي است که براي کاهش تعداد  (PCA)هاي اصلي مؤلفهتجزيه 

تا کنون در مطالعات متعددي از آمار چند  شود.ستفاده ميهايي که بیشترين تغییرات را دارند، امتغیرترکیب خطي 

شهري، صنعتي و کشاورزي استفاده هاي مناطق منظور بررسي منابع ورود عناصر سنگین در رسوبات، خاکه بهمتغیر

ي سنگین را در ايتالیا بررس منبع ورود برخي از عناصر (1111) مانتا و همكاران .(1100)بیني و همكاران،  شده است

اي هاي اصلي و تحلیل خوشهمؤلفه تجزيههاي مورد مطالعه از روش متغیرمنظور کاهش تعداد ها بهآن کردند.

؛ گیرندطبیعي بوده و در يک گروه قرار مي منشأنتايج نشان داد که سرب، روي، مس و جیوه داراي  .نمودنداستفاده 

هاي انساني کنترل وسیله فعالیتر گروه ديگر بوده و بهمنگنز، کروم، کبالت و کادمیوم د که غلظت نیكل،در حالي

 شوند.مي



 

رتردد سمنان به مشهد قرار دارد. با توجه به نزديكي اين پشهرک صنعتي سمنان در نزديكي اين شهر و در کنار جاده 

اد همراه گوناگوني موصنعتي و مراتع به کشاورزي، هاي مختلفشهرک صنعتي به شهر سمنان و وجود کاربري

تغییرات غلظت عناصر سنگین فراهم  مواد مادري و کاربري اراضي بر تأثیرمادري، فرصت مناسبي را براي بررسي 

هاي آذرين، رسوبي و از جمله سنگ شناسي متنوع،از سوي ديگر، اين شهرک در دامنه ارتفاعات با زمین کند.مي

هدف از اين مطالعه . صر سنگین نیز متفاوت هستنداز نظر ترکیب عنارسوبات مارني و آهكي قرار گرفته است که 

با در اراضي محدوده شهرک صنعتي سمنان  کروم کادمیوم و نیكل، عناصر سنگین سرب، روي، مس، منشأبررسي 

 باشد.ه ميمتغیراستفاده از آمار چند 

 مواد و روشها

 روش تحقیق

 91° 20´تا  91° 90´هاي شمالي و عرض 19° 99´تا  19° 11´هاي شرقيمنطقه مورد مطالعه در محدوده طول

میانگین  کند.کیلومتري شهر سمنان قرار دارد که جاده سمنان به مشهد از وسط منطقه عبور مي 2فاصله تقريبي  و در

متر است میلي 3/020سلسیوس و  درجه 09ترتیب متر و میانگین دما و بارندگي ساالنه به 0091ارتفاع از سطح دريا 

 (.0)شكل 

 

  دهنده آنبرداری و واحدهای ژئومرفيک تشکيلموقعيت نقاط نمونه -1شکل 

 هاي آزمايشگاهیبرداري و تجزيهنمونه



 

هاي کشاورزي و مواد مادري از عوامل مؤثر بر غلظت عناصر سنگین در خاک شهرک صنعتي، جاده اصلي، فعالیت

 . اندنشان داده شده 0که در شكل  ي شدواحد ژئومرفیک شناساي 1، بر اساس موارد گفته شدهباشند. مي

متر برداشت  0111نمونه با فواصل تقريبي  39تعداد  ،برداريمنظور ايجاد پوشش يكنواخت نمونهدر اين پژوهش به

تعدادي نمونه نیز به فواصل  منطقه، هايوي آلودگي خاکر شهرک صنعتي و جاده بر تأثیربررسي بیشتر  براي  .شد

برداري در نمونه .برداشت شد مشهد -سمنان چنین اطراف جادهدر اطراف و داخل شهرک و هم ر(مت 111نزديكتر )

ابتدا يک نقطه را انتخاب کرده و سپس انجام شد. بدين ترتیب که صورت ترکیبي متري بهسانتي01هر نقطه از عمق 

ها را با هم مخلوط کرده ه نمونههم .آوري شدجمعنمونه خاک متري  11آن، از فواصل حدود  نقطه در اطراف 2از 

  شد.و يک نمونه خاک واحد تهیه 

کننده رسوبات هاي ارتفاعات تأمیناز سنگ روي و مسمواد مادري بر غلظت عناصر سرب،  تأثیرمنظور بررسي به

هاي خاک و سنگ، غلظت کل عناصر سنگین، بعد سازي نمونهبرداري صورت گرفت. پس از آمادههر واحد، نمونه

هاي آماره. ( هضم شدند، با دستگاه جذب اتمي تعیین گرديدندAqua regiaها با تیزاب سلطاني )از اينكه نمونه

از  .ندگرديد تعیین نیز ، حداکثر، دامنه تغییرات، چولگي و کشیدگيتوصیفي شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل

تفسیر روابط بین فلزات سنگین مورد مطالعه  نظورمبه ،فلزات سنگینشده براي محاسبههمبستگي پیرسون ضريب 

استفاده  هاي اصليمؤلفههاي چند متغیره شامل تجزيه عناصر مورد بررسي از تحلیل منشأمنظور تعیین به استفاده شد.

 .انجام شدند SPSS16هاي چند متغیره با استفاده از نرم افزار و تحلیلماري ساده آهاي تمامي تحلیل گرديد.

 نتايج و بحث

نشان داده شده  0هاي منطقه مورد مطالعه در جدول خصوصیات آماري غلظت کل فلزات مورد بررسي در خاک

بیشترين دامنه تغییرات مربوط به عنصر سرب و کمترين دامنه تغببرات  0شده در جدول است. بر اساس نتايج ارائه

براي  و درصد 03/23و  11/100، به ترتیب، عنصر سرب ترين مقدار و میانگینبیش باشد.مربوط به عنصر مس مي

 .( استD)واحد  که مربوط به واحد شهرک صنعتي بودند درصد 29/22و  22/121 ، به ترتیب،روي

 همبستگی میان فلزات سنگین

مقادير باالي  باشد.دهنده ضريب همبستگي پیرسون بین فلزات سنگین در منطقه مورد مطالعه مينشان 1جدول 

ضريب  (.1100زي، ) باشديكسان بودن منبع انتشار اين عناصر مي بیانگرب همبستگي بین فلزات سنگین ضري



 

مشاهده ( p ،90/1=r<11/1) و مس با روي( p ،10/1=r<11/1) داري بین سرب با رويهمبستگي مثبت و معني

 يكسان آنها است. منشأصر احتماال دلیل همبستگي مثبت و باال بین اين عنا شد.

 (=39N) ( خاک منطقه مورد مطالعهppm) خالصه آماری غلظت کل فلزات سنگين -1جدول 

 ضریب تغییرات انحراف معیار کشیدگی چولگی حداکثر حداقل میانگین متغیر

 

13/93  06/11  52/211  6/40 49/04 56/79 115/45 Pb 

 

99/49  12/99  44/592  1/89 26 37/62 44/56 Zn 

 

55/01 36/10  95/08 3/13 14/15 3/70 16/81 Cu 

 

56/07 59/3  32/52  0/07 0/14 3/42 17/07 Ni 

 

24/1  22/6  52/12  8/96 84/30 1/44 80/88 Cd 

 

68/9 22/9  92/55  1/11 1/86 3/60 37/20 Cr 

        
 

 (N=39ررسی در منطقه مورد مطالعه )ضریب همبستگی پيرسون بين عناصر مورد ب -5جدول 

 Pb Zn Cu Ni Cd Cr متغیر

Pb 1 
     Zn 0/51* 1 

    Cu 0/20* 0/61* 1 
   

Ni -0/12ns 0/07ns 0/25* 1 
  

Cd 0/02ns -0/01ns -0/11ns -0/22* 1 
 

Cr  0/01ns  0/04ns  0/16ns  0/37*  -0/05ns  1 
 دار است.درصد معنی 5 احتمال در سطح -*                  

 

 هاي اصلیمؤلفهتجزيه 

محورها به  PCهايي که داراي همبستگي خیلي بااليي باشند بعد از انجام متغیر ،هاي اصليمؤلفهدر هنگام تجزيه 

 (.1)شكل  دهندکه حداکثر واريانس را به خود اختصاص شوند ميتغییر داده اي گونه

دهد که دو مربوط به عناصر سنگین مورد مطالعه، در کل منطقه نشان ميهاي اصلي مؤلفهنتايج حاصل از تجزيه 



 

بیشترين اطالعات )واريانس(  ،درصد 13/12با واريانس تجمعي  2pcدرصد و  01/99با واريانس تجمعي  1pc مؤلفه

 آلودگي منطقه دارند. منشأاند و سهم مهمي در تعیین را به خود اختصاص داده

هايي متغیرترين دهند، مهمنشان مي 2pcو  1pc مقدار ويژه مثبت يا منفي )قدرمطلق( را با ترينهايي که بزرگمتغیر

 ،مقدار بار فلزات سنگین نظر قرار دادن آنها از نظر سهمشان در میزان آلودگي منطقه حائز اهمیت است.هستند که مد

 نیكل  کروم   مس سرب  روي بار ،لاو مؤلفهترتیب در دهد که بهها را نشان ميمؤلفهارتباط میان آنها و 

 .( 9)جدول  سرب است روي  مس کادمیوم  کروم دوم بار نیكل  مؤلفهکادمیوم و در 

به  3آمارچنین زمینهاي اصلي و هممؤلفهتجزيه  اي،( نیز با استفاده از تحلیل خوشه1100) پور و همكارانتقي

هاي سطحي بخشي از استان همدان پرداختند. آنها نشان دادند که خاک کننده عناصر سنگین دربررسي منبع کنترل

 هاي شیل در منطقه مورد مطالعه است.مادري بوده که شامل سنگ غلظت کروم، کبالت و نیكل در ارتباط با مواد

وسیله شود و غلظت سرب و روي بههاي انساني و مواد مادري کنترل ميوسیله فعالیتطور مشترک بهغلظت مس به

منبع عناصر سنگین را در  ،همتغیر( با استفاده از آمار چند 1113) لي و همكاران کند.هاي انساني تغییر ميفعالیت

ها و آنالیز همبستگي روي رسوبات آبرفتي در چین با استفاده از تجزيه عامل شده برهاي ساحلي تشكیلخاک

و از  دارندهاي انساني قرار ب، کادمیوم در گروه فعالیتکه عناصر مس، نیكل، سر ندنشان دادبررسي نمودند و 

در منطقه مورد مطالعه  شوند.ها، صنعت و لجن فاضالب به خاک وارد ميکشطريق استفاده کودهاي شیمیايي، قارچ

م دو مؤلفهعناصر سرب و روي و  تغییرات ،زادهاي انسانفعالیت منشأ عنوانبهاول  مؤلفههاي موجود در متغیرنیز 

عنصر  .کنندميم را در منطقه مورد بررسي کنترل کرو کادمیوم و نیكل، عناصر ،زادهاي زمینفعالیت منشأ عنوانبه

-زاد و زمینانسان منشأتوان هر دو سهم بااليي را به خود اختصاص داده است که مي مؤلفهدر هر دو  تقريباً مس نیز

 زاد را براي آن در نظر گرفت.

 با مقدار ویژه بيشتر از واحد مؤلفهیافته فلزات سنگين برای دو چرخش بار عامل-9جدول 

      

 هامؤلفه عناصر

 دوم مؤلفه اول مؤلفه  

   Pb 0/73 -0/24 
Zn 0/91 0/05 

                                                           
Geostatistics 3 



 

Cu 0/72 0/37 
Ni 0/01 0/83 
Cd 0/008 -0/47 
Cr 0/05 0/67 

 1/49 1/98 مقدار ویژه اولیه

 24/96 33/12 ()% شدهواریانس نسبي توجیه

 58/09  33/12  )%( شدهواریانس تجمعي توجیه

   

 

 اصلی مؤلفهیافته دو نمودار بار چرخش-5شکل 
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