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صدر ،س .و ز .موحدیراد .1399 .بررسی الگوی مکانی غلظت سلنیوم کل درخاک سطحی بخشهایی از ایران مرکزی (مطالعه موردی:

استان اصفهان) .فصلنامه علوم محیطی.106-1۲1 :)3(18 .
سابقه و هدف :بررسی الگوی تغییرهای مکانی عنصرهای سنگین در بسیاری از برنامهریزیهای کاربردی ،دارای اهمیت بسیار زیادی است.
برای تخمین متغیرهای ناحیهای در نقاط اندازهگیری نشده از نظریه زمین آمار استفاده میشود .با استفاده از تخمینگر کوکریجینگ و
بهرهگیری از اطالعات مربوط به همبستگی دوجانبهی بین متغیرها ،میتوان تخمین مناسب و دقیقتری از متغیر موردنظر (متغیر اصلی) با
بهرهگیری از مقادیر دیگر متغیرها (متغیر ثانویه) به دست آورد .با توجه به اهمیت استان اصفهان از نظر فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و
همچنین جمعیت زیاد ساکن در این استان وجود نداشتن اطالعات کافی در زمینه توزیع عنصر سلنیوم در این منطقه ،مطالعه حاضر بهمنظور
بررسی توزیع عنصر سلنیوم و ارائه نقشههای پراکنش این عنصر در خاکهای سطحی این استان برنامهریزی گردید.
مواد و روشها :منطقه مورد مطالعه ،مساحتی در حدود  6800کیلومترمربع داشته و قسمتهای وسیعی از زمینهای کشاورزی استان
اصفهان و مراکز بزرگ صنعتی اصفهان را در بر میگیرد .در مطالعه حاضر از روش نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده استفاده شد .نمونهها
از عمق  0تا  ۲0سانتیمتری از سطح خاک و در کل  ۲55نمونه از کل منطقه در شبکههای  4×4کیلومتر برداشت شد ،pH .هدایت الکتریکی
خاک ،درصد شن ،رس ،سیلت ،درصد مواد آلی و غلظت کل سلنیوم توسط دستگاه  XRFاندازهگیری شد .اما به لحاظ باال بودن هزینههای
 ،XRFغلظت سلنیوم کل ،تنها برای  7۲نمونه مورد آنالیز قرار گرفت .محاسبات آماری و زمین آماری بهترتیب توسط نرم افزار  SPSSو

WinGslibو نیز تهیه نقشهها توسط نرم افزارهای  ILWISو  Surferصورت گرفت.
نتایج و بحث :میانگین غلظت سلنیوم در منطقه مطالعاتی  0/63میلیگرم بر کیلوگرم خاک با حداقل و حداکثر  0/5و  1/5میلیگرم بر
کیلوگرم میباشد .براساس ضرایب همبستگی میان غلظت سلنیوم و  ECخاک ،همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد .بنابراین از EC

بهمنظور کاهش خطای تخمین سلنیوم توسط ابزار کوکریجینگ استفاده گردید.
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در این پژوهش ،حد آستانه کمبود برای سلنیوم کل خاک برابر  0/6میلیگرم بر کیلوگرم و حد سمیت این عنصر برای انسان و دام از 5
میلیگرم بر کیلوگرم آغاز میشود بر این اساس بهطور میانگین میتوان منطقه مورد مطالعه را در محدوده کمبود سلنیوم معرفی کرد چرا
که بیش از  50درصد نقاط دارای غلظت کمتر از  0/6میلیگرم بر کیلوگرم سلنیوم و حدود  1۲درصد از نقاط ،دارای غلظت بیش از حد
مجاز سلنیوم در خاکهای غیرآلوده هستند اما سمیت این عنصر برای انسان و دام در منطقه مطالعاتی مشاهده نمیگردد.
بخشهای وسیعی از استان اصفهان را اقلیم خشک با خاکهای دارای  pHقلیایی در برگرفته است .با توجه به این نکته که زمینهای با
غلظت پایین سلنیوم هم در کاربریهای کشاورزی و هم غیرکشاورزی مشاهده میگردد ،بهنظر میرسد نوع ماده مادری این منطقه که بیشتر
سازندهای آبرفتی رودخانهی زایندهرود هستند از نظر سلنیوم فقیر هستند .ازسوی دیگر کمبود این عنصر در زمینهای کشاورزی گویای
توجه نکردن کشاورزان این منطقهها به استفاده از کودهای شامل سلنیوم است.
بیشترین غلظت های سلنیوم در شهرستان مبارکه قرار گرفته است که محل قرارگیری صنایع عظیم فوالد در منطقه است .جهت وزش باد
غالب منطقه بهعنوان عامل تهدید در انتقال انتشارات اتمسفری حاوی سلنیوم از مناطق صنعتی شهرستان مبارکه به منطقههای پر جمعیتتر
استان معرفی میگردد.
نتیجهگیری :تمرکز صنایع در شهرستان اصفهان و نواحی اطراف آن ،غلظت سلنیوم را در این منطقهها بیشتر از نواحی مجاور کرده است
و صنایع فوالد موجود در شهرستان مبارکه عاملی در جهت ورود سلنیوم به اتمسفر و در نهایت خاک است .باد غالب منطقه نیز چهبسا در
انتقال این انتشارات به قسمتهای شمال شرق منطقه ،مؤثر میباشد .این در حالی است که در غالب منطقه مورد مطالعه ،کمبود این عنصر
مشاهده میگردد که استفاده از کودهای شامل سلنیوم الزم به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :زمین آمار ،کوکریجینگ ،شهرستان مبارکه ،اصفهان.

مقدمه
عنصرهای سنگین باوجود مقدار بسیار پایین در خاک ،به-

مناسیب مکیانی و زمانی جهت توصیف متغیر ناحیهای ،بیا

عنوان عنصرهای مغذی برای گیاهان ،و در ادامه از طریق

در نظیییرگیییرفتن مؤلفیییههیییای تغییرپذیری ساختاری و

زنجیره غذایی ،برای انسان و دیگر موجودات ضروری هستند

ت صادفی ه ستند که ا ساس این روشها تخمیییییین مقدار

از سوی دیگر مقادیر غیرمجاز از این عنصرها ،میتواند

نامعلوم متغیر مکانی  Zبهعنوان یک عدد تصییادفی ،با یک

خطرهای جدی محیط زیستی را بهدنبال داشته باشند

توزیع احتمال مشخص ،در نقطهای دلخواه از منطقه میورد

(.)Merian et al., 2004

مطالع یه اس یت .در علوم خاک تخمین مقادیر متغیرها در

بررسییی توزیع مکانی عنصییرهای سیینگین در بسیییاری از

م کان و ز مان با اسیییت فاده از داده های ه مان متغیر

برنامهریزی های کاربردی از جمله نقشیییهبرداری خاک و

(کریجی نگ )۲و یا به کار بردن اطال عات متغیر های دیگر

تعیین ن قاط آلوده در منط قه های نمو نهبرداری نشییییده،

(کوکریجینگ )3معمول اسییت .در زمینآمار با اسییتفاده از

بهمنظور اجرای برنامه های احیای زمین ها و توصییییههای

تخمینگر کوکریجینگ و بهرهگیری از اطالعات مربوط به

کودی در زمینهای ک شاورزی ،دارای اهمیت ب سیار زیادی

همبسیییتگی دوجیانبیهی بین متغیرهیا ،میتوان تخمین

است .برای تخمین متغیرهای ناحیهای در نقاط اندازهگیری

مناسیییب و دقیقتری از متغیر موردنظر (متغیر اصیییلی) با

نشییده ،از نظریه زمینآمار1اسییتفاده میشییود .در مقایسییه

بهرهگیری از مقادیر دیگر متغیرها (متغیر ثانویه) بهدسییت

روشهای آماری کالسیییک ،روشهای زمینآمار ضییمن در

آورد ( Ayoubi et al. )2007( .)Mohammadi, 1999در

نظر گرفتن موقعیت مکیانی نقیاط و ارتبیاط بیین آنهیا،

برآورد مقدار ازت خاک و ( Ersahin et al. )2003در برآورد

کارایی بهتری دارند .این روشها قادر بییییییه مدلسییازی

سییرعت نفون نهایی از روشهای کریجینگ و کوکریجینگ
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صدر و موحدی راد

اسیییتفاده کرده و باوجود نتایج قابل قبول کریجینگ ،دقت

زیاد مضر و سمی باشد ( .)Fordyce, 2005مقدار سلنیوم در

روشهیای کوکریجینیگ را در مواقع مواجهیه بیا کمبود

خاک تحت تأثیر عاملهایی مانند نوع سنگ مادری،

دادهها ،بیشتر دانستند.

اسیدیته ،شرایط ریداکس خاک ،وجود برخی مواد و

مطالعات زیادی در زمینه پهنهبندی عنصرهای سنگین در

ترکیبهای آلی و غیز آلی خاک ،رطوبت و شوری خاک،

منطقههای مختلف دنیا انجام گرفته است که تنها به برخی

بافت خاک و شرایط آب و هوایی است (.)Combs, 2001

از آخرین مطالعات اشاره میگردد ،Lark et al. )2014( .به-

براساس نتایج مطالعات عاملهایی مانند در صد کربن ،رس،

منظور پهنهبندی کبالت در مرتعهای تحت چرای ایرلند از

آهک و ظرفیت تبادل کاتیونی نقش مثبت و شوری و

تکنیک کوکریجینگ استفاده کرده و نقشههای توزیع این

قلیائیت و پهاش ،نقش منفی بر مقدار سلنیوم جذب شده

عنصر را برای اقدامهای مدیریتی و اصالحی آماده کردند.

در خاک دارند (.)Renha, 1983

( ،Chen et al. )2016بهمنظور شناسایی منبع و اصالح

دامنه تغییرات غلظت سلنیوم از  0/1تا  ۲میلیگرم

توزیع فضایی  8عنصر سنگین در 5۲نمونه خاک سطحی

برکیلوگرم با میانگین غلظت  0/3میلیگرم بر کیلوگرم

در منطقههای جنوب غربی چین از این روش استفاده کردند

است ( .)Lindsay, 1979در خاکهای آهکی ،4مقدار

و اعالم کردند که عنصر جیوه در اثر استفاده از فاضالب

سلنیوم  0/۲تا  1/4گزارش شده است ( Kabata-Pendias,

جهت آبیاری و کروم ،نیکل و روی در اثر فعالیتهای

.)2011
بییا اینکییه مقییدار سییلنیوم در برخ یی ازخییاکهییا ممکیین

( ،Magno et al. )2018با استفاده از ابزار کوکریجینگ به

اسییت کمتییر از سییطح بحرانییی باشیید ولییی بییر اثییر

بررسی توزیع عنصرهای سنگین منگنز ،کادمیوم ،مس،

فعالیتهییای انسییانی ،غلظییت آن در خییاک و آب افییزایش

سرب و روی در منطقه معدنی بامپوس در تنسی پرداختند.

یافته و ممکین اسیت سیبب بیروز سیمیت شیده و حییات

آنها منگنز و سرب منطقه را حاصل از انتقال این عناصر

انسییان ،حیوانییات و دیگییر جانییداران را تهدییید کنیید.

در جهت شیب منطقه و دیگر عنصرها را محلی و درجا

آلییودگی سییلنیوم یییک پدیییده جهییانی اسییت و بییه طیییف

معرفی کردند ،Khosravi et al. )2016( .از این ابزار به-

وسییییعی از فعالیتهیییای انسیییانی مربیییوط میشیییود.

صنعتی و فرونشستهای جوی به خاک اضافه شده است.

منظور بررسی توزیع عنصرهای سنگین مس ،کبالت ،نیکل،
روی ،کادمیوم و سرب در زمینها و گیاهان اطراف صنایع
تولید سرب و روی در استان زنجان استفاده کردند .در این
مطالعه 1۲6 ،نمونه با فاصله  5کیلومتر برداشت شد .این
مطالعات نشان داد که غلظتهای باالی عناصر مورد مطالعه
در اطراف و نزدیک صنایع سرب و روی در این منطقه وجود
دارد و این محققان دلیل باال بودن غلظت این عناصر را
آفتکشها ،کودهای شیمیایی ،ماده مادری منطقه و
فعالیتهای صنعتی معرفی کردند.
سلنیوم بهدلیل دارا بودن خاصیتهای فلزی و غیرفلزی به-

سلنیوم از عناصیری اسیت کیه میتیوان از میواد و بقاییای
حاصییل از معییدنکاری ،کشییاورزی ،پتروشیییمی ،صیینعتی
وارد محیییط شییود ( .)Lemly, 2004از آنجییا کییه اسییتان
اصییفهان بییا مسییاحت بیییش از  105هییزار کیلییومتر مربییع
در مرکییز فییالت ایییران قییرار گرفتییه اسییت و فییارا از
جایگیییاه واالی تیییاریخی و فرهنگیییی آن ،بیییهلحیییاظ
اقتصییادی دارای شییرایط خییاژ و ویییژهای میییباشیید.
جمعیییت بییاالی سییاکن در اییین اسییتان ،وسییعت بییاالی
فعالیتهییای کشییاورزی ،اسییتقرار  8081واحیید صیینعتی
فع یال و ترانزیییت مرکییزی حمییل و نقییل بییهتییدریج اییین
استان را یکیی از آلیودهتیرین منطقیههیای کشیور مبیدل

عنوان یک شبهفلز (متالوئید) معرفی میشود ( Murkers,

کرده است .ایین در حیالی اسیت کیه اطالعیات انیدکی در

 .)2000این خاصیت سبب میشود که این ماده در مقادیر

زمینییه توزیییع عنصییر سییلنیوم در خاکهییای اییین اسییتان

کم برای سالمتی انسان و حیوان ضروری ،ولی در مقادیر

وجییود دارد و اطالعییات انییدکی در رابطییه بییا پهنییههای
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دارای کمبیییود و سیییمیت سیییلنیوم در ایییین اسیییتان در

عمق صفر تا  ۲0سانتی متری از سطح خاک و در کل ۲55

دسییترس اسییت .بنییابراین در مطالعییه حاضییر بییه بررسییی

نمونه از کل منطقه در شبکههای  4×4کیلومتر ،برداشت

توزیع عنصیر سیلنیوم در خاکهیای سیطحی ایین اسیتان

شد .دلیل استفاده از این عمق خاک در مطالعه ،این است

پرداخته شده است.

که میزان غلظت در سطح زمین مقدار حداکثر خود را دارد
و با حرکت کردن به عمق خاک از میزان غلظت سلنیوم کم

مواد و روشها

می شود (.)Askarian Amiri and Sadegh Poor, 2018

منطقه مورد مطالعه

موقعیت جغرافیایی نمونهها توسط دستگاه  GPSتعیین

منطقه مورد مطالعه بخشهایی از ایران مرکزی شامل
زمینهای با کاربریهای صنعتی ،کشاورزی و شهری استان
اصفهان ،به مرکزیت رودخانه زایندهرود است .این منطقه،
مساحتی در حدود  6800کیلومترمربع داشته و بخشهایی
از شهرستانهای اصفهان ،زرینشهر ،شاهینشهر ،خمینیشهر،
نجفآباد ،لنجان ،شهرضا و مبارکه را شامل میشود.
مختصات جغرافیایی منطقه بین ' 51° 15تا '5۲° 41
شمالی و ' 3۲° 7تا ' 3۲° 59شرقی قرار دارد ،این محدوده
روی نقشههای  1/۲50000سازمان جغرافیایی کشور با
شماره  NI3915و بخشهایی از شیت  NI3916مشخص
است .متوسط بارندگی در منطقه مطالعاتی براساس سالنامه
آماری استان در یک دوره  30ساله در حدود 1۲0میلیمتر
در سال میباشد و آب و هوای منطقه بهطور کلی معتدل
خشک نیمه صحرایی است .تشکیالت زمینشناختی غالب،
کواترنر و همینطور تشکیالت آهکی حاوی اوربیتالین و
شیل مربوط به اواخر دوره کرتاسه میباشد (نقشه
زمینشناسی  1/۲50000اصفهان) .این مطالعه قسمتهای
وسیعی از زمینهای کشاورزی استان و مراکز بزرگ صنعتی
مانند کارخانه نوب آهن ،فوالد مبارکه ،پاالیشگاه و نیروگاه
اصفهان را در بر میگیرد .شکل ( ،)1موقعیت جغرافیایی
منطقه مطالعاتی و تقسیمات شهری را در این محدوده نشان

گردید .شکل  ۲موقعیت نقاط نمونهبرداری را با تفکیک نوع
کاربری نشان میدهد .از آنجا که بخش قابل توجهی از
صنایع بزرگ در بخشهای مرکزی ایران در محدوده منطقه
مورد مطالعه قرار دارد و براساس نتایج تحقیقهای پیشین
انجام گرفته در این منطقه ( Sadr et al., 2010; Sadr et

 ،)al., 2017احتمال تأثیر باد غالب منطقه بر توزیع
عنصرهای سنگین در منطقه وجود دارد بنابراین بهمنظور
بررسی این اثر ،گلباد منطقه براساس آمار  ۲5ساله سازمان
هواشناسی استان اصفهان در شکل  3نشان داده شده است.
باد غالب منطقه در جهت شمال شرقی و جنوب غربی
گسترش دارد.

روشهای آزمایشگاهی
پس از هواخشیییک کردن نمونه های خاک و عبور آن ها از
الک دو میلیمتری ،درصد شن ،رس و سیلت خاک بهروش
هیدرومتر ( ،)Bouyoucos, 1951قابلیت هدایت الکتریکی
 )EC( 5در عصیییاره اشیییباع با اسیییتفاده از  ECمتر مدل
""Metrohm AG Herisus, Switzerland Ohm-644
( ،)Rhoades, 1996ا سیدیته خاک در خمیر ا شباع تو سط
 pHم تر د ی ج یتییال مییدل " 691, M0065trohm AG

 )Thomas, 1996( "Herisus, Switzerlandو مواد آ لی
بییهروش سییییوزانییدن تییر ()Walkley and Black, 1934

میدهد.

اندازهگیری شد.

نمونهبرداری

غلظت کل سلنیوم توسط دستگاه  ،XRFاندازهگیری شد اما

در مطالعه حاضر بهدلیل وسعت زیاد منطقه و وجود موانع

بهلحاظ باال بودن هزینهها ،اندازهگیری غلظت کل سلنیوم

زیاد جغرافیایی و شهری از روش نمونهبرداری تصادفی

تنها در  7۲نمونه انجام گرفت ولی دیگر متغیرها در ۲55

طبقهبندی شده ،استفاده شد ( .)Mulla, 2002نمونهها از

نمونه ،اندازهگیری شد .برای افزایش دقت برآورد و تنظیم
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درست فرآیند ،دادههای اصلی (اولیه) به دو گروه تقسیم

مطالعه  40نقطه در نظر گرفته شده بود ،مقادیر برآورد

میشود ،یک دسته برای تعیین تغییرنما و تهیة نقشة برآورد

شدهی متغیر در نقاط آزمون ثبت شد و با مقادیر

(داده آموزش) ،و دستة دیگر برای ارزیابی دقت نقشهی

اندازهگیری شده در همان نقاط ،مقایسه و دقت نقشه،

برآورد (داده آزمون) بهکار میرود ( .)Clay, 2011بعد از

ارزیابی گردید.

تهیهی نقشه ،با استفاده از دادههای آموزش که در این

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه روی نقشه ایران و تقسیمات شهری منطقه
Fig. 1- Geographic location of the study area in Iran and the boundaries of the region

کاربری شهری

کاربری غیر کشاورزی

کاربری کشاورزی

زاینده رود

شکل  - 2موقعیت نقاط نمونهبرداری با تفکیک نوع کاربری
Fig. 2- Location of sampling points in each land-use

شکل - 3گلباد منطقه مطالعاتی
Fig. 3 – Wind rose of the study area
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عبارت  𝛾2,1نیمتغییرنمای عرضی N ،تعداد کل جفت

بررسی آماری
6

نقاطی که به فاصله  hاز یکدیگر قرار گرفتهاند 𝑧1 (𝑥𝑖 ) .و

تعیین شد .توزیع نرمال دادهها به کمک آزمون کولموگروف

) 𝑧1 (𝑥𝑖 + ℎبه ترتیب مقادیر مشاهده شده متغیر  𝑧1در

 -اسمیرنوف بررسی و از تبدیل لگاریتمی برای نرمالکردن

نقاط 𝑖𝑥 و  𝑥𝑖 + ℎو ) 𝑖𝑥(  𝑧2و ) 𝑧2 (𝑥𝑖 + ℎبهترتیب

دادههایی که توزیع نرمال نداشتند استفاده گردید .برای

مقادیر مشاهده شده متغیر  𝑧2در نقاط 𝑖𝑥 و  𝑥𝑖 + ℎاست.

بررسی همبستگی دادهها از ضریب پیرسون استفاده شد.

برای محاسبه یک واریوگرام دو جانبه به تعداد قابل توجهی

آمارههای توصیفی ویژگیهای خاک با نرم افزار SPSS

نقاط نمونهبرداری شده مشترک نیاز است .از سوی دیگر
تجزیه و تحلیل ساختار تغییرات مکانی

چنانچه همبستگی بین دو متغیر ضعیف باشد واریوگرام دو

همانطور که در آمار کالسیک روشهای چند متغیره برای

جانبه محاسبه شده ،بدون ساختار مناسب جهت تجزیه و

تخمین وجود دارد ،در زمینآمار و با استفاده از تکنیکهای

تحلیل بعدی خواهد بود (.)Mohammadi, 1999

کوکریجینگ نیز میتوان براساس همبستگی بین دو متغیر،

برای مدلسازی دقیق واریوگرامهای تجربی ،که ورودی

از روی مقادیر یک متغیر برای تخمین متغیر دیگر استفاده

روشهای مختلف درونیابیکریجینگاند ،وضعیت جهتداربودن

کرد .ایین ویژگی میتواند سبب دقت بیشتر تخمینها

پیوستگی مکانی دادهها باید مشخص شود .همسانگرد

گردد.

بودن واریوگرام ،بیانگر آن است که تغییرات متغیر موردنظر

تغییرنمای تجربی ،معادل نصف متوسط مربعات اختالف

در همه جهتها یکسان است و تغییرنما فقط ،به فاصلة بین

بین مقادیر مشاهده شده متغیردر جفت نقاطی که به فاصله

نقاط بستگی دارد ( .)Andronikov et al., 2000تغییرات

 hاز یکدیگر قرار گرفتهاند ،محاسبه میگردد (معادله )1

متفاوت متغیر موردنظر در جهتهای مختلف بیانگر شرایط

(.)Goovaerts, 1997

ناهمسانگردی است که باید در محاسبة واریوگرام در نظر
1

γ(ℎ) = 2𝑁 ∑𝑛𝑖=1[𝑧(𝑥𝑖 + ℎ) − 𝑧(𝑥𝑖 )]2

گرفته شود .بیضی ناهمسانگردی (،)Moral et al., 2011

()1

ابزاری مناسب برای بررسی ناهمسانگردی است .برای رسم

عبارت ) γ(ℎنیم تغییر نمای تجربی 𝑁 ،تعداد کل جفت

بیضی ناهمسانگردی ،واریوگرام در جهتهای مختلف رسم

نقاطی که به فاصله ℎاز یکدیگر قرار گرفتهاند و ) 𝑖𝑥(𝑧 و

میشود و مقدار دامنه در همهی جهتها بهدست میآید.

) 𝑧(𝑥𝑖 + ℎبهترتیب مقادیر مشاهده شده متغیر 𝑧 در نقاط

نسبت ناهمسانگردی ،که برابر با نسبت بزرگترین دامنه

𝑖𝑥 و  𝑥𝑖 + ℎاست.

(قطر بزرگ بیضی) به کوچکترین دامنه ( قطر کوچک

در روش کوکریجینگ ،افزون بر تغییرنمای متغیرهای اولیه
و ثانویه بهطور جداگانه ،تغییرنمای عرضی یا متقابل بین دو
متغیر نیز بایستی محاسبه گردد .در عمل ،تغییرنمای
عرضی تجربی بهصورت زیر محاسبه میشود (معادله ( )۲
.)Isaaks. and Srivastava, 1989
1

𝛾2,1 = 2𝑁 ∑𝑛𝑖=1{𝑧1 (𝑥𝑖 ) − 𝑧1 (𝑥𝑖 +
ℎ

()۲

})ℎ)}{𝑧2 (𝑥𝑖 ) − 𝑧2 (𝑥𝑖 + ℎ

بیضی) است ،میتواند معیاری برای بررسی میزان
ناهمسانگردی باشد.
در این پژوهش ،تغییرنماهای همه جهته و جهتدار توسط
نرم افزار  WinGslibمحاسبه و رسم شد و مدل مناسب برای
هر واریوگرام تعیین شد .ویژگیهای ناهمسانگردی در
منطقه ،مورد بررسی قرار گرفت .دامنه تغییرات در این
تحقیق در جهتهای مختلف با اختالف زاویه  30درجه رسم
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شد .تحمل به زاویه ،در این مطالعه  15درجه در نظر گرفته

تهیه نقشههای تقسیمات شهری توسط نرم افزار ILWIS

شد .سپس بهترین مدل تغییرنما که دارای کمترین خطای

صورت گرفت.

تخمین بود توسط تست  CrossValidationو به کمک
نرمافزار  WinGslibانتخاب شد و میان یابی نهایی با توجه

نتایج و بحث
آنالیز آمار توصییییفی نمونههای خاک منطقه مطالعاتی ،در

به آن صورت گرفت.

جدول  ۲نشان داده شده است .میانگین غلظت سلنیوم در

تخمین و میانیابی

این منطقه  0/63میلیگرم بر کیلوگرم با حداقل و حداکثر

در بعضی مواقع ممکن است از یک متغیر بهدالیلی ،مانند

 0/5و  1/5میلیگرم بر کیلوگرم اسیییت .در مطالعهای که

مشکل بودن نمونهبرداری و گران بودن اندازهگیری

روی خاک منطقههایی از شمال ،مرکز و جنوب ایران انجام

آزمایشگاهی ،به اندازه کافی اطالعات در دست نباشد و

گرفت ،میانگین غلظت سیییلنیوم بهطور متوسیییط 0/۲3

براساس آن نتوان برآورد آماری را با دقت مورد نظر انجام

میلی گرم بر کیلوگرم با حدا قل و حداکثر  0 /04و 0/45

داد .در چنین مواردی میتوان با در نظر گرفتن همبستگی

میلیگرم بر کیلوگرم گزارش شد (.)Nazemi et al., 2012

مکانی بین این متغیر و متغیر دیگر که از آن اطالعات کافی

با توجه به نمودار فراوانینما شیییکل ( - 4الف) و تسیییت

در دست است ،تخمین را اصالح و دقت آن را باال برد

کلموگروف  -اسیییمیرنوف و همچنین با توجه به م قادیر

( .)Mohammadi, 1999تئوری کوکریجینگ که به این

باالتر از  1چولگی ،غلظت سلنیوم ،قابلیت هدایت الکتریکی

منظور مورد استفاده قرار میگیرد بهصورت کامل و عمیق

و درصییید ماده آلی از توزیع نرمال پیروی نکرد و از تبدیل

توسط مایرز مطرح شده است ( .)Mohammadi, 1999این

لگاریتمی برای نرمالسازی این متغیرها استفاده شد .شکل

تخمینگر را میتوان بهصورت زیر نشان داد ( Hasani Pak,

( - 4ب) فراوانینمای سیییلنیوم پس از تبدیل لگاریتمی را

:)1997

نشان میدهد.
1
𝑁∑ = ) ̂1 (𝑥0
) (
𝑍
𝑖=1 𝜆1𝑖 𝑍1 𝑥1 +

با توجه پراکندگی غلظت سلنیوم کل در نقاط مورد مطالعه

2
𝑁∑
) 𝑗𝑥( 𝑗=1 𝜆2𝑖 𝑍2

(شییکل  ،)5به نظر میرسیید که نمونههایی که اندازهگیری

()3

سییلنیوم روی آنها انجام شییده و دارای مقدار عددی برای
در معادلیییه بیییاال  𝑁1و  𝑁2بیییهترتیب بییییانگر تعیییداد

غلظت سییلنیوم هسییتند بیشییتر در نواحی مرکزی منطقه

نمونییههای متغیییر اولیییه و ثانویییه اسییت کییه در تخمییین،

مطالعاتی و منطبق بر منطقهها با کاربری صنعتی ه ستند

متغیییر اولیییه در موقعیییت  𝑥0واقییع شییده اسییت و 𝑖𝜆1

و غالب این نقاط ،غلظت سیییلنیوم باالتر از میانگین را دارا

و 𝑖 𝜆2عبییارت از وزنهییای آمییاری اختصاصییی بییه اییین

هستند.

دادههییا اسییت .تخمینگییر کوکریجینییگ بییهمنظور بهبییود

در جدول ( )3ضییرایب همبسییتگی میان غلظت سییلنیوم

تخمییین در مییورد غلظییت سییلنیوم خییاک ،بییهکار گرفتییه
شیید .بییه اییین منظییور نیییز از نییرم افییزار GEOPACK

استفاده شد.

نقاط نمونهبرداری شیییده و ویژگی های خاک همان نقاط
نشان داده شده است .هدف از محاسبه ضریب همبستگی،
آن اسییت که بتوان به نوعی با در دسییت داشییتن یکی از

پهنهبندی

متغیرها ،دیگری را پیشبینی کرد .براسیییاس این اطالعات

نقشههای توزیع سلنیوم در منطقه و نقشههای واریانس

م یان سیییلنیوم و  ،ECهمبسیییتگی مث بت و معنیداری

تخمین ،توسط نرم افزار  Surferتهیه شد .تکمیل نقشهها و

مشاهده شد .مطالعات پیشین در این منطقه نشان میدهد
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قرار میگیرند ( .)Sadr et al., 2013همبستگی مثبت غلظت

بهعنوان تغییرنمای معتبر برای انجام کوکریجینگ انتخاب

سلنیوم کل با شوری میتواند بهدلیل منشأ یکسان این دو

گردید .شکل 6تغییرنمای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه

متغیر در منطقه باشد .بنابراین از  ECبهمنظور کاهش

را نشان میدهد و اطالعات تغییرنماهای منتخب جهت

خطای تخمین سلنیوم توسط ابزار کوکریجینگ استفاده

انجام کوکریجینگ در جدول بیان شده است .براساس این

شد.

مطالعه ،غلظت سلنیوم در هیچ زاویهای ،ناهمسانگردی

پس از برازش تغییرنماهای مختلف بر سلنیوم و  ECو

نشان نداد ولی  ECدر زاویه  47درجه دارای ناهمسانگردی

بررسی وضعیت ناهمسانگردی برای دو متغیر ،صحت مدل

بود .بنابراین تغییرات غلظت سلنیوم در همهی جهتها

تغییرنمای برازش داده شده بر این دو متغیر توسط میانگین

یکسان بوده و تغییرنما فقط ،به فاصلهی بین نقاط بستگی

مربعات خطا )MSE( 7مورد آزمون قرار گرفت و

دارد اما در  ،ECتغییرات متغیر تحت تأثیر زاویه تغییر

تغییرنمایی که  MSEآن در نزدیکترین مقدار به یک بود

میکند.

جدول  -2ویژگیهای آماری پارامترهای مورد مطالعه
آماره
Character
تعداد
Sample number
میانگین
Average
واریانس
Variance
حداکثر
Max.
حداقل
Min.
چولگی
Skewness

الف

Table 2. Statistical characteristics of the studied parameters
قابلیت هدایتالکتریکی
ماده آلی
رس
سیلت
شن
سلنیوم
pH

Selenium
)(mg. kg-1

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

Organic matter
)(%

EC
)(dS m-1

72

255

255

255

254

256

257

0.63

39.9

35.4

24.8

0.84

6.9

7.9

0.06

500

184.7

135

0.55

154.1

0.07

1.5

88

82

62

4.5

74

8.7

0.5

2

2

4

0

1

7.3

1.63

0.14

0.005

0.5

1.4

3

0.14

ب

Frequency

فراوانی

غلظت )(mg kg-1
)Concentration (mg kg-1

شکل - 4توزیع فراوانی غلظت سلنیوم در منطقه .الف :پیش از نرمالکردن.ب :پس از نرمالکردن
Fig. 4- Distribution of selenium concentration in the region. A: Before normalizing; B: After normalizing
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فاصله (متر )
)Distance (meter

شکل  -5پراکندگی غلظت سلنیوم کل خاک در منطقه )(mg. kg-1
)Fig. 5- Distribution of total selenium concentration in the region (mg.kg-1

جدول -3ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مورد مطالعه
Table 3. Pearson correlation coefficient between studied variables
قابلیت
ماده آلی
رس
سیلت
شن
هدایتالکتریکی
Organic
)Clay
Silt
Sand
matter
EC
-0.064
Se
**  -در سطح  0/01درصد معنیدار است

0.005

0.153

-0.062

**0.443

pH
0.2

** Significant at 0.01 level

شیییدت و درجه وابسیییتگی مکانی یک متغیر ناحیهای را

 ،)2010حد آسییتانه کمبود برای سییلنیوم کل خاک برابر

میتوان از تقسیم واریانس اثر قطعهای به واریانس کل (حد

 0/6میلیگرم بر کیلوگرم و حد سییمیت این عنصییر برای

آ ستانه) بهد ست آورد .اگر ن سبت مزبور کمتر از  ۲5در صد

انسیییان و دام از  5میلیگرم بر کیلوگرم آ غاز میشیییود

باشییید ،متغیر دارای کالس وابسیییتگی مکانی قوی و اگر

( .)Lemly, 2004حد مجاز غلظت سیییلنیوم در خاکهای

ن سبت بین  ۲5تا  75در صد با شد ،آنگاه متغیر مورد نظر

غیرآلوده  1میلیگرم بر کیلوگرم معرفی شده ا ست ( Pais

دارای کالس وابستگی مکانی متوسط میباشد ( Amini et

 .)and Jones, 2000بر این اسییاس بهطور میانگین میتوان

 .)al., 2005در مطالعه حاضیییر توزیع سیییلنیوم در منطقه

منطقه مورد مطالعه را در محدوده کمبود سییلنیوم معرفی

دارای وابستگی مکانی متوسط و توزیع  ECدارای وابستگی

کرد چرا که بیش از  60در صییید نقاط دارای سیییلنیوم با

مکانی قوی تعیین میگردد.

غلظییت کمتر از  0/6میلیگرم بر کیلوگرم و حییدود 1۲

نقشهی برآورد توزیع سلنیوم در منطقه با استفاده از روش

در صد از نقاط ،دارای غلظت بیش از حد مجاز سلنیوم در

کوکریجینگ در شکل  7ن شان داده شده ا ست .برا ساس

خاکهای غیرآلوده هسییتند اما سییمیت این عنصییر برای

این نقشه ،بخشهای وسیعی از منطقه مطالعاتی را سلنیوم

انسیییان و دام در منط قه مطال عاتی مشیییاهده نمیگردد.

با غل ظت  0/5تا  0/65میلیگرم بر کیلوگرم پوشیییش

منطقییههییای تیره رنییگ ،غلظییتهییای بییاالتر موجود در

میدهد.

خاکهای سییطحی منطقه را نشییان میدهد که نزدیک به

در این پژوهش ،براساس پیشنهاد (Gupta and Gupta,

نواحی صنعتی هستند.
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غلظت سلنیوم

هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک

فاصله (متر)
غلظت سلنیوم و هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک

فاصله (متر)

شکل  -6تغییرنمای تجربی و مدل برازش داده شده بر آن برای غلظت سلنیوم ،متغیر کمکی( )ECو تغییرنمای متقابل
Fig. 6- The experimental variogram and its fitting models for selenium concentration, assisted variable
(EC), and mutual variogram

جدول -4مقادیر کنترل اعتبار تغییرنما جهت تخمین کوکریجینگ
Table 4. Variogram Cross-Validation values for Co-Kriging estimation
درصد وابستگی
دامنه

حد آستانه

اثرقطعهای

مکانی

Threshold

Nugget

Spatial
dependency
percentage

0.016

0.0063

39

0.7

0.127

21

0.17

0.006

60

0.7

مدل

ناهمسانگردی

Model

Anisotropy

کروی

0

40000

کروی

47

21000

0.6

16600

0.015

تأثیر
Rang

سلنیوم
Selenium
شوری
EC
متقابل
Mutual
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نتایج ،گویای این مطلب است که در غالب منطقه مطالعاتی

طرف دیگر خطر آب شویی این عن صر و آلودهکردن آبهای

نه تنها سیمیت و آلودگی سیلنیوم وجود ندارد بلکه کمبود

زیر زمینی را افزایش میدهد.

آن نیز مشییاهده میشییود .بخشهای وسیییعی از اسییتان

در زمینهای کشاوری بهواسطه آبیاری بیشتر این منطقهها

اصییفهان را اقلیم خشییک با خاکهای دارای  pHقلیایی در

نسبت به زمینهای بایر و غیرکشاورزی احتمال شستشوی

بر گرفته اسیییت .با توجه به این نکته که زمینها با غلظت

سلنیوم در اثر آبشویی وخارج شدن آن از محیط ریشه و از

پایین سیییلنیوم هم در کاربری های کشییییاورزی و هم

افق سطحی خاک وجود دارد .با اینکه مقدار سلنیوم در

غیرکشیاورزی مشیاهده میگردد به نظر میرسید نوع ماده

برخی ازخاک کمتر از سطح بحرانی است ولی بر اثر

مادری این منطقه که بیشتر ،سازندهای آبرفتی رودخانهی

فعالیتهای انسانی ،غلظت آن در خاک و آب افزایش یافته

زایندهرود هستند از نظر سلنیوم فقیر هستند .ازسوی دیگر

و ممکن است سبب سمیت شده و حیات انسان ،حیوانات و

کمبود این عنصیییر در زمینهای کشیییاورزی گویای توجه

دیگر جانداران را تهدید کند .همانطور که در نقشهی به-

نکردن کشیییاورزان این منطقهها به اسیییتفاده از کودهای

دست آمده در این مطالعه مشاهده میگردد باالترین

حاوی سلنیوم ا ست .الزم به بیان ا ست که درخاکهای با

غلظتهای سلنیوم ،در شهرستان مبارکه مشاهده میشود

مشخصات خاک مورد مطالعه (اکسیدی با  pHباال) ،سلنیوم

که صنایع فوالد مبارکه را در خود دارد .کانسارهای فلزی

خاک به فرم سیییل نات ( )SeO4-2محلول در آب ت بد یل

بیشتر حاوی مقداری سلنیوم هستند .بنابراین فعالیتهایی

میشییود که در میان گونههای سییلنیوم موجود در خاک،

که برای استخراج فلز از کانسنگ انجام میشود ،این عنصر

تحرک و زیسیییت فراهمی باالیی را نشیییان میدهد ولی از

را وارد محیط میکند.

3600000

1.1
فاصله (متر)

0.95
0.80
3600000

0.5
3560000

0.35
620000

فاصله (متر)

580000

)Distance(meter

0.65

540000

)Distance(meter

شکل  -7نقشه توزیع غلظت سلنیوم ) (mg.kg-1در خاک سطحی بخشهای مرکزی ایران(حاصل از کوکریجینگ)
Fig. 7- Distribution map of selenium concentration (mg.kg-1) in surface soil of central parts of Iran
)(obtained from Co-Kriging

دمای نوب برخی فلزها مانند مس ،نیکل و روی آنقدر باال

( .)Lemly, 2004ب نابراین وزش باد را میتوان در انت قال

اسییت که در آن دما سییلنیوم بهصییورت بخار وارد اتمسییفر

این عنصییر مؤثر دانسییت از آنجا که جهت باد غالب منطقه

می شود که پس از سرد شدن متراکم شده و یا به گرد و

به سییمت نواحی پر جمعیت منطقه از جمله شییهرسییتان

غبار موجود در اتم سفر پیوند میخورد و با فرون ش ست در

ا صفهان ا ست ،نیاز به توجه ویژهای در این زمینه اح ساس

اکوسییسیتمهای آبی و خاکی سیبب آلودگی آن میشیود

میگردد.
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شکل  ،8واریانس خطای تخمین حاصل از کریجینگ را

حاشیه میباشد .برای رفع این مشکل میتوان یک یا دو

نشان میدهد .همانطور که در این نقشه مشاهده میشود،

ردیف بیشتر از سطح مورد نیاز نمونهبرداری انجام داد یا

حاشیه نقشه دارای واریانس تخمین بیشتری نسبت به دیگر

اینکه عمل میانیابی را در حواشی منطقه نمونهبرداری

نواحی میباشد .دلیل این امر ،اریب بودن تخمینها در

انجام نداد.

شکل  -8نقشه واریانس تخمین غلظت سلنیوم توسط کوکریجینگ
Fig. 8- Variance estimation map of selenium concentration obtained by Co-Kriging

نتیجهگیری
براساس نتایج به دست آمده ،غلظت سلنیوم در بخشهای

نسبت به منطقههای دوردستتر افزایش دهد .صنایع عظیم

وسیعی از ایران مرکزی به مرکزیت استان اصفهان در

فوالد موجود در شهرستان مبارکه بهعنوان عاملی در جهت

محدودهی کمبود ،ضرورت استفاده از کودهای سلنیوم در

ورود سلنیوم به اتمسفر و در نهایت خاک ،معرفی میگردد.

زمینهای کشاورزی واقع در این منطقهها را روشن

باد غالب منطقه نیز چهبسا در انتقال این انتشارات به

میسازد .غلظت سلنیوم تمامی زمینهای مورد مطالعه در

قسمتهای شمال شرق منطقه ،نقش ایفا کرده است.

این پژوهش ،در زیر حد آلودگی برای انسان و دام است اما

باالترین غلظتهای سلنیوم در شهرستان مبارکه مشاهده

 1۲درصد این زمینها دارای غلظت سلنیوم بیش ازحد

شده که گمان میرود منشأ اصلی آن ،صنایع فلزی موجود

مجاز برای خاک های غیر آلوده هستند و در صورت توجه

در منطقه بویژه صنایع فوالد است .صنایع تولید فوالد از

نکردن به کنترل ورود این عنصر به خاک میتواند خطراتی

صنایعی هستند که با حجم عظیمی از مواد مصرفی و انرژی

را برای ساکنان این منطقهها ایجاد کند .تجمع صنایع در

سروکار دارند .بیش از نیمی از ورودی این صنایع در

شهرستان اصفهان و شهرستانهای نزدیکتر به اصفهان

خروجی به شکل دوده و نرات جامد بوده و در نتیجه توصیه

توانسته غلظت سلنیوم را در خاک سطحی این منطقهها

میگردد که مسأله کنترل این حجم عظیم آالیندههای
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پینوشتها
1

Geostatistic
Kriging
3
Co- Kriging
4
Calcareous
5
Electrical conductivity
6
Statistical Package for the Social Sciences
7
Mean squared error

 در اولویت مسألههای،محیط زیستی حاصل از این صنایع
 همچنین پیرو نتایج حاصل.محیط زیستی منطقه قرار گیرد

2

توصیه می گردد با توجه به اهمیت سلنیوم در جیره غذایی
 توجه ویژهای به،دام و انسان و اهمیت تغذیهای این عنصر
،استفادهی بیشتر از انواع کودهای کشاورزی حاوی سلنیوم
.اعمال گردد
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Introduction: The study of the spatial distribution of heavy metals is very important in land management and
planning. The geostatistics theory is used to estimate spatial variables in unmeasured points. By using the CoKriging estimator and using information about the correlation between variables, a more accurate estimation of a
variable (main variable) can be obtained using auxiliary information (secondary variables). Due to the importance
of Isfahan Province because of the large population living in this province and the extent of agricultural and
industrial activities, there is a need for sufficient information on the distribution of selenium in this area. The
present study investigated the distribution of selenium and provided maps of its distribution in the surface soils of
this province.
Material and methods: The study region has an area of about 6800 km2 and covers a large part of the agricultural
lands and the major industrial centers of Isfahan. Samples were taken from depths of 0 to 20 cm from the soil
surface and 255 samples from the whole area in 4 × 4 km networks by using a stratified random sampling design.
All soil samples were analyzed for pH, electrical conductivity (EC), sand, clay, silt content, and organic matter
percentage. Total selenium concentrations were measured by XRF in only 72 samples. Statistical and geostatistical
calculations were performed by SPSS and WinGslib, respectively, and maps were drawn by ILWIS and Surfer
software.
Results and discussion: The mean concentration of selenium in the study area was 0.63 mg/kg with a min and
max amount of 0.5 and 1.5 mg/kg, respectively. There was a positive and significant correlation between the
selenium concentration and soil’s EC. Therefore, EC was used to reduce the selenium estimation error by the CoKriging method. While toxicity level of selenium starts at 5 (mg/kg) for humans and animals, in this study,
deficiency threshold for total soil selenium was 0.6 mg/kg and, therefore, the study area can be identified as
selenium-deficient because more than 50% of the area had a concentration of less than 0.6 mg/kg and about 12%
of the area has a high concentration of selenium in unpolluted soils. No toxicity of this element to humans and
livestock was observed. Large parts of Isfahan Province have an arid climate with alkaline pH soils. Given the
low levels of selenium in both agricultural and non-agricultural lands, it seems that the native material of this area,
which is often the alluvial constituent of the Zayandehrood River, is poor in selenium. On the other hand, the
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deficiency of this element in agricultural lands indicates that farmers in these areas do not use selenium-containing
fertilizers. The highest concentration of selenium was located in the city of Mobarake. There is a huge steel
industry in this area. The dominant wind direction of the region is introduced as a threat factor in the transfer of
selenium-containing atmospheric emissions from the industrial areas of Mobarka to more populated areas of the
province
Conclusion: Industries are more concentrated in the city of Isfahan and its surrounding areas and thus selenium
concentration is higher in these areas than the neighboring areas. The steel industry in Mobarakeh is an agent for
the introduction of selenium into the atmosphere and finally the soil. Winds probably play a role in transmitting
selenium to the northeastern part of the region. However, no toxicity of this element was observed in all the studied
areas but even selenium deficiency was observed. Therefore, using selenium-rich fertilizers in the region is
recommended.
Keywords: Geostatistic, Co-Kriging, Zayandehrood River, Mobarake.
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