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تاريخ پذيرش مقاله1396/05/03 :

تاريخ وصول مقاله1395/04/21 :

چكیده

با توجه به اهميت استان اصفهان از نظر فعاليتهاي کشاورزي و صنعتي ،همچنين جمعيت زیاد ایدن اسدتان ،ایدن تحقيدق بدا هددف
ارزیابي تغييرا مكاني وانادیم در بخشهایي از اراضي استان اصفهان ،همچنين تهية نقشة آلودگي ایدن عناصدر در خداكهداي ایدن
منطقه انجام گرفت در این تحقيق ،نمونههاي خاك از عمق  20-0سانتيمتري روي شدبكهاي مدنظم بدا فواصدل حددود  4کيلدومتر
برداشت شد موقعيت جغرافيایي نمونه و کاربري محل نمونهبرداري نيز شناسایي و ثبت شد پس از آمادهسدازي نموندههداي خداك در
آزمایشگاه ،مقدار وانادیم کل با دستگاه  XRFتعيين شد ساختار مكاني متغير مورد مطالعه به کمک تغييرنما بررسي شد نتایآ حاصدل
بيانگر ساختار قوي در توزیع غلظت وانادیم در منطقه است الگوي کروي بهترین مدل برازشدادهشده براي این متغير است ميانیابي
در شبكهبندي  1000×1000متر و با حداقل و حداکثر  4و  16نقطه بهروش کریجينگ نقطهاي WINGSLIB ،انجام شدد بدر اسداس
نقشة پراکنش وانادیم ،بهنظر ميرسد فعاليتهاي صنعتي مؤثرترین عامل در افزایش غلظت وانادیم در منطقه بهشمار ميرود و جهدت
باد غالب در انتشار وانادیم در منطقه مؤثر بوده است
کلیدواژه


اصفهان ،زمین آمار ،کريجینگ ،واناديم.

 .1سرآغاز

فودهای فستاسه نتز تاردفنندذ عناصری سرنگتن بره اراضری

فلزات سنگتن در یراك شرایص مهعری بریای نشراندادن

فشاترزی بهشعار میآعد ت انباشو اعرن عناصری در یراك،

آلودگیهای مهانی محتطزعسو اسرو ت بخرش مهعری از

بهیصوص در زمتنهای فشاترزی ،باعرث مرذب مقرادعی

آمعندهها را سشكتل میدهد فه بره علرو یرواص سرعی ت

زعاد آن در گتاه شده اسو .لذا ،برتش از ارد طبتیری تارد

سجع پذعیی اتی در غلظوهای فم اهعتو محرتطزعسرتی

زنجتیذ غذاعی انسان ت اتروان مریشرود .تانرادعم عكری از

بامعی دارد .بههعتن دلتل سوزع آلودگی آن به شدت مرورد

عناصی را عج در لتتوستی بهشعار میرتد .متانگتن اعن عنصی

سومه قیارگیفته اسو .افزاعش معیتو ،گسرتیش شرهیها،

در لتتوستی دارای محدتدهای از  10سرا  220متلریگری بری

پتشیفو فیالتوهای صرنیتی ت سوزعر بردتن مردعیعو در

فتلرروگی اسررو  .)Jayawardana et al., 2015بتشررتیعن

نهاده های فشاترزی از مهمسریعن عوامرل افرزاعش غلظرو

غلظرروهررای تانررادعم در شررتل  )Zhang et al., 2002ت

عناصی سنگتن بهشعار میرتد .)Kelly et al., 1996
 )1990 Allowayاعررال داشررو لجررن فاضررالب ت
* نوعسنده مسئول:
* نوعسنده مسئول:

سنگآه

ت فعتیعن غلظو آن در یاك های پتو مشاهده

شده اسو  .)Poledniok & Buhl, 2003برهطرور متوسرط
Email: 2716sadr@gmail.com
Email: niksokhan@ut.ac.ir
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 150متلیگی بی فتلوگی تانادعم در سنگبستیهای رسوبی

 .)Pais & Jones, 2000مدتل  ،1متانه ت ادافلی غلظرو

از معلره شرتل سرتاه تمرود دارد  .)Alloway, 1990اعرن

تانادعم در بییی فشورها ت متانگتن غلظو در چتن ،ارتپرا

عنصی فه از مجعوعه عناصری نرادر اسرو عكری از امرزای

ت مهان ت ادافلی غلظو مجاز در رتسته ت فانادا را نشران

ضیتری ريعم غذاعی انسان محسروب مریشرود Mason,

میدهد.
بیای بهبود سوصتههای مدعیعتی در مهو فنتیل ت رفر

 .)2007نخستتن گزارش در زمتنرة سرعتو اعرن عنصری در
سال  1879ثبو شد ،اما از آنجا فه عالعم سرعتو تانرادعم

اعن آمعندهها نتاز به سیتتن الگوی مكانی آمعندههاسرو .در

بهندرت مشاهده شده اسو ،هنوز بستاری ازفشورها بریای

ععل ستكت

دقتق زمتن های آلوده به عناصی سنگتن بهدلتل

ادتد مجاز تانادعم مقداری مییفی نكریدهانرد .ارد مجراز

پت تدهبودن الگوی سغتتیات مكانی ،سغتتیات شدعد ت تمود

تانادعم در یاكهای لرومی  100متكریتگری بری گری  ،در

آلودگی های موضیی ،امیی مشكل اسرو .البتره ،مطالیرات

یرراكهررای لررومی شررنی  100متكرریتگرری برری گرری ت در

متیددی بریای درتنعرابی ت سیترتن سوزعر مكرانی غلظرو

یاكهای شنی  50متكیتگی بی گی گرزارش شرده اسرو

فلزات سنگتن در یاك تمود دارد.

جدول.1میانهوحداکثرومیانگینغلظتوانادیم()Mg/Kgدربرخیکشورهاوجهان

غلظت وانادیم ()Mg/Kg

کشور

حداکثر

میانه

منبع

ارتپا  )XRFیاكهای فشاترزی شخمیورده

68

323

)Reimann et al. (2014

اعتالتا  )XRFیاكهای فشاترزی شخمیورده

94

245

)Cicchella et al. (2015

فشورهای بالتت

18

›203

)Reimann et al. (2003

اعیلند

52/2

›240

)Zhang et al. (2008

هلند

27/7

›168

)Brus et al. (2002

شعال فالتتینتا

135

›499

)Goldhaber et al. (2009

آمیعكا

36

150

)Govindaraju (1994

متانگتن
چتن

82

ارتپا

68/1

مهانی

60

)Chen et al. (1991
)Reimann et al. (2014
)Kabata-Pendias (2001

ادافلی غلظو مجاز
رتسته

150

Panichev et al., 2006

فانادا

130

CCME, 1991-2007

صرردر ت هعكرراران  )1388در بیرسرری سوزعر مكررانی

مطالیاسی دانستند .گلشاهی ت هعكاران  )1390ت یدافیمی

در اراضی استان اصرتهان ،از  207نعونره اسرتتاده

ت هعكرراران  ،)1390در اراضرری میفررزی اسررتان هعرردان،

فنند ت منا سنگمادر ت تزش باد غالب را عوامرل مرؤثی

بهمنظور پهنهبندی غلظو فلزات سرنگتن فریت  ،فبالرو ت

در افزاعش غلظو اعن عنصی در بخش های شرعالی منطقرة

نتكل با استتاده از رتش فیعجتنگ میعولی ت مدل نعراعی،

آرسنت

بررسی توزیع وانادیم در اراضی با کاربریهای...
سمیه صدر و مجید افیونی

209

از  150نعونرره یرراك اسررتتاده فیدنررد .دادگرری ت هعكرراران

عنصی آرسنت  ،فادمتم ،فیت  ،ما ،متوه ،نتكل ،سیب ت

 )1394با هدف ارزعابی تضیتو سوزعر مقرادعی مختلرف

رتی) در  26فشررور ارتپررا اسررتتاده فیدنررد Rodriguez .ت

آهن ت رتی در منطقة آبسید دماتنرد 60 ،نعونره بیداشرو

هعكاران  )2009در اطیاف میدن سیب -رتی قدععی در

فیدند ت عالتهبی پهنهبندی تعهگیهای یراك اعرن منطقره،

فشور اسپانتا ،سوزع مكانی عناصی سریب ،رتی ،فرادمتم ت

اعررال داشررتند فرره برریای پهنررهبنرردی تعهگرریهررای یرراك،

ما را بیرسی فیدند .بی اساس نتاعج ،غلظروهرای برامی

رتشهای فیعجتنگ نسربو بره رتش تزندهری میكروس

سیب ،رتی ت فادمتم در اراضی قابلفشو ت چیاگراههرای

فاصررله ،بیسرریی دارد .هعررتن نتتجرره را سررتتی ت متیزاعرری

اطیاف میدن مشاهده ت علو آن زهكشهای میدن ت س ثتی

 )1396نتز گزارش فیدند .در اعرن مطالیره  135نعونره از

باد در انتقال آلودگیها مییفی شد .در اعن مطالیه مهمسیعن

یاكهای سطحی منطقرة آران ت بتردگل بریای پهنرهبنردی

راهكار مبارزه با اعن آلودگیها ،ااترا ت سلبترو باطلرههرای

عناصرری مررا ت فررادمتم ت مقاعسررة رتشهررای مختلررف

میدن مییفی شد Guagliardi .ت هعكاران  )2016بهمنظور

درتنعابی بیداشته شد.

بیرسی سوزع غلظو تانادعم در منراطق شرهیی ت ااشرتة

 Juangت هعكرراران  )2001از فیعجتنررگ بررهمنظررور
مشخصفیدن اراضی دارای غلظرو برامسی از ارد آسرتانة
فادمتم در  5هكتار از اراضی فشور ساعوان استتاده فیدنرد.

شهیی ت سیتتن منب تانادعم در فامبیعا منروب اعتالترا) از
 149نعونه یاك سطحی استتاده فیدند.
از آنجررا فرره اطالعررات انرردفی در رابطرره بررا آلررودگی

Brusت هعكاران  )2002از  4094نعونه یاك در سیساسی

یاكهای اعیان به تانادعم تمرود دارد ،در اعرن سحقترق بره

فشور هلند بهمنظور سهتة نقشة پیافندگی فادمتم در بیرسی

بیرسی زمتنآماری سوزع تانرادعم در یراكهرای سرطحی

ااتعال تمود اراضی دارای غلظو بتش از اد آستانة اعرن

بخشهاعی از اراضی استان اصتهان با فاربییهای متتراتت

عنصی ت س ثتی آن بی فتتتو غذا محصومت گتاهی ت دامی)

ت سهتة نقشههای پیافنش اعن عنصی در منطقه پیدایترهاعرم.

در سطح ملی استتاده فیدنرد Amini .ت هعكراران )2005

از مطالیات انجا گیفته در زمتنة پهنهبندی تانادعم در اعیان

در محدتدهای به تسیو  6800فتلومتیمیب از قسعوهای

میسوان به مطالیات عبتردی ت میطری  )1391ت زعراقعی ت

میفزی اعیان بهمنظور سیتتن مناطق در مییض یطی آلودگی

هعكاران  )1391اشاره فید.

فادمتم ت سیب از  255نعونه یاك استتاده فیدند .طی اعن
مطالیه غلظو بتش از اد مجراز فرادمتم در قسرعوهرای

 .2مواد و روشها

غیبی منطقة مطالیاسی مشاهده شرد ،امرا غلظرو سریب در

محدتدذ مطالیاسی با تسریو  6800فتلومتیمیبر ت ارسترا

سعامی مناطق فعتی از اد آستانه بود.

متوسط  1600متی از سطح درعا ،در استان اصتهان ت در اد

 Jiachunت هعكاران  )2007بهمنظور پهنهبنردی شرش

فاصرل عریضهرای مغیافتراعی˝ 32˚،7΄،53/4سررا ˝،́ 51/97

ت فریت در

 32˚،59ت طولهای مغیافتاعی́  51˚،15سا ˝52 52˚،41 ،́ 42

عنصی متوه ،فرادمتم ،سریب ،مرا ،آرسرنت

 1430فتلومتی میبر از فشرور چرتن از  665نعونره یراك

قرریاردارد .اعررن مطالیرره قسررعوهررای تسررتیی از اراضرری

استتاده فیدند .بی اساس نتاعج اعن مطالیه ،غلظو فادمتم ت

فشاترزی استان ت میافز بزرگ صرنیتی از معلره فاریانرة

متوه در متان اعن عناصی بامسی از ارد آسرتانه برود ت اعرن

اتب آهن ،فومد مبارفه ،پامعشرگاه ت نتیتگراه اصرتهان را

محققرران علررو آن را فیالترروهررای صررنیتی ت اسررتتاده از

دربیمیگتید .شكل  1سقستعات شهیی منطقرة مطالیراسی را

آفوفشهای ااتی متوه مییفی فیدند Lado .ت هعكاران

نشان میدهد.

 )2008از  1588نعونه یاك بهمنظرور پهنرهبنردی هشرو

متوسط بارندگی در منطقة مطالیاسی بی اسراس سرالنامة
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آماری استان در دترهای سی ساله در ادتد  120متلریمتری

نقاط نعونهبیداری را در منطقرة مطالیراسی نشران مریدهرد.

در سال اسو .مهو تزش باد های غالب منطقره در پراعتز،

فاربیی نقراط در منطقره بره سره دسرتة فشراترزی 46/5

زمستان ت بهار ععوماً از سعو غیب ت منوب غیبی اسو،

درصد) ،باعی  43/3درصد) ت شهیی ت صنیتی  10درصد)

در االی فه در سابسرتان از سرعو شری ت شرعال شریقی

سقستم میشود.
پا از هوایش فیدن ت فوبتدن نعونهها ت عبور آن از

اسو .در شكل  ،2گلباد منطقة مطالیاسی بی اساس آمار 25

 2متلیمتیی ،غلظو تانادعم فل در نعونه هرای یراك

سالة سازمان هواشناسی استان اصرتهان ) نشران داده شرده

ال

اسو.

با دستگاه  (SPECTRO XEPOS) XRFدر فشور سوئتا

2

بررهمنظررور سیتررتن محرردتدذ مررورد مطالیرره ت موقیتررو

اندازهگتیی شد .اعن رتش بی اساس بیانگتختهشدن اسرتوار

زمتن شناسی آن از نقشة زمتن شناسی با مقتراس،1/250000

اسو ت غالباً بیای سجزعههای عنصیی به صورت نتعهفعيری

ت نقشة موقیتو دشوها ت اوضرة آبخترز اسرتان اصرتهان

ت فعيی بهفار گیفته میشود .شایصهای موقیتو ،پیافنش
3

استتاده شرد .سشركتالت زمرتنشرنایتی غالرب در منطقره،

ت شكل دادهها در محتط نی افرزاری  SPSSبیرسری شرد.

رسوبات فواسینی ت هعرتن طرور سشركتالت آهكری اراتی

هع نرررتن ،نیمرررالبرررودن سوزعر ر دادههرررا در راسرررتای

اتربتتالتن ت شرتل میبروط بره اتایری دترذ فیساسره اسرو

سجزعهتسحلتل های میبوط به سكنت های زمتنآمرار مطالیره

اسدی .)1382 ،شكل  ،3نقشة سازندهای سطحی منطقه را

شد سا در صرورت غترینیمرالبرودن دادههرا ،برا اسرتتاده از

نشان می دهد فه با نی افزار  ILWISت از يئورفینا نقشرة

سبدعلگیهای لگارعتعی نیمال شود.

زمتنشناسی منطقه با مقتاس  1/250000سهته شده اسو.

در مطالیات زمتنآمراری ،ابزاریفه بیای سوصتف رابطذ

در اعررن مطالیرره ،بررا سومرره برره اهررداف پررهتهش ت

برتن دت متغتری استتاده میشود ،نعودار سغتترینعا نرا دارد.

تعهگرریهررای منطقرره از رتش نعونررهبرریداری سصررادفی

سغتتینعررای اعرردهآل دارای سرره پررارامتی اسررو ،شررامل اثرری

Mulla & McBratney,

قطیهای ،اد آستانه ت دامنة مؤثی .اثری قطیرهای بترانفننردذ

 .)2002نعونهبیداری از ععق  0سرا  20سرانتیمتریی سرطح

مؤلتة غتیسایتاری سصادفی) تارعانا اسرو .ارد آسرتانه

یرراك انجررا گیفررو ت در فررل  207نعونرره ازفررل منطقرره

سقیعبی از تارعانا فل را ارائه میفند ت مقدار دامنرة مرؤثی

بیداشو تفاربیی محل نعونرهبریداری برههعریاه موقیترو

بتانگی فاصلهای اسو فه در ماترای آن نعونهها را میسروان

مغیافتاعی نعونهها با دستگاه  GPSثبو شد .شكل  4سوزع

مستقل از عكدعگی بهاساب آترد محعدی.)1385 ،

طبقرهبنردیشرده 1اسرتتاده شرد

شکل.1موقعیتاستاناصفهاندرکشوروتقسیماتشهریمنطقة

شکل.2گلبادمنطقةمطالعاتی(آمار25سالةسازمان

مطالعاتی

هواشناسیاستاناصفهان)
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سازندهایسطحیمنطقةمطالعاتی(مقیاس)1:350000حاصلاز

شکل.3نقشة
نرمافزارILWIS
ژئورفرنسمنطقةمطالعاتیبا 

چنان ه سغتتیات متغتیی نسبو به فاصله در هعرررررررة

هم به صورت هعه مهته ت هممهتی در هعة مهرات ت برا

مهوها عكسان باشد ،آن متغتی هعسانگید اسررررررو ،تلی

سحعررل برره زاتعرة  ±15رسررم شررد .مرردلهررای نظرریی برری

چنان ه سغتتیات مكانی در مهوهررررررایگوناگون متتاتت

سغتتینعای سجیبی بیازش داده شد ت پارامتیهرای آن سیترتن

باشد ،متغتی ناهعسانگید اسو .در اعن پرهتهش ،برهمنظرور

گیدعد.

بیرسی ناهعسانگیدی سغتتینعای سوزع تانرادعم در منطقره


قاطنمونهبرداریدرمنطقةمطالعاتی

شکل.4توزیعن

صحو الگوی بیازشدادهشده به سغتتینعرا برا مترانگتن
میب یطای سخعتن رابطة  )1بیرسی شد ،به اعرن سیسترب
فه متانگتن میب یطای سخعتن  )MSEبیای هری فردا از
سغتتینعا های سجیبی اندازه گتیی شد ت سغتتینعاعی فه دارای
فعتیعن مقدار  MSEسغتتی نعای میتبیسی) بود بریای انجرا
سخعتن نهاعی با ابزار آماری فیعجتنگ استتاده شد.



2

( xi )  Z ( xi )  1

)1



 Z
N

i 1

1
MSE 
N

فیعجتنگ بهتیعن سخعتنگی یطی ناارعب ت بری اسراس
منطق متانگتن متحیك تزندار استوار اسرو ت بره صرورت
زعی استتاده شد رابطة .)2
)2

) Z  ( x )  i 1 i  ( xi
n
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در اعن رابطه * Zسخعتن مقدار متغتی  Zدر نقطرة i ،x0

تانادعم در مطالیة ااضی از اد مجاز غلظو تانرادعم بری

تزنهای آماری ایتصاصعافته به مقادعی  Zدر نقاط  ،xiت n

اساس استاندارد های رتسته ت فانادا فعتری بروده اسرو ت

سیداد نعونة بهفاررفته در فیعجتنگ اسو.

آلودگی یاك بره اعرن عنصری تمرود نردارد .زعراقعی ت

در اعن پرهتهش ،تارعروگیافی در مهرات مختلرف برا

هعكاران )1391 ،تلی باعد سومه داشو فه آلودگی برتش

سلیانا به زاتعة  ±15درمره ت مترانعرابی در شربكهبنردی

از اد ت بدتن درنظیگیفتن ضوابط محتط زعستی ،ااتعال

 1000×1000متی ت با اداقل ت اردافلی  4ت  16نقطره بره

آلودگی یاك های سطحی ت س ثتیگذاری آن بری گتاهران ت

رتش فیعجتنگ نقطهای در محتط نری افرزار WINGSLIB

در نهاعو بی زنجتیذ غذاعی ت انسران را بره دنبرال یواهرد

انجا شد .بهمنظور سهتة نقشة سوزع مكرانی پرارامتی مرورد

داشو.
4

با سومه به نتاعج سسو فلعوگیتف -اسعتینوف سوزع

نظی از محتط نی افزاری  Surferاستتاده شد.

اعررن عنصرری نیمررال بررود .ازاعررنرت ،سعررامی پرریدازشهررای
 .3نتايج

زمتنآماری با استتاده از دادههای اصلی انجا گیفو شكل

 .1.3بررسی آماري

5الف) .تانادعم در فل منطقه دارای چولگی منتی با مقردار

یالصة نتاعج آماری غلظو تانرادعم فرل در فراربییهرای

 -0/45اسو فه نعود سجع بتشتی دادهها در سعو راسرو

مختلف در منطقة مطالیاسی در مدتل  2ارائه شده اسو .بی

منحنی سوزع ت فیاتانی زعاد داده های با غلظو بامسی بروده

اساس اعن مطالیات ،متانگتن غلظو تانادعم  82/9متلیگی

اسو .اعن شیاعط برهمرز در فراربیی فشراترزی در سراعی

بی فتلوگی ت دامنة سغتتریات آن  120/9برا ارداقل  19/2ت

فاربییهای مورد مطالیه نتز مشاهده شده اسو.

ادافلی  140/1متلیگی بی فتلوگی اسو .متانگتن غلظرو
آماریپارامترهایآماریاولیةغلظتوانادیمکلدرمنطقةمطالعاتی

جدول.2خالصة

غلظو تانادعم فل متلیگی بی فتلوگی )
اراضی فشاترزی

اراضی باعی

اراضی شهیی ت صنیتی

)%46/5

)%43/3

)%10

متانگتن

82/9

88

76/2

83/95

تارعانا

461

27/77

6/3

464/21

ادافلی

140/1

125/1

140/1

122/3

اداقل

19/2

38/9

19/2

26

انحیاف میتار

0/3

16/6

24/76

21/54

چولگی

-0/45

1/67

-0/4

-0/62

فل منطقه

برری اسرراس نترراعج مقاعسررات متررانگتن شرركل 5ب در

فیالتوهای انسانی فشاترزی ت صنیتی) در غلظو تانادعم

فاربییهای اراضی مورد بیرسری در اعرن سحقترق ،غلظرو

در محتط س ثتی داشته اسو ت ااتعامً نقش مواد مرادری در

تانادعم در اراضی فشاترزی ت باعی ایتالف مینراداری دارد

سوزعر تانررادعم در منطقرره فعترری از سرراعی عوامررل اسررو.

فه اعن نتتجة متان فاربیی صنیتی ت شهیی با اراضری براعی

 Guagliardiت هعكاران  )2016در مطالیة یود در منوب

نتز مشاهده شد .بی اعن اساس می سروان اظهرار داشرو فره

اعتالتا ،بهعلو بامسیبودن غلظو تانادعم در اراضری ااشرتة
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شهی نسبو به اراضی شهیی ،سنگ بستی ت مادذ مرادری را

مقرررردار  MSEمحاسبهشده بیای سغتتینعا قابلقبول اسو .از

منب تانادعم در اعن منطقه مییفی فیدنرد .عبتردی ت میطری

عواملی فه بی اعن پارامتی س ثتیگذار بود میسروان بره تسریو

 )1391در بیرسیهای یود ،عامل بامبودن غلظو تانادعم

منطقه ،سنو فاربیی اراضی در منطقه ،فاصرررررلة زعاد متان

در استان البیز را فیالتوهای منطقة صرنیتی اعرن اسرتان ت

نعونهها اشاره فررید .با فمفیدن یطرررای ناشررری از اعرررن

ترتد اعن عنصی از طیعرق پسراب اعرن صرناع بره اراضری

عوامرل انتظار میرتد اعن پارامتی به  1نزدع سی شود.

فشاترزی مییفی فیدنرد .زعراقعی ت هعكراران  )1391در

شدت ت درمة تابسرتگی مكرانی متغتریی نااترهای را

بیرسی اراضی اطیاف نتیتگاه اهرواز عامرل غلظرو برامی

میسوان از سقستم تارعانا اثی قطیهای به تارعانا فل اد

تانادعم را فیالتوهای صنیتی ت انتشار اعرن عنصری برا براد

آستانه) بهدسو آترد .گاه ،اعن نسبو در عدد  100ضیب ت

غالب منطقه مییفری فیدنرد .اعرن محققران نترز در منطقرة

بهصورت درصد بتان میشود .اگی نسبو مزبور فعتی از 25

مطالیاسی یود غلظوهای بامسی از ادتد مجاز را مشراهده

درصد باشد ،متغتی دارای فالس تابسرتگی مكرانی قروی ت

نكیدند.

اگی نسبو بتن  25سا  75درصد باشد ،آنگاه متغتی مورد نظی
دارای فالس تابستگی مكانی متوسرط اسرو .اگری نسربو

 .2.3بررسی زمينآماري

برتش از  75درصررد باشرد ،متغترری دارای فرالس تابسررتگی

در مطالیة ااضی ،بهتریعن سغتتینعرای مهتری در زاتعرة 90

مكانی ضیتف یواهد برود  .)Amini et al., 2005درصرد

درمرره سغتترریات مكررانی در اعررن مطالیرره بررهصررورت

تابسررتگی مكررانی تانررادعم در مطالیررة ااضرری بررتش از 50

ناهعسانگید بود) ت بهتیعن مدل سجیبی بیازششرده ،مردل

درصد بود فه نشان از تابستگی مكانی متوسط اعرن عنصری

فیتی بروده اسرو .شركل  6سغتتینعرای منتخرب تانرادعم ت

اسرو Jiachun .ت هعكراران  )2007ت  Ladoت هعكراران

پارامتیهای الگروی انتخرابی بریای اسرتتاده در فیعجتنرگ را

 )2008در بیرسی سرایتار مكرانی دادههرا از اعرن رتابرط

نشان می دهد .سغتتینعای سجیبی تانادعم ،با اثی قطیهای پاعتن،

استتاده فیدند.

دامنة س ثتی بام ت سقف مناسب سایتار مكانی مناسبی دارد.



ب)نمودارجعبهایمقایساتمیانگین

شکل.5الف)توزیعفراوانیغلظتوانادیمدرمنطقةمرکزیاصفهان،
مدرکاربریهایمختلفاراضیدراستاناصفهان

غلظتوانادی
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ويﮋﮔی ﺳاخﺘاري ﺗﻐییر نﻤاي منﺘﺨﺐ ﺑراي انجام کريجینگ
مدل

کروي

ناهﻤسانگردي

90

دامنة ﺗأثیر

27000

حد آﺳﺘانه
اثرقطعهاي

0/75

درصد واﺑسﺘگی مكانی



MSE

0/4
0/53
0/12

 نسبت واريانس اثر قطعهاي ﺑه واريانس حد آﺳﺘانه )(Sill / C0

فاصله(متر)

شکل.6تغییرنمایجهتیهدایتالکتریکی(زاویة90درجه)بههمراهپارامترهایالگو

در بتن رتشهای مختلف فیعجتنگ ،رتش فیعجتنگ

میعولی بیای متانعرابی اسرتتاده شرد دادگری ت هعكراران،

میعولی یطای فعتیی دارد ،زعیا در اعن رتش ،مقادعی

1394؛ سررتتی ت متیزاعرری1396 ،؛ یرردافیمی ت هعكرراران،

اطیاف ت از مدل

 .)1390شكل  7نقشة پیافنردگی تانرادعم را برا سومره بره

سغتتینعا برررهدسو میآعد ملكررری ت هعكررراران.)1393 ،

موقیتو مغیافتاعی منطقره نشران مریدهرد .محردتدههرای

بتشررتیعن فرراربید رتش فیعجتنررگ میعررولی در سیسررتم

سترریهرنررگ  1ت  2در نقشرره محرردتدههررای دارای بررامسیعن

نقشههاسو؛ بدعن سیستب فه بی اساس نقاط تاق در شربكة

غلظو تانادعم در منطقرة مطالیراسی را نشران مریدهرد فره

نعونهبیداری ،نخسو شبكة منظعی از نقاط سییعفشده برا

بهطور متوسط  105متلیگی بری فتلروگی اسرو .شركل 8

مختصات میلو رتی نقشره بره رتش فیعجتنرگ نقطرهای

تارعانا یطای سخعرتن ااصرل از فیعجتنرگ نقطرهای را

سخعتن زده شرد .سرپا ،برا الگرورعتعی انتخرابی یطروط

نشان میدهد.

نقطذ مجهول از مقادعی نقاط میلو

هررمسرریاز آن رسررم شررد .در مطالیررة ااضرری ،از فیعجتنررگ

120

3640000

100
90
80

3600000

70

فاصله(مﺘر)

غلظت واناديوم کل ( میلیﮔرم ﺑر کیلوﮔرم)

110

60
50
40

3560000
660000

580000

620000

540000

فاصله(مﺘر)
نقاطتیرهمناطقصنعتیوشهریرانشانمیدهد)

(میلیگرمبرکیلوگرم)(

حاصلازکریجینگنقطهایوانادیمکل

شکل.7نقشة



بررسی توزیع وانادیم در اراضی با کاربریهای...

215

سمیه صدر و مجید افیونی


واریانستخمینحاصلازکریجینگنقطهایوانادیم

شکل.8نقشة

هعانطور فه در اعن نقشه مشراهده مری شرود ،ااشرتة

بهشعار میرتد .طی اتب فانسارهرای آهرن ،سریبارههرای

نقشه دارای تارعانا سخعتن بتشتیی نسبو به ساعی نواای

ااتی  12سا  24درصد پنتافستد تانرادعم سولترد مریشرود.

اسو .علو اعن امی ارعببودن سخعتنها در ااشرته اسرو.

غلظو تانادعم در نتو یا  3سا  260متكیتگی بی گری ت

عرا دت ردعرف بتشرتی از

در بقاعای ااصل از سویتن آن  0/2سا  160متكیتگری بری

سطح مورد نتراز نعونرهبریداری انجرا داد عرا اعنكره ععرل

فتلوگی اسو .در یافستیها ،دتدهها ت بخرارات ناشری از

متانعابی را در اواشی منطقة نعونهبیداری انجا نداد.

دعگهای بخار ت فورهها مقدار آن از  1سا  60درصد متغتری

بیای رف اعن مشكل میسوان عر

اسو .غلظو تانادعم در زغال نتز ادتد  14سا  56قسرعو
 .4بحث و نتيجهگيري

در متلتون اسو .محققان سویتن نتو ت زغال را مهمسیعن

سوزع فلی فلزات سنگتن در یاك سرطحی معكرن اسرو

مناب ترتد تانادعم در محتطزعسرو مریداننرد .در اوضرة

تابسته به سغتتیات محلی در سنگبستی ،فراربیی اراضری ت

زاعندهرتد ادتد نروزده شرهیك صرنیتی در ارال فیالترو

فیاعندهای آبتهواعی باشد .با رتی همگذاری نقشرههرای

اسو فه  26درصد از صناع فشور را شرامل مریشرود ،از

زمتنشناسی ،فاربیی اراضی ت سوزع غلظو تانادعم یراك

معله نتیتگراه شرهتد منظریی  8فتلرومتیی شرعالغریب

سطحی مشخص شد فه مناطق با غلظو بامی اعرن عنصری

اصتهان) ،نتیتگاه اسال آباد  5فتلومتیی غریب اصرتهان)،

سنگ بستی رسوبی دارد ت در نزدعكی محدتدذ ستیذ شرعارذ

مجتع ر پتیتشررتعی اصررتهان  7فتلررومتیی شررعالغرریب

 ،1سنگ بستی از نو شتلهای یافسرتیی ستریه اسرو فره

اصررتهان) ،فاریانررة پلرریافیعررل  45فتلررومتیی منرروب

معكن اسو منش تانادعم مومود در منطقره باشرد .مز بره

اصرررتهان) ،فاریانرررة سرررتعان اصرررتهان  10فتلرررومتیی

افی اسو فه برهتاسرطة سریاسهرای رتدیانرة زاعنردهرتد،

منوبغیب اصتهان) ت صناع بستار عظتعی از معله فومد

اراضی تستیی از منطقة مطالیاسی رتی بسرتیهرای رسروبی

مبارفه ،اتب آهن اصتهان ،پامعشرگاه نترو ت فرورههرای

قیار دارد ،در االی فه غلظوهای بامی تانادعم در اراضری

آمیپزی اصتهان فه بخش عظتعی از اعن صناع

ادتد 80

محدتدی دعده میشود .بنابیاعن ،نقش مواد مادری ت منشر

درصد) در منطقة مطالیراسی اعرن پرهتهش فیالترو دارد ت

زمتنشناسی تانادعم در منطقه رد میشود.
تانادعم عكی از نایالصیهای فانسارهای پوسرتة زمرتن

نزدع

به  10درصد آن میبوط به صناع فلزی اسو.
با سومه به گستیش تست صناع از معلره اتب آهرن
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اصررتهان در منطقررة لنجرران ت فررومد مبارفرره در شهیسررتان

 650هزار سن انوا فودهای فستیه در فشور سوزع میشود

مبارفه ،هع نتن ایتالف مینادار متانگتن غلظو تانادعم در

فه سهم استان اصتهان از اعن مقردار اردتد  30هرزار سرن

اراضی شهیی -صرنیتی برا اراضری براعی ،مری سروان نقرش

اسو امتنی .)1378 ،فودهای فستیه ت لجن فاضرالب بره

فیالتوهای صنیتی در اعرن منراطق را در برامرفتن غلظرو

علو دارابودن غلظو بامعی از عناصی سنگتن عكی از مناب

تانادعم مؤثی دانسو .شكل  7شراهدی بری اعرن مدعاسرو،

ترتد اعن عناصی به یاك های فشاترزی اعن اسرتان اسرو

چیا فه نقاط ستیهرنگ رتی نقشره فره بری شهیسرتانهرای

امتنی.)1381 ،

شاهتنشهی ت زرعنشهی منطبق اسو محردتدذ شرعارذ )1

در مطالیة ااضی ،با بامبودن متانگتن غلظو تانادعم در

در شعال ت شعالشی مناطق صنیتی اسرتان تاقر شرده ت

اراضی فشاترزی نسبو به دت فاربیی دعگی ت با سومره بره

درسو در مهو باد غالب منطقه سوسیه عافته اسو .به اعن

سوزع نقاط برا فراربیی فشراترزی در نتعرة غیبری منطقرة

سیستب ،ااتعال س ثتی باد غالب منطقره شركل  )2در انتقرال

مطالیاسی ،انتظار میرتد فه فیالتوهای فشاترزی از معلره

آمعندهها ت عناصی سنگتن ناشی از فیالتوهرای صرنیتی در

استتاده از فودها ت سرعو فشراترزی نترز در اضرافهشردن

منطقه سقوعو میشود .اعن مطلب در رابطه با محدتدههرای

تانادعم به منطقة مطالیاسی مؤثی بوده باشد ،اما بهدلترل نبرود

ستیهرنگ منوبغیب منطقه محدتدذ شعارذ  )2نتز صراد

اطالعات فافی در زمتنة متزان تانادعم مومود در فودهرا ت

اسو ،چیا فه اعرن منراطق محردتدذ فیالتروهرای صرنیتی

سعو فشاترزی ت فاضالبی فه در اراضی فشراترزی اعرن

مجتع فومد مبارفه ت صناع ااشتهای آن اسو.

منطقه استتاده میشود ،با قطیتو نعیسوان بی اعن ادعا س فتد

لجن فاضالب ت فودهای فستاسه نتز تاردفنندذ تانرادعم

فید ت نتاز به مطالیات بتشتی در اعن زمتنه ااساس میشود.

به اراضری فشراترزی برهشرعار آعرد .شرهی اصرتهان مرز
نخستتن شهیهای بزرگ فشور اسو فه ستستم مع آتری

يادداشتها

فاضالب ت سصتتة آن در سال  1340آغاز شد .اجرم لجرن

1. stratified random sampling
2. X ray Florescent
3. Statistical Package for the Social Science:
SPSS
4. one-sample Kolmogrov-Sminrnov

فاضالب سولتدشده در سه سصتتهیانة فیال اسرتان اصرتهان
شعال ،منروب ،شراهتنشرهی) میرادل  0/1درصرد اجرم
فاضالب سصتته شده اسو .از سوی دعگی ،سرالتانه اردتد
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