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چکیده
در سالهای اخیر به دلیل گسترش فعالیتهای صنعتی ،غلظت فلزات سنگین در محیطزیست و همچنین مواد غذایی افزایش
یافتهاست .قدرت تجمع زیستی فلزات سنگین از دالیل خطرآفرین بودن ،آن ها است .با توجه به اهمیت آلودگی عناصر سنگین
پژوهش حاضر با هدف ارائه توزیع مکانی آنها در خاک و ارتباط آن با کاربری اراضی در دشت یزد-اردکان ،استان یزد انجام شد.
محل  201نمونه خاک از عمق صفر تا  20cmبر پایة روش نمونه برداری اَبَرمکعب (هایپرکیوب) تعیین و برداشت شد و غلظت کل
عناصر  Pb ،Ni ،Mn ،Feو  Znبه کمک دستگاه جذب اتمی مدل  Analytik Jena-novAA300اندازه گیری شد .سپس برای
تبدیل دادههای نقطهای به دادههای سطحی از روشهای زمینآمار  IDW, GPI, RBF, LPI, Krigingاستفاده شد .نقشة کاربری
اراضی دشت یزد -اردکان مربوط به سال  2016با استفاده از روش طبقهبندی شیءگرا در  7طبقه تولید شد .نتایج بررسی رابطة
غلظت فلزات سنگین خاک با کاربری ارضی نشان دادکه کاربری اراضی کشاورزی و باغ و تپههای ماسهای با میانگین 0/950ppm
و  0/836به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت  Feرا دارند .بیشترین میانگین غلظت  Mnمربوط به کاربری اراضی مسکونی با 1/821
 ppmو کمترین مربوط به اراضی صخرهای با  ppm 1/083است .مرتع فقیر و اراضی بایر با  ppm 0/302بیشترین و اراضی مسکونی
با میانگین  ppm 0/219کمترین غلظت  Niرا دارند ،.بیشترین میانگین  Pbدر کاربری اراضی کشاورزی و باغ و اراضی مسکونی
(1/465و  ppm 1/373به ترتیب) و کمترین میانگین در اراضی صخرهای با  ppm 0/925دیده میشود .کاربریهای اراضی
کشاورزی و باغ با  0/583و اراضی مسکونی با  0/552بیشترین میانگین غلظت  Znو کاربری اراضی صخرهای با ppm 0/342
کمترین غلظت  Znرا به خود اختصاص دادهاند.

واژگان کلیدي :آلودگی خاک؛ اَبَرمکعب؛ زمینآمار؛ واریوگرام؛ طبقهبندی شیءگرا
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◼ مقدمه
آلودگی خاک به وسیله فلزات ،در بسیاری از نقاط جهان،
به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،به یک مشکل جدی
تبدیل شده است؛ و تجمع آنها در خاک ناشی توجه زیادی به
خود جلب کرده است .تجمع فلزات سنگین در خاک ممکن
است از فعالیتهای کشاورزی ( ،)24شهرنشینی ،صنعتی
شدن و فعالیتهای معدنی باشد .در این میان ،فعالیتهای
کشاورزی فشرده و صنعتی به عنوان آسیبپذیرترین فعالیت-
های انسانشناسی در جهان در نظر گرفته شده است .بر پایة
بررسیهای متعدد ،آلودگی فلزات سنگین در محیط بیشتر از
منابع انسانی حاصل میشود (.)22 ،21 ،10 ،8 ،3 ،1
عملیات استخراج معادن که شامل استخراج مواد معدنی
از پوسته زمین است ،تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست،
سیمای سرزمین و جوامع زیستی زمین دارد ( .)47بنابراین
عملیات استخراج معادن منجر به سود اقتصادی زیادی
میشود ،اما از سوی دیگر به تهدیدات جدی محیط زیست
منجر میشود ،و دلیل آن کاهش سطح جنگل ،تخریب زمین،
آلودگی هوا و آب و در نهایت کاهش تنوع زیستی میباشد
( .)47تغییر کاربری زمین میتواند بهوسیله ترکیبی از
فعالیتهای استخراج معادن و غیر معدن ایجاد شود ()37؛ و
هر دو تأثیرهای محیط زیستی و انسانی دارند .در حالی که
این تأثیرها اغلب منفی هستند ،از جمله تخریب زمین ،کاهش
تنوع زیستی ( )53 ،46و جابجایی محل زندگی ( .)44تأثیر
مثبت نیز ممکن است رخ دهد ،مانند افزایش فعالیتهای
حفاظتی و مدیریت کیفیت آب ( .)50 ،49کاهش اثر منفی و
افزایش اثرهای مثبت یکی از هدفهای مهم توسعه پایدار
است که برای شرکتهای معدن و سازمانهای نظارتی به طور
یکسان چالش برانگیز است.
نتایج پژوهشی در غرب غنا ،تأثیر استخراج طال در
کاربریهای اراضی نشان میدهد که معدنکاری منجر به
جنگلزدایی و کاهش قابل مالحظهای از زمینهای کشاورزی
میشود ( .)44بررسی و ارزیابی تأثیر استفاده از زمین بروی
غلظت برخی از فلزات سنگین در خاکهای سطح استان
گلستان نشان میدهد که غلظت فلزات سنگین در نمونههای
خاک کاربردهای صنعتی بیشتر از زمینهای کشاورزی و
طبیعی است .همچنین همبستگی معنیداری بین فلزات

سنگین خاک و بین فلزات سنگین خاک و محتوای کربن آلی
در انواع مختلف کاربریهای زمین وجود دارد ( .)20با
بهرهگیری از راهکار امتیازهای محدودیتی برای تلفیق
نقشههای تک عنصری فلزات سنگین برای ارائه تصویری از
آلودگی کلی خاک در منطقه شهرک صنعتی تخصصی روی
زنجان ،نشان داد که پهنههای خاکی دارای بیشترین غلظت
هر سه فلز سنگین  Pb ،Znو  Caدر قسمتهای شمال غربی
منطقه ،یعنی در اراضی مجاور شهرک تخصصی روی مشاهده
میشوند و با افزایش فاصله از این نواحی ،شدت آلودگی به
تدریج کاهش مییابد (.)43
نظر به ماهیت پیچیده خاک و وجود منابع مختلف مسئول
در پراکنش فلزات سنگین در خاک ،مقدار این آالیندهها
تغییرات شدیدی در سطح خاک داشته و الگوی توزیع آن ها
عموماً دارای ناهمگونیهای مکانی است ( .)33این در حالی
است که اطالع از الگوی توزیع مکانی فلزات سنگین در خاک،
پیش شرط شناسایی منشأهای احتمالی آنها و طراحی
برنامههای مدیریتی صحیح در راستای کنترل این آالیندههای
خطرناک است (.)65
اطالعات مربوط به توزیع مکانی و زمانی کاربری اراضی
ضروری است و نقش مهمی در مدیریت اراضی ،بخش منابع
طبیعی و فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند و آن را یک عامل
مهم و الزم برای نظارت بر محیط زیست و مدیریت در نظر
میگیرند ( .)18آگاهی از تغییرات کاربریهای اراضی که در
حال تبدیل شدن هستند ،اهمیت بسیار بیشتری از منظر
محیط زیستی و اقتصادی دارند .تصاویر ماهوارهای با توجه به
ویژگیهای برتر خود مثل پوشش وسیع ،قابلیت تکرار و
بهنگام شدن مداوم میتواند بهعنوان گزینه اول در بحث
شناخت و تهیه پوشش /کاربری اراضی مطرح باشد .به روز
بودن و صحت این نقشهها ،میتواند نقش چشمگیری در
مدیریت و برنامهریزی محیطی داشته باشد .طبقهبندی
شیءگرا فرآیندی است که طبقههای پوشش اراضی را به اشیاء
تصویری ارتباط میدهد ( .)63پردازش شیءگرای تصاویر
ماهوارهای ،روش کاربردی در پردازش تصاویر دیجیتالی است
که به تازگی در مقابل آنالیز پیکسل پایه توسعه داده شده
است ( .)4تجزیه و تحلیل شیءگرا به طور فزآیندهای به منظور
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تحلیل تصاویر با وضوح زیاد برای تشخیص تغییر در
محیطهای ناهمگن به کار گرفته میشود .در این روش عالوه
بر اطالعات طیفی از اطالعات متنی برای بهبود دقت نقشه و
ارایی محاسباتی استفاده میشود ( .)58 ،52این روش شیء
یا گروه همگنی از پیکسلها را به عنوان واحد اصلی پردازش
در نظر میگیرد و نیز همزمان عالوه بر ویژگیهای طیفی،
ویژگیهای غیرطیفی مثل شکل ،بافت ،هندسی ،الگو و
ارتباطات با اشیای همسایه را نیز شامل میشود (،5
.)18امروزه اهمیت سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از
دور در مطالعات آلودگی خاک شناخته شده است .در
سالهای اخیر ،سیستم اطالعات جغرافیایی برای مدیریت و
تخمین منابع آلودگی غیر نقطهای ،توسط محققان
محیطزیست مورد استفاده قرار گرفت ( .)57همچنین ،تصویر
ماهوارهای در بررسی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست
مورد استفاده قرار گرفت .بنابراین برای ارزیابی دقیق
آلودگیهای غیر نقطهای در مقیاس وسیع برای استفاده از
مجموع علوم مانند آمار کالسیک الزم است ( .)48نقشههای
پیشبینی نمونهها معموالً بر اساس روشهای زمینآمار که بر
اساس محاسبه و تخمین در مکانهای نمونهبرداری نشده
است بدست میآیند ( .)61 ،32این رویکرد به طور فزآیندهای
برای توصیف تنوع مکانی خواص خاک استفاده میشود (،29
 .)59 ،55 ،33 ،32برخی از نویسندگان برای بررسی و تهیه
نقشه فلزات سنگین خاک از روشهای زمین آمار استفاده
نمودهانده که میتوان به ( )62 ،60 ،17 ،13 ،9 ،6اشاره کرد.
برای بهبود نحوه نمونهبرداری از سال  ،1990روشهای آماری
متفاوتی در تهیه نقشه خاک ،توسعه یافته است .یکی از این
روشها ،روش هایپرکیوب است .روش هایپرکیوب برای اولین
بار برای شبیهسازی مونت کارلو و انتخاب متغیرهای ورودی
برای مدلهای رایانهای انتخاب شد ( .)34 ،25این روش در
مطالعات خاک و محیط زیست برای ارزیابی عدم قطعیت مدل
پیشبینی ( )36و در زمینآمار برای شبیهسازی ویژگیهای
تصادفی گاوسی استفاده میشود (.)68 ،43
دشت یزد-اردکان بحرانیترین دشت استان یزد در ایران
است که نزدیک به  %75تراکم جمعیتی استان و تعداد قابل
توجهی کارخانه و معدن در این دشت قراردارد ( .)19عمده
واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک یزد در مسیر اردکان-
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میبد-یزد واقع شدهاند و بیش از  50درصد کاشی و سرامیک
کشور را تأمین میکنند .آالیندههای صنعتی حاصل فعالیت
کارخانجات و کارگاهها هستند وارد خاک این دشت میشوند
( .)19انباشتگی عناصر سنگین حاصل از فعالیتهای صنعتی،
در درازمدت باعث آلوده شدن خاک ،آلودگی آبهای
زیرزمینی ،جذب توسط گیاهان ،ورود به زنجیره غذایی و ایجاد
خطرات جدی برای سالمت انسانها میگردد ( .)2بنابراین با
توجه اهمیت آلودگی عناصر سنگین ،پژوهش حاضر با هدف
تهیة نقشة فلزات سنگین خاک و ارتباط آن با کاربری اراضی
در دشت یزد-اردکان استان یزد صورت گرفته است.
◼ مواد و روشها
منطقه مورد بررسی

منطقه مورد مطالعه با مساحت  482900هکتار که از نظر
موقعیت " 53° 08´ 36تا " 54° 85´ 32طول شرقی و "59
´ °31 21تا " 32° 61´ 02عرض شمالی در فالت مرکزی
ایران و بخش مرکزی استان یزد واقع شده است.بیشینه و
کمینه ارتفاع منطقه به ترتیب  2684و  997متر از سطح
دریا است .بارشهای این منطقه اندک و نامنظم و به مقدار
 118میلیمتر در سال و مقدار تبخیر آن بین  2200تا 3200
میلیمتر در سال است .منطقه مورد مطالعه فاقد رودخانه
دائمی و جریانهای رودخانهای این دشت منحصر به
جریانهای سیالبی است .سیمای پوشش گیاهی در محدوده
مطالعاتی گیاهان درختچهای و بوتهای است .پوشش گیاهی
منطقه به دو گروه الف :گیاهان مقام به شوری مختص اراضی
پست مانند سیاه تاغ  Haloxylon aphyllum Iljinبه ارتفاع
 2-1متر ،اسکنبیل  Calligonum sp.با ارتفاع  1/5متر،
Hammada
salicornica
Iljin
رمس-اسکنبیل -
 ،Calligonum polygonoides L.گز Tamarix spبا ارتفاع
 18-1متر ،ب :گیاهان مقام به شوری در دشتهای آبرفتی.
گیاهان زراعی منطقه مورد مطالعه عمدتاً شامل گندم
 ،Triticum aestivum L.جو  ،Hordeum vulgare L.روناس
 ،Rubia tinctorum Lیونجه  ،Medicago sativa L.پسته
 ،Pistacia vera L.انار  .Punica granatum L.میباشد .طبق
طبقهبندی تاکسونومی خاکهای منطقه در دو رده آنتی
سول 1و اریدی سول 2قرار میگیرند (.)66
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روش کار

برای تعیین تعداد و محل نقاط نمونهبرداری از خاک از
روش اَبَرمکعب (هایپرکیوب) استفاده شد ( .)51اَبَرمکعب
یک روش نمونه برداری تصادفی طبقهبندی شده 3است که
نمونه برداری کارآمد را از توزیع چند متغیره فراهم میکند.
محل  201نمونه برداشت خاک بر اساس روش نمونهبرداری
فوق تعیین و برداشت شد (شکل .)1
پس از یافتن موقعیت جغرافیایی نقاط به کمک سیستم
مکانیاب جهانی ،4از عمق صفر تا  20cmالیه سطحی ،نمونه
خاک به وزن  2-3کیلوگرم خاک از هر نقطه جمعآوری و در
ظروف پالستیکی به آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه یزد
منتقل گردید .پس از هوا خشک کردن نمونههای برداشت
شده و جداسازی ذرات درشت آنها توسط الک دو میلیمتری،
عصارهگیری نمونهها با استفاده از اسید نیتریک پنج نرمال
( )38انجام شد و در نهایت غلظت کل عناصر ،Ni ،Mn ،Fe
 Pbو  Znبه کمک دستگاه جذب اتمی 5مدل Analytik Jena-
 novAA300تعیین شد .پس از اندازهگیری دادههای مربوط
به پارامترهای عناصر سنگین خاک ،تمامی دادههای مربوط به
هر عنصر از نظر نرمال بودن به وسیله آزمون کلموگراف-
اسمیرنف محاسبه شد ( .)54برای بررسی همبستگی بین

دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد برای
اندازهگیری توزیع دادههای آماری ،ضریب تغییرات به کار برده
شد .ضریب تغییرات از تقسیم انحراف معیار بر میانگین مطابق
رابطه ( )1به دست میآید.
() 1

به عبارت دیگر ضریب تغییرات ،مقدار پراکندگی به
ازای یک واحد از میانگین را بیان میکند .این مقدار زمانی
تعریف شده است که میانگین صفر نباشد .این مقدار بیبعد
است به همین دلیل مناسب برای مقایسه دادههای آماری
است که واحدهای مختلفی دارند (.)64
تهیه نقشه معادن و کارخانههاي منطقه مورد مطالعه

معادن و کارخانههای دشت یزد-اردکان با استفاده از
اطالعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد و
همچنین بازدید میدانی شناسایی شدند .موقعیت معادن و
کارخانههای دشت یزد-اردکان در شکل ( )2آورده شده
است .در منطقه معادن و کارخانههای همچون
آسفالتسازی ،شیشهسازی ،فوالدسازی ،کاشیسازی ،شن
و ماسه ،فوالدسازی نیروگاه وجود دارد (شکل .)3

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه و پراکنش نقاط نمونه برداري

1

Antisoil
Aridisoil
3
Stratified random sampling
4 Global Positioning System; GPS
5 Atomic Absorption Spectrophotometer
2




= cv
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شکل  .2موقعیت معادن و کارخانههاي دشت یزد-اردکان

A

B

C

D

شکل  .3نمایی از معادن و کارخانههاي منطقه مورد مطالعه ( :Aکارخانه شن و ماسه شاکر در شمال غرب منطقه  :Bکارخانه شن و
ماسههاي جاده دربید در شمال منطقه  :Cکارخانه سیمان سفید آزادگان در شمال منطقه  :Dکارخانه شن و ماسه جاده خضرآباد در
جنوب منطقه)
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تهیه نقشه فلزات سنگین خاک با استفاده از زمین آمار

به منظور تبدیل دادههای نقطهای به دادههای سطحی از
روشهای زمینآماری IDW1, GPI2, RBF3, LPI4, Kriging
استفاده گردید .جهت نشان دادن پیوستگی مکانی عناصر
مورد بررسی ،تغییرنما (وایروگرام) ترسیم شد ( .)39برای
تعیین مقدار همبستگی مکانی یک متغیر در فواصل نمونه-
برداری شده و استخراج پارامترهای الزم در مراحل درونیابی
از تغییرنما استفاده شد .تغییرنما از طریق رابطه ( )2محاسبه
شد (.)59
)𝑛(ℎ

() 2

1
= )𝛾(ℎ
∑[𝑧(𝑥𝑖 ) − 𝑧(𝑥𝑖+ℎ )]2
)2𝑛(ℎ
𝑖=1

که در آن:

()3

1 n
( X i − Yi ) 2

n i=1
2

()4

X i − Yi
Yi

n



i =1

n
2

()5

= RMSE

= MAPE

i=1 X i − Yi
n

n

= MAE

 :Xiمقادیر اندازه گیری شده :Yi ،برآورد شده میباشد.
در ارزیابی دقت و اعتبار روشهای درونیابی از روش
اعتبارسنجی متقابل یا حذفی استفاده شد .این روش بر این
اساس است که هر بار یک نقطه مشاهدهای حذف شده و
برای آن از روی نقاط مجاور مقداری برآورد شود ،سپس
مقدار واقعی به محل قبلی برگردانده و برای کلیه نقاط
شبکه این عمل صورت گرفت.

)  :  ( hمقدار نیمتغییرنما برای جفت نقاطی که به فاصله
 hاز هم قرار دارند.
 :nتعداد زوج نقاطی است که به فاصله  hاز یکدیگر قرار دارند.
)  : z (x iمقدار مشاهده شده متغیر در نقطه .x
)  : z (x i + hمقدار مشاهده شده متغیری که به فاصله  hاز
 xقرار دارد.
تغییرنمای برای برازش بر دادههای هر کدام از پارامترها
استفاده شد که همبستگی مکانی بین دادهها را به صورت
مطلوبتری از سایر تغییرنماها نشان دهد .برای این امر از
ضریب تعیین یا  R2استفاده گردید .ضریب تعیین نشاندهنده
این است که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر
متغیر مستقل مربوطه بوده و مابقی تغییرات متغیر وابسته
مربوط به سایر عوامل میباشد .به همین دلیل از این نسبت
برای انتخاب بهترین واریوگرام استفاده شد .در تحقیق حاضر
از وایروگرامهای خطی ،5نمایی ،6گوسی 7وکروی 8استفاده
گردید ( .)17این روش بهطور گسترده درتحلیل بومشناختی
ناهمگنی خاک از طریق محاسبة نیمه واریانسها بهکار میرود
( .)69 ،56 ،53برای انتخاب بهترین روش درونیابی در تهیه
نقشه عناصر سنگین خاک از شاخصهای ارزیابی دقت
 MAE11 ،MAPE10 ،RMSE9استفاده شد (روابط 3تا .)5

در تحقیق حاضر از تصویر ماهوارهای لندست  8سال
 2016استفاده شد .پس از انجام تصحیحات رادیومتری به
روش چاوز بر روی تصویر ماهوارهای و برش آن در محدوده
مورد مطالعه ،اقدام به تهیه و استخراج نقشه کاربری اراضی،
به روش طبقهبندی نظارت شده شیءگرا به  7طبقه کاربری
جنگلکاری ،اراضی کشاورزی و باغ ،اراضی بایر و بدون
پوشش گیاهی ،مرتع فقیر ،اراضی مسکونی ،اراضی صخرهای
و تپههای ماسهای تفکیک گردیدند .تصحیح رادیومتریک در
سنجش از دور بسیار ضروری است .در تحقیق حاضر برای
تصحیح رایومتریک تصاویر از روش چاوز که عبارت است از
روش کم کردن ارزش پیکسلهای تیره ،12استفاده شد (.)11
علت اینکه مساحت برخی کاربری ها خیلی کم بود و قابل
طبقه بندی و تفکیک نبودند مورد بررسی قرار نگرفتند.
جهت تفکیک آنها از بازتاب طیفی هر کاربری و همچنین
بازدید میدانی استفاده شد .برای انجام تصحیح رادیومتری
در اولین گام ارزشهای رقومی به تابش طیفی تبدیل شد که

1

7

2

8

Inverse Distance Weighting
Global polynomial interpolation
3 Radial Basis Function
4 Local Polynomial Interpolation
5 Linear Model
6 Exponential Model

تهیه نقشه کاربري ارضی

Gaussian Model
Spherical Model
9 Root Mean Square Error
10 Mean Absolute Percentage Error
11 Mean Absolute Error
12 Dark object subtraction
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این عمل با استفاده از ضرایب کالیبراسیون سنجنده و با
استفاده از رابطه شماره ( )6صورت گرفت (.)7
()6

L= Gain × DN + Offset

که در آن  :Lتابش طیفی (،)Wem-2 Ster-1 μm-1
 :DNارزش رقومی پیکسل از صفر تا  255و  Gainو :Offset
ضرایب کالیبراسیون سنجنده میباشند .در مرحله بعد مطابق
با رابطه شماره ( )7مقدار تابش طیفی به بازتاب طیفی تبدیل
شد (.)49 ،28

()7

Ld 2
) ESUN .COS ( SZ

=p

 :Pبازتاب طیفی بدون واحد بین صفر تا یک.
.3/14:π

 :Lتابش طیفی در دریچه سنجنده.
 :d2مجذور فاصله زمین و خورشید بر اساس واحدهای ستارهشناسی.
 :ESUNارتفاع خورشید.

7

) :COS(SZکوسینوس زاویه خورشید در هنگام تابش در
زمان ضبط تصویر ماهوارهای.
در طبقهبندی شیء گرا فرآیند پیکسلها با درجه
عضویت متفاوت در بیش از یک کالس طبقهبندی میشوند
و بر اساس درجه عضویت نسبت به هر کالس ،طبقهبندی بر
اساس الگوریتم نزدیکترین همسایه انجام میشوند .قطعه-
بندی اولین و مهمترین مرحله در زیر طبقهبندی تصویر به
واحدهای تصویری مجزا میباشد .قطعات باید در داخل خود
همگن و تنها نماینده یک طبقه باشند ،نه ترکیبی از چند
طبقه و در عین حال باید در کل تصویر ،ناهمگنی و اختالف
بین پدیدههای مجاور وجود داشته باشد .نمایی از قطعهبندی
کاربرهای منطقه مورد مطالعه در شکل ( )4نشان داده شده
است .طبقهبندی شیءگرا نیز همانند طبقهبندی پیکسل
پایه نیازمند نمونههای آموزشی است .بنابراین در ادامه
نمونههای آموزشی مورد نیاز برای طبقهبندی بر سطح
تصویرها پیاده شده و شیءهای تصویری متناظر آنها به
عنوان شیءهای نمونه آموزشی برای کالسهای طبقهبندی
انتخاب شده است.

شکل  .4نمایی از قطعهبندي کاربرهاي منطقه مورد مطالعه به روش شیءگرا
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بهمنظور بررسی صحت طبقهبندی نیز مقایسهای با
نقشههای کاربری موجود و همچنین بازدیدهای میدانی
صورت گرفت .به این صورت که نقشه مرجع یا واقعیت
زمینی از تمامی قسمتهای منطقه مورد مطالعه و با
استفاده از دیگر روشها نظیر بازدید میدانی تهیه گردید
(شکل .)5
در پژوهش حاضر  ،از روش نمونهبرداری تصادفی جهت
ارزیابی صحت نقشههای بدست آمده ،استفاده گردید.
نمونهها با توجه به نقشه کاربری اراضی و بازدیدهای محلی
از منطقه مورد مطالعه با استفاده از  ،GPSتعدادی پلیگون
( )16به روش تصادفی از هر گروه از کاربری اراضی ثبت
گردید.
بهمنظور بررسی صحت طبقهبندی تصویر ،با بهرهگیری
از نمونههای آزمایشی ،نسبت به محاسبه صحت با استفاده
از ماتریس خطا و محاسبه پارامترهای آماری صحت کل،
ضریب کاپا ،دقت تولیدکننده و دقت استفاده کننده اقدام
شد (.)30

◼ نتایج
نتایج حاصل از توصیف ویژگیهای آماری در جدول ()1
آمده است .از میان عناصر سنگین خاک ،عنصر Ni
بیشترین ضریب تغییرات برابر با  1/5را دارد .همچنین Pb
و  Znبه ترتیب با  0/75و  0/79دارای کمترین ضریب
تغییرات هستند.
بر این اساس ضرایب همبستگی بین عناصر  Niو Pb ،Fe
و  Feبه ترتیب  0/14و  0/143در سطح اطمینان  5درصد
و ضریب همبستگی بین  Znو  0/292 ،Feدر سطح
اطمینان  1درصد تعیین شد (جدول .)2
نتایج حاصل از ترسیم تغییرنماهای مختلف در جدول ()3
مشاهده میگردد .با توجه به ضریب تبیین به دست آمده
برای تغییرنماهای برازش شده  ،Feواریوگرام نمایی با مقدار
 ،0/94برای عنصر  ،Mnواریوگرام کروی با مقدار ،0/95
برای عنصر  ،Niواریوگرام کروی با میزان  ،0/94برای
پارامتر  ،Pbواریوگرام گوسین با میزان  0/93و برای عنصر
 ،Znواریوگرام نمایی با مقدار  0/93بهترین همبستگی بین
دادهها را مدل کرده و برای درونیابی استفاده شدند.

شکل  .5نقشه نقاط واقعیت زمینی
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جدول  .1آمار توصیفی عناصر سنگین منطقه مورد مطالعه ()ppm
عنصر
پارامتر
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

0/04
6/08
1/20
0/99
0/97
2/19

0/00
10/59
1/66
2/04
4/18
2/65

0/00
3/59
0/32
0/49
0/24
4/58

0/00
6/74
1/37
1/03
1/05
1/73

0/00
2/16
0/50
0/39
0/15
1/70

جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون بین دادههاي عناصر سنگین خاک منطقه مورد مطالعه
Fe

Zn

Pb

Ni

Mn

1

1
**0/292

1
0/056
*0/143

1
-0/025
0/011
*0/140

1
0/015
0/031
0/118
-0/03

Mn
Ni
Pb
Zn
Fe

*همبستگی در سطح  0/05معنادار است **همبستگی در سطح  0/01معنادار است

جدول  .3پارامترهاي تأثیر قطعهاي و سقف تغییرنما براي تغییرنماهاي برازش شده عناصر سنگین خاک منطقه مورد مطالعه
پارامتر

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

مدل

Co
اثر قطعه)(mm2

Co+C

Ao

اثر آستانه
()mm2

Co/Co+C

عامل فاصله ()m

گوسین
خطی
کروی
نمایی*

0/12
0/11
0/10
0/04

0/25
0/26
0/21
0/16

0/502
0/376
0/502
0/703

31159
13833
29040
2560

0/52
0/66
0/69
0/94

گوسین
خط ی
*کروی
نمایی

0/30
0/26
0/001
0/001

0/60
0/42
0/392
0/399

0/50
0/38
0/997
0/997

17580
12826
4200
1740

0/17
0/31
0/95
0/89

گوسین
خطی
*کروی
نمایی

0/040
0/043
0/011
0/027

0/24
0/25
0/23
0/50

0/799
0/825
0/950
0/947

4780
8989
9380
14760

0/922
0/903
0/942
0/929

*

0/08
0/13
0/05
0/02

0/22
0/25
0/22
0/23

0/63
0/46
0/75
0/88

2720
10932
5440
2060

0/933
0/57
0/932
0/88

گوسین
خطی
کروی
نمایی*

0/05
0/04
0/04
0/03

0/10
0/07
0/09
0/07

0/500
0/340
0/501
0/548

15840
10981
25660
3220

0/70
0/80
0/81
0/93

گوسین
خطی
کروی
نمایی

* نشان دهنده بهترین تغییرنما

R2
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نتایج حاصل از ارزیابی بهترین مدلهای درونیابی عناصر
سنگین خاک دشت یزد-اردکان بر اساس MAE ،RMSE
و  ،)17( MAPEدر جدول ( )4ارائه شده است .همچنین
نقشه پهنهبندی بهترین مدلهای هر کدام از عناصر در سه
طبقه  ppm 0-0/5یا غلظت کم  ppm 0/1-5یا غلظت
متوسط ،و  ppm <1یا غلظت زیاد ،تقسیمبندی و پهنه-
بندی انجام شد (شکل .)6
بر اساس شکل ( ،)2پراکنش معادن و کارخانهها در مرکز
و همچنین در مسیر جادها میباشد .در مورد  Mnدر مرکز
و همچنین در مسیر جادها بیشترین فراوانی و طبقه زیاد
را دارا میباشد.
در مورد  Feدر مرتع فقیر در طبقه متوسط قرار دارد و
بیشترین فراوانی در مسیر جاده یزد-اردکان قرار دارد .در

مورد فلز  Pbدر قسمت جنوبی منطقه ،حداکثر فراوانی را
مشاهده میکنیم و دلیل آن وجود کارخانههای فوالدسازی
در این ناحیه است .بیشتر فراوانی فلزات  Niو  Znدر طبقه
پایین و متوسط قرار دارند و غلظت زیادی در منطقه ندارند.
نقشههای کاربری اراضی دشت یزد-ارکان مربوط به سال
 2016با استفاده از روش طبقهبندی شیءگرا (شکل  )7و
همچنین درصد مساحت هر کاربری (شکل  )8بررسی شد.
مساحت و درصد مساحت تعداد کل نقاط برای
صحتسنجی هر طبقه در جدول ( )5آورده شده است.
ماتریس خطا نیز برای این نقشه کاربری اراضی سال 2016
تشکیل شد و ضریب کاپای کلی برای نقشه کاربری اراضی
 2016برابر  91/77بدست آمد (جداول  6و .)7

جدول  .4ارزیابی آماري عناصر سنگین خاک بر اساس روشهاي مختلف آماري
مدل

MAE

MAPE

(RMSE)ppm

Fe

Kriging Simple

12/310

0/188

0/037

Mn

IDW

0/214

13/321

0/270

Ni

Kriging
Universal

0/058

18/982

0/071

Pb

IDW

0/086

6/389

0/110

Zn

IDW

0/019

3/877

0/025

شکل  .6نقشه پهنهبندي عناصر سنگین خاک با استفاده از بهترین مدلهاي درونیابی بر حسب ()ppm
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شکل  .8نمودار درصد مساحت طبقههاي کاربري اراضی در سال 2016
جدول  .5مساحت و درصد مساحت تعداد کل نقاط واقعیت زمینی براي صحتسنجی
مساحت نقاط واقعیت زمینی (هکتار)

درصد مساحت نقاط واقعیت زمینی ()%

کاربري
جنگلکاری

149/28

1/77

اراضی کشاورزی و باغات

551/78

6/53

مرتع فقیر

3646/32

43/15

اراضی بایر

1639/29

19/40

اراضی مسکونی

1100/21

13/02

اراضی صخره ای

1127/63

13/34

تپه های ماسه ای

235/92

2/79

مجموع

8450/43

100

جدول  .6ماتریس خطاي نقشه کاربري اراضی سال 2016
خطاي اضافه

1

مجموع

Sd

Ro

Re

Pr

Br

Ag & Gr

Af

0/0286

43516

498

236

147

0

297

67

42271

Af

0/0583

13903

442

47

31

205

35

13093

50

Ag & Gr

0/0521

14189

31

1

4

1

13450

22

680

Br

0/0178

6790

3

0

1

6669

0

117

0

Pr

0/219

3465

26

0

2706

0

0

1

732

Re

0/5509

3400

936

1527

7

0

17

88

82

Ro

0/044

19170

18326

45

29

2

129

242

397

Sd

-

104433

20262

1856

2925

6877

13928

13630

44955

مجموع

0/0612

-

0/0955

0/1773

0/0749

0/0302

0/0343

0/0394

0/0597

خطای حذف

2

 :Afجنگلکاری :Ag & Gr ،اراضی کشاورزی و باغات :Br ،اراضی بایر :Pr ،مرتع فقیر :Re ،اراضی مسکونی :Ro ،اراضی صخرهای :Sd ،تپه ماسهای
Error Commission
Error Omission

1
2
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جدول  .7پارامترهاي آماري دقت نقشه کاربري اراضی به روش شیء گرا
2016

سال
طبقه

دقت تولید کننده

دقت استفاده کننده

Af

81/7

43/9

Ag & Gr

96/8

98/1

Br

88/3

94/5

Pr

89/8

95

Re

95/5

93/3

Ro

96

94

Sd

92/3

77/5

دقت کل ()%

95/18

ضریب کاپا ()%

91/77

بررسی رابطه کاربري اراضی با فلزات سنگین خاک

خالصهای از آمار توصیفی برای غلظت کل عناصر
سنگین در کاربریهای مختلف در جدول ( )8نشان
میدهد.
دامنة تغییر  Feدر تمام منطقه بین  0/442تا 1/591
 ppmمیباشد .کاربری اراضی کشاورزی و باغ و تپههای
ماسهای با میانگین  0/950و  ppm 0/836به ترتیب
بیشترین و کمترین غلظت  Feرا نشان میدهند .تغییرات
 Mnبین صفر تا  ppm 4/769میباشد که بیشترین
میانگین مربوط به کاربری اراضی مسکونی به مقدار 1/821
 ppmو کمترین میانگین مربوط به اراضی صخرهای به
مقدار  ppm 1/083میباشد .مقدار تغییرات  Niبین 0/091
تا  1/241است که کاربریهای مرتع فقیر و اراضی بایر
بیشترین میانگین به مقدار  ppm0/302و کاربری اراضی
مسکونی کمترین میانگین به مقدار  ppm 0/219را به خود
اختصاص دادهاند.
بیشترین میانگین  Pbدر کاربری اراضی کشاورزی و
باغات و همچنین اراضی مسکونی به ترتیب به مقدار 1/465
و  ppm 1/373کمترین میانگین در اراضی صخرهای به
مقدار  ppm 0/925دیده میشود .کاربریهای اراضی

کشاورزی و باغات و اراضی مسکونی بیشترین میانگین
غلظت  Znبه ترتیب به مقدار  0/583و  ppm 0/552و
کاربری اراضی صخرهای کمترین غلظت  Znبه مقدار
 ppm 0/342را دارند.
◼ بحث و نتیجهگیري
پهنهبندی و تهیه نقشههای غلظت عناصر سنگین ،یکی
از مراحل مهم و اولیه در راستای تصمیمگیری برای
جداسازی محدودههای آلوده یا تعیین محدودههای مناسب
برای اقدامات حفاظتی میباشد.
نتایج همبستگی بین دادههای عناصر سنگین خاک
نشان دهنده این واقعیت است که بخش اعظمی از تغییرات
این  Pb ،Fe ،Niو  Znعنصر در خاک توسط عوامل مشابهی
مانند عملیات معدنکاوی ،استخراج و فعالیتهای صنعتی
این مواد و همچنین دود ناشی از عبور و مرور خودروها و
وسایل نقلیه سبک و سنگین در مجاور بزرگراه و جاده
بندرعباس-تهران در منطقه کنترل میشود.
نتایج به دست آمده توسط دیگر محققان نیز عوامل
مشابهای را در تغییرات عناصری مانند  Pbو  Znمؤثر
دانستهاند (.)62 ،27
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جدول  . 8آمار توصیفی غلظت کل عناصر سنگین در کاربريهاي مختلف دشت یزد-اردکان
عنصر

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

پارامتر

جنگلکاري اراضی کشاورزي و باغات مرتع فقیر اراضی بایر اراضی مسکونی اراضی صخره اي تپههاي ماسهاي

حداقل

0/783

0/442

0/442

0/442

0/442

0/442

0/662

حداکثر

0/970

1/591

1/190

1/442

1/190

1/190

0/970

میانگین

0/936

0/950

0/935

0/939

0/934

0/917

0/836

حداقل

0/934

0/416

0/00

0/00

0/00

0/416

0/416

حداکثر

4/769

4/769

4/769

4/769

4/769

2/353

2/353

میانگین

1/686

1/624

1/090

1/334

1/821

1/083

1/125

حداقل

0/143

0/091

0/091

0/143

0/091

0/143

0/173

حداکثر

0/475

0/753

1/241

1/241

0/753

0/753

0/475

میانگین

0/233

0/247

0/302

0/302

0/219

0/289

0/294

حداقل

0/775

0/490

0/00

0/00

0/490

0/490

0/490

حداکثر

1/981

4/262

2/821

4/262

2/821

1/981

1/981

میانگین

1/254

1/465

1/151

1/248

1/373

0/925

1/204

حداقل

0/142

0/278

0/004

0/004

0/278

0/142

0/217

حداکثر

0/532

1/267

1/267

1/267

1/267

0/789

1/267

میانگین

0/369

0/583

0/347

0/453

0/552

0/342

0/352

تغییرنماهای مورد استفاده در تحقیق حاضر به خوبی
نشان دادند که ترسیم تغییرنما عالوه بر اثبات همبستگی
مکانی بین دادههای فلزات سنگین خاک ،قابلیت مدل
تغییرات همبستگی مکانی در جهتهای مختلف را نیز
دارند .همبستگی دادهها نشان دهنده این واقعیت است که
بخش اعظمی از تغییرات این پنچ عنصر شامل ،Mn ،Fe
 Pb ،Niو  Znدر خاک توسط عوامل مشابهی مانند عملیات
معدنکاوی ،استخراج و فعالیتهای صنعتی در منطقه
کنترل میشود .مطالعات بسیار نشان داده است که خاک-
های مناطق شهری به دنبال فعالیتهای بشر مثل ساخت
و ساز ،فعالیتهای معادن و صنایع مدرن توسط مقادیر
زیادی از فلزات سنگین آلوده شدهاند (.)30
تعداد معادن و کارخانه در منطقه مورد مطالعه بیش از
 280عدد است و بیشترین حضور آنها در مرکز منطقه و در
مسیر جاده یزد به اردکان است .با توجه به نقشه پهنهبندی
عناصر سنگن خاک ،بیشرین درصد مساحت توزیع عنصر
 Feدر طبقه  0/5-1یا متوسط میباشد و به صورت نقطهای
در جاهایی که تجمع معادن و کارخانجات وجود دارند،
غلطت  Feباال میباشد .مساحت طبقه غلطت پایین ،خیلی
ناچیز میباشد که نشان دهندة افزایش مقدار  Feدر منطقه
است .مناطق با کاربریهای اراضی کشاورزی و باغات و

اراضی مسکونی دارای غلظت متوسط روی یا طبقه 0/5-1
هستند .غلظت  Mnدر مسیر دشت یزد-اردکان که معادن
و کارخانهها وجود دارند در طبقه زیاد قرار دارد .با توجه به
نقشه پهنهبندی شده عنصر  ،Mnغلظت آن در کل منطقه
زیاد است و نیاز به مدیریت دارد .منبع اصلی  Mnدر خاک،
از پوسته زمین حاصل میشود ،در حالیکه مهمترین منابع
آلودگی  Mnعوامل محیطی شامل تخلیه فاضالب شهری،
لجن فاضالب و احتراق سوختهای فسیلی ،استخراج
معادن و کارخانهها میباشد (.)23
غلظت عنصر  Niدر منطقه در طبقه کم قرار دارد.
همانطور که در نقشه پهنهبندی عنصر  Niمشاهده میشود
در کاربری مرتع فقیر بیشترین توزیع را داریم .بر خالف
انتظار در مکانهای که معادن و کارخانهها ،اراضی
کشاورزی و باغات و اراضی مسکونی قرار دارند غلطت عنصر
 Niپایین است و این نشان دهنده عدم ارتباط این عنصر با
کاربری اراضی میباشد .محققین مقدار  Niدر خاک را
مرتبط با مواد دانستهاند ( .)35در خاکهای چین ،منشاء
Niدر خاک سطحی به مواد مادری ربط داده شد (،45 ،67
 )14طبق نتایج تحقیقات صورت گرفته غلظت عنصر Niبا
کاربری زمین ارتباطی ندارد و تغییرات آن مرتبط با مواد
مادری در خاکها میباشد (. )40
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در جاهایی که تجمع معادن و کارخانجات وجود دارند
عنصر  Znدر طبقه متوسط و بقیه منطقه در طبقه پایین
قرار دارد .مساحت طبقه باال  0/5-بسیار ناچیز است .در
مطالعهای که بر روی خاکهای سطحی اسپانیا انجام شد،
فعالیتهای انسانی و نوع مواد مادری را عامل افزایش غلظت
روی به خاکهای کشاورزی منطقه معرفی کردند (.)42
همچنین ( )12نشان دادند که غلظت روی در خاک به وسیله
مواد مادری و فعالیتهای انسانی کنترل میشود.
درونیابی دادههای  Pbنشان میدهد که کانون اصلی
غلطت  ،Pbدر مرکز به سمت جنوب و غرب منطقه مورد
مطالعه میباشد (مناطقی که با رنگ قرمز نشان داده شدهاند).
در این مناطق مقدار غلظت  Pbبه دلیل تجمع معادن و
کارخانهها ،اراضی کشاورزی و باغات و اراضی مسکونی در
طبقه باال قرار دارند و در شمال و شرق منطقه غلظت  Pbدر
طبقههای متوسط و کم قرار دارند ( .)15برای تعیین منابع
فلزات سنگین در خاک به این نتیجه رسیدند که غلظت عنصر
 Pbتوسط منابع انسانی کنترل میشود .همچنین نتایج در
خاکهای اروپا نشان میدهد که غلظت عنصر  Pbهمبستگی
باالیی با کشاورزی دارد( .)31نتایج به دست آمده توسط سایر
محققین نیز عوامل مشابهی را در کنترل تغییرات عناصری
مانند  Pbو  Znدخیل دانستهاند (.)27
نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشاندهنده کارایی و
اعتمادپذیری باالی روش شیءگرا در استخراج نقشه
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کاربری اراضی میباشد (ضریب کاپای باالی  .%91با این
حال محدودیت در انتخاب پارامترهای بهینه قطعهبندی و
خطای بالقوه موجود در قطعهبندی از مشکالت و
آسیبهای قطعهبندی و بهنوعی روش شیءگرا محسوب
میشود .خطاهای موجود در قطعهبندی میتواند باعث بروز
خطا در طبقهبندی شود و این موضوع استفاده این روش را
دچار چالش جدی خواهد نمود .از دالیل عمده پایین بودن
دقت طبقهبندی کاربری اراضی تپههای ماسهای ،کاهش
دقت همپوشانی طیفی و مشابهت نسبی در الگوی
کاربریها بوده است .در تحقیقی که در دامنه سبالن انجام
شد نتایج نشان داد که کاربری زراعت دیم نیز به علت
شباهت طیفی با کاربری مرتع ،باعث کاهش تفکیک این
دو عارضه میشود (.)26
با توجه به موقعیت منطقه مورد مطالعه و تنوع کاربرى-
ها در منطقه به خصوص وجود کاربرىهاى شهرى ،صنعتى
و کشاورزى ،بدیهى است که این منطقه در معرض آلودگى-
هاى مختلف از جمله آلودگى خاک به فلزات سنگین قرار
گیرد ،بنابراین تعیین توزیع مکانى فلزات سنگین و ارائه
راههاى مؤثر و برنامهریزىهاى مدیریتى مناسب و کارآمدتر
جهت پیشگیرى ،کنترل و کاهش آلودگى خاک به فلزات
سنگین امرى ضرورى است.
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Abstract
In recent years, due to the expansion of industrial activities, the concentration of heavy metals in
the environment as well as foods has increased. Heavy metals are dangerous because of their
bioaccumulation. Regarding the importance of contamination of heavy elements of the soil, the
present study aimed to provide the spatial distribution of heavy metals and its relationship with
land use in the Yazd-Ardakan plain, Iran. First, 201 soil samples from depths of 0 to 20 cm were
sampled using the hypercube method, and the total concentration of iron, manganese, nickel, lead,
and zinc elements were determined using Analytical Jena-novAA300 atomic absorption device.
Then, to convert point data to surface data, geostatistical methods of IDW, GPI, RBF, LPI, and
Kriging were used. The land cover/use map of the Yazd-Ardakan plain in 2016 was mapped using
an object-oriented classification method. Results of the relationship between heavy metals
concentration and land cover/use showed that the agricultural lands and gardens and sand dunes
with the mean of 0.950 and 0.836 ppm had the highest and lowest iron concentrations. The highest
mean concentration of manganese was related to the residential land (1.821 ppm) and the lowest
mean of rocky terrains (1.083 ppm), the most average for poor rangelands and bare land was
(0.302 ppm), Residential areas had the lowest nickel concentration (0.192 ppm). The highest mean
of lead metal in agricultural land and gardens, as well as residential areas (1.465 and 1.373 ppm,
respectively) and the lowest, mean in rocky terrains (0.925 ppm). Agricultural and gardens areas,
and residential lands, have the highest mean of zinc concentration (0.583 and 0.552 ppm,
respectively), and the rocky terrain has the lowest zinc concentration (0.342 ppm).
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