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چکیده
شبیهسازي در جریان آبهاي زیرزمینی مصارف کشاورزي و دسترسی به آبهاي زیرزمینی با کیفیت باال از اهمیت بسزایی برخوردار است .در بسیاري
از کشورهاي خشک جهان و به خصوص ایران ،اصلی ترین منبع تأمین آب ،ذخایر آب زیرزمینی است .ای ن پ ووه ،،ب ا به ر گی ري از تحلی له اي
زمینآمار ،به بررسی اثرات زیست محیطی عناصر سنگین معدن سنگآهن گل گلهر سیرجان ،پرداخته است .بدین منظور عناصر فل زات س نگین (آه ن،
مس ،کروم ،کادمیم ،آنتیموان ،آرسنیک) ،از  115نمونه آب زیرزمینی نمونهبرداري شدند .سپس با رسم نمودار هیس توگرام ب ه بررس ی آم ار مد دماتی و
اطالعات اکتشافی – مکانی حاصل از داد هاي منطده مورد مطالعه پرداخته شد .نیم تغییر نماي تجربی هریک از پارامترها با استفاد از نرمافزار isatis
محاسبهشد و با مدلهاي گاوسین ،کروي ،خطی و نمایی ،برازش داد شد .بعد از انجام واریوگرفی ،شبیهسازي گاوسی متوالی در مدل بلوکی تهی ه ش د
در منطده موردمطالعه در  100مرتبه انجام و ندشه حاصل از شبیهسازي گاوسی هر یک از متغیرهاي مذکور تهیه شد .عالو بر بررسی پیوستگی مک انی
متغیرها ،ندشه احتمال و عدم قطعیت ،طبق استاندارد آب آشامیدنی  EPAتهیه و نداطی که در آن غلظت فلزات سنگین در حد مجاز آب آشامیدنی و ی ا
بیشتر از حد آستانه مجاز بود ،مشخص شد .نتایج صحتسنجی درانتها با نتایج حاصل از شبیهسازي و مدادیراصلی مدایسه شد .نتایج مطالعات نش ان داد
که بیشترین خطر آلودگی فلزات سنگین آهن ،مس ،آرسنیک و کروم ،طبق استاندارد آب آشامیدنی  ،EPAمربوط به مناطق معدنی سنگآهن گل گه ر،
و چا دراز ،در کفهنمک خیرآباد و منطده قطاربنه است .همچنین نتایج بررسی¬ها بر روي عنصرآنتیموان نشان داد ،بخ ،عمد اي از منابع آب زیرزمینی
منطده مورد مطالعه آلود  ،به این عنصر است و براساس حد مج از  EPAقاب ل ش رب نیس تند .آبه اي زیرزمین ی در ند اط  KH3 ،KH2 ،KH1و
 CHD20بیشترین غلظت کادمیم را داشتند که ندشههاي احتمال هریک ازعناصر تهیه شد.
واژههاي کلیدي :درونیابی ،زمینآمار ،شبیهسازي گاوسی ،فلزات سنگین ،کیفیت آب
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گام اول در ارزیابی گستردگی و شدت آلودگی فل زات س نگین در
مناطق مشکوک به آلودگی ،تعیین غلظت فلزات می باش د .از ای ن رو
براي حفظ محیط زیس ت ،کنت رل آل ودگی و بهداش ت عم ومی بای د
اطالع دقیدی از میزان آلودگیها به خصوص فلزات سنگین و پراکن،
آن ه ا در مح یط ه اي آب ی داش ته باش یم .امروز به دلیل افزای،
استحصال آب از منابع زیرزمینی و نیز کاه ،کیفیت منابع آبی در اثر
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توس عه ص نایع و رش د آالیند ه اي صنعتی و شیمیایی ،کیفیت منابع
آب زیرزمینی بی،تر تح ت ت أثیر ق رار ق رار داد اس ت .یکی از
ویوگیهاي مناطق خش ک و نیمه خشک که بخ ،وسیعی از ایران را
در بر گرفته است مشکالت شوري و سدیک بودن اراﺿی و همچن ین
در مناطق دیگر مخصوصاً در مناطق معدنی آلودگی حاص ل از فل زات
سنگین ،کیفیت آب منابع زیرزمینی را پایین آورد است .جهت تفس یر
و تحلیل میزان تأثیر فلزات سنگین در آبهاي زیرزمینی بعد از انج ام
آزمای ،هاي تعیین غلظ ت ،را ه اي مختلف ی پیش نهاد ش د اس ت.
پارامترهاي آماري پای ه اي ،ب راي تفس یر رفتاره اي محیط ی فل زات
سنگین در آب است .اطالع از پارامترها و ویوگیهاي آماري گروه ی
از داد ها ،شامل میانگین ،انحراف معیار و  ....بهخصوص انحراف از حالت
نرم ال ،اول ین ق دم ب راي شناس ایی طبیع ت داد ه ا اس ت .مطالع ات
ژئوشیمیایی رسوبات می تواند گام م ثثري ب راي ی افتن منش أ رس وبات
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الگوي پراکن ،عناصر و ارزشیابی زیست محیط ی وﺿ عیت موج ود در
یک منطده باشد .مطالعات و پووه،هاي علمی مختلفی از این مباحث
توسط پووهشگران در طول زم انه اي مختل ا ارائ ه ش د اس ت و
روش هاي مختلفی جهت بررسی ارزیابی کیفیت آب و آلودگی فل زات
سنگین در آبهاي زیرزمینی معرفی شد است که در ادامه به بررس ی
آن ها پرداخته می شود .سمیت فلزات سنگین در موجودات زند  ،ناشی
از تمایل شدید این فلزات به واکن ،با گوگرد و مختل کردن فعالی ت
آنزیمه اي حی اتی اس ت .ع الو ب ر س میت ای ن فل زات ،خاص یت
تجمعپذیري آنها در موجودات زن د اهمی ت بهداش تی آنه ا را بیش تر
نم ود اس ت ( .)Brar et al., 2015از آن ج ا ک ه روش ه اي آم ار
کالسیک قادر به در نظر گرفتن ارتباط مکانی موجود ب ین مش اهدات
سطح آب زیرزمینی نیس تند ،از روش ه اي زم ین آم اري نی ز ب راي
بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندي تراز سطح آب زیرزمینی ( Nadiri
 )et al., 2017و شبیه سازي تغییرات مک انی کیفی ت آب زیرزمین ی
( )Azareh et al.,2015استفاد ش د اس ت .حس نزاد و همک اران
( )1389در مطالعهي ارزیابی آل ودگی آبه اي زیرزمین ی مح دود ي
شهر کرمان ،در پووهشی پی بردن د ،اف زای ،چش مگیري در غلظ ت
عناصر جزئی و یون هاي اصلی در آب زیرزمین ی ش هر کرم ان دی د
می شود .ملکوتیان و خاشی ( )1393در پووهشی به این نتایج رسیدند،
که در جنوب شرقی دشت رفسنجان ،فلزات س نگین ب ه عل ت وج ود
رگه هاي سولفیدي که در منطده منشأ طبیعی دارند همچنین به عل ت
وجود جاد ي اصلی و آلودگی کشاورزي ناشی از آف تک ،ه ا ،منش أ
انسان زا نیز وجود دارد .احمدي زاد و همک اران ( )1393ب ه بررس ی
می زان غلظ ت عناص ر س نگین (ک ادمیوم ،س رب ،روي) در من ابع
ت أمینکنن د آب آش امیدنی در روس تاهاي شهرس تان بن درعباس
پرداختند .بر اساس یافتهها ،میانگین غلظ ت فل زات س نگین در اک ر
چا ها از مددار مجاز تعیینشد سازمان جهانی بهداش ت ب االتر نب ود
است .احمدي ( )1396به ارزیابی آبزمین شیمی و فل زات س نگین در
منابع آب محدود ي اکتشاف معدنی م س اردس تان اس تان اص فهان
پرداخته است .در این پووه ،آنالیز حاصل از منابع آب چ ا  ،قن ات و
چشمههاي منطده با استفاد از روشهاي گرافیکی ،جهت شناخت نوع
و مطالعه کیفیت آب ازلحاظ مصارف گوناگون موردبررسی قرار گرفت.
نمونه¬هاي آب منطده از نوع آبهاي بیکربنات ه س دیک و کلس یک
بودند ،همچنین در جهت جریان آب زیرزمینی ،روند منظمی در من ابع
آب از کاتیون کلسیم به کاتیون سدیم و از آنیون بیکربنات به س مت
آنیون کلرید وجود داشت .پیه و همکاران در پووهشی ک ه ب ه تعی ین
منشأ و ارزیابی آلودگی آب زیرزمینی و ارتباط آن با خطر س المتی در
شمال غربی ،چین پرداخت ه ان د مش اهد نمودن د ک ه آب زیرزمین ی
منطدهي موردمطالعه با فرآیندهاي طبیعی ،صنعتی و کشاورزي ک امالً
آلود ش د اس ت ( .)Peiyue et al., 2014س امانتارا و همک اران ب ه
بررسی آلودگی فلزات س نگین در آبخ وانه اي س احلی ،کالپاک ان و

تامیل نادا در هند پرداختند .در این پووه ،،بیش تر نمون هه اي آب از
حد قابلقبولشان جهت مصارف شرب تجاوز کرد اند ( Samantara et
 .)al., 2017جهانشاهی و همکاران بر مبناي ارزیابی پتانسیل ک ارایی
سد باطله در معدن سنگآهن گ ل گه ر ،ج ذب و واج ذب برخ ی از
فلزات سنگین را مورد پووه ،و بررسی قراردادند .آنها دید ان د ک ه
عناصر  Sr ،As ،Cu ،Ni ،Coو  Mnدر خاک منطد ه غلظ ت ب االیی
دارن د ( .)Jahanshahi et al., 2014جهانش اهی و زارع ب ه ارزی ابی
آلودگی فلزات سنگین در آب زیرزمینی منطده مع دنی پرداختن د .ای ن
ارزیابی بهوسیلهي مدایسهي نتایج با اندیسهاي آل ودگی انج امش د
است و بیانگر این موﺿوع است که غلظت میانگین عناصر  As ،Alو
Mnباالي مددار حد مجاز ب راي آب آش امیدنی ب ود اس ت و ند اط
خطرزاي منابع آب زیرزمینی را مشخص نمودن د ( Jahanshahi and
.)Zare., 2015
منشاء ورود فلزات سمی به آب میتواند فاﺿالب ه اي ش هري و
پساب ها و زباله هاي ص نعتی باش د .اف زای ،جمعی ت شهرنش ین و
توسعه صنایع مختل ا ،یک ی از عوام ل اص لی اف زای ،آالین د ه ا
خصوصا فلزات سنگین در آب آشامیدنی هستند .فلزات سنگین در آب
آشامیدنی می توانند اثرات مخربی بر س المتی انس ان داش ته باش ند.
بدینمنظور ای ن پووه ،در ت الش اس ت تا با م دلس ازي و انج ام
واریوگرافی در منطده مورد مطالعه ابتدا به پیوس تگی مک انی آل ودگی
حاصل از فلزات سنگین بپردازد و در گام بع د ب ا انج ام ش بیهس ازي
گاوسی عالو بر بررسی پیوستگی مکانی ندشه حد آستانه مدادیر مجاز
فلزات سنگین طبق استاندارهاي  EPAرا تهیه نمود و نداطی را ک ه
آلودگی فلزات سنگین در حد مجاز و یا بیشتر از حد آستانه مجاز م ی-
باشد را مشخص کند .این پووه ،با اس تفاد از ن رماف زار ایس اتیس
( )isatisبه بررسی و تحلیل آماري نتایج آنالیز نمونهها پرداخ ت و ب ا
رسم واریوگرامها و انجام ش بیهس ازيه اي گاوس ی غلظ ت عناص ر
سنگین منطده معدنی گل گهر تخمین زد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

ناحیه معدنی گل گهر در  53کیلومتري جنوب غ رب س یرجان در
استان کرمان در بین عرضهاي ˚ 29و ' 29˚ 20شمالی و ط وله اي
' 55˚ 12و ' 55˚ 40شرقی واقعشد است (شکل  .)1این ناحیه در لب ه
شرقی زون سنندج_سیرجان قرارگرفت ه اس ت .در ش مال آن کف هي
نمک خیرآباد واقعشد است .آبوهواي منطده خشک و کویري است،
که موجب باال و پایین رفتن شدید دم ا در ط ول ش بانهروز م یش ود.
میانگین بارندگی در منطده موردمطالعه حدود  150میلیمت ر در س ال
است (مهندسین مشاور کوشا معدن .)1385 ،ناحیه معدنی گل گه ر در
دامنه جنوبی یک آنتیکلینوریوم قرار داشته و آبرفتهاي عه د حاﺿ ر

بررسي غلظت فلزات سنگين در آب هاي زیرزميني به روش زمين آماري

بر روي آن قرارگرفته است .در این ناحیه سه واحد ریختشناسی وجود
دارد که شامل کو هاي س تی دار ،دش ته اي آبرفت ی و نمکزاره اي
وسیع می شوند .امتداد عمومی ارتفاعات منطد ه (ک و ه اي س تی دار)
 NW-SEبود است .در قسمت جنوب ،رشتهکو عینالبد ر ب ا امت داد
تدریبی  E-Wوجود دارد که درنهایت به نواحی پست خ تم م یش ود.
ارتفاع متوسط دشتهاي آبرفتی ناحیه معدنی در ح دود  1۷40مت ر از
سطح دریا است .نمکزارهاي کویر نمک سیرجان (کفه خیرآباد) و کویر
مرگ (کفه مور) به ترتیب در شمال و جن وب مع دن ب ا مخل وطی از
رس ،نمک و گچ (رسوبات کوالبی تبخیري) ک ه در فص ول بارن دگی
محیطی باتالقی و در فصول خشک زمین صاف و مسطحی را تشکیل
می دهند وجود دارند .در جنوب غرب ناحیه معدنی عوارض توپوگرافی
ناهموار با فرسای ،آبراهه اي متعدد (هزار در ) در کنگل ومراي نئ وژن
مشاهد میشود (دروی ،زاد .)13۷0 ،
آبخوانهاي این ناحیه از دو بخ ،آبرفتی و سنگی تشکیلش د
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است الی ه فوق انی از آبرف ت و الی ه تحت انی از س ازندهاي س خت
(سنگهاي دگرگونی) تشکیل شد است .الیه فوقانی ،بیشتر از ج نس
سازندهاي سخت اطراف است که فرسای ،یافته و منفصل شد اند .در
سازند سخت به دلی ل وﺿ عیت تکت ونیکی منطد ه ،شکس تگی ه ا و
گسلها مانند یک آبخوان آبرفتی عمل کرد و آبه اي زیرزمین ی در
خالل شکستگیها بهراحتی انتدال مییابند .تخلیه آبهاي س طحی و
زیرزمینی منطده به سمت جنوب و جنوب غربی است .همچنین نف وذ
آب هاي سطحی و حرکت آنها در جهت قائم در الیههاي رس وبی از
سمت غرب و شرق معدن بیشتر است .حرکت و انتدال آب به منطد ه
معدنی از طریق آبرفتها و از درون گسلها صورت میگیرد و جه ت
گس له اي ج وان و پرش یب منطد ه در جه ت ش رقی-غرب ی،
شمال غربی-جنوب شرقی است .قابلیت انتدال آب ( )Tدر جهت شمال
شرقی ،شمال و شمال غرب بیشتر است (حسینی سبزواري.)1386 ،

شکل -1موقعیت ناحیه مورد مطالعه در نقشه مورد مطالعه

در بررسی هاي آمار کالسیک ،نمونههاي بهدستآم د از جامع ه،
عمدتاً به صورت تصادفی در نظر گرفته میشوند و مدادیر انداز گی ري
شد یک کمیت معین در یک نمونه خاص ،هیچگونه اطالعاتی درب ار
مددار همان کمیت در نمونه دیگر و به فاصله معلوم نخواه د داش ت.
درصورتیکه در زمینآمار می توان بین مدادیر ی ک کمی ت در جامع ه
نمونهها و فاصله و جهت قرار گرفتن نمونهها نس بت ب ه ه م ارتب اط

برقرار کرد .همچنین در آمار کالسیک ،فرض میشود که تغییرپ ذیري
یک متغیر تصادفی است .درص ورتیک ه در زم ینآم ار ،بخش ی از آن
تصادفی و بخ ،دیگر آن داراي ساختار و تابع فاصله و جه ت اس ت.
بنابراین در زمین آمار ابتدا به بررسی وجود یا عدم وجود ساختار مکانی
بین داد ها پرداخته میشود و سپس در صورت وج ود س اختار مک انی
تحلیل داد ها انجام میگیرد (نوعی .)1389 ،ای ن تحدی ق ،ب ا به ر
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گرفتن از تحلیلهاي زمین آمار ،اثرات زیستمحیطی و آلودگی حاصل
از عناصر سنگین را در آب هاي زیرزمینی منطده معدنی گل گهر مورد
بررسی قراردهد به این منظور عناص ر فل زات س نگین (آه ن ،م س،
کروم ،کادمیم ،آنتیموان ،آرسنیک) درآبه اي زیرزمین ی  115ندط ه از
منطده مورد مطالعه آنالیز شد و ابتدا جهت آشنایی بانحو پراکن دگی
غلظت عناصر ،ندشه پراکندگی هریک ازعناصربا استفاد از ن رم ف زار
 ArcMap10.4.1ترسیم شد .در مرحله بع د با م دل س ازي و انج ام
واریوگرافی در منطده مورد مطالعه پیوستگی مکانی غلظت هریک ی از
عناصر مذکور مورد بررسی قرارگرفت و در گام بعد با انجام شبیهسازي
گاوسی ،نفشه پراکن دگی غلظ ت هری ک ازعناص ر در منطد ه م ورد
مطالعه ترسیم شد و مناطق با غلظت مختلا عناص ر فل زات س نگین
شناسایی شدند عالو بر این ،ندشه احتمال براي ح د آس تانه مد ادیر
مجاز غلظت فلزات سنگین طبق استاندارهاي  EPAتهیه شد اس ت
و نداطی که در آن غلظت فلزات سنگین در حد مجاز بود و یا بیشتر
از حد آستانه مجاز اس ت مش خص ش د اس ت .در ای ن پ ووه ،از
نرمافزار ایساتیس ( )isatisجه ت بررس ی و تحلی ل آم ار مد دماتی و
ترسیم نمودار واریوگرام و انجام شبیهس ازي گاوس ی مت والی و تهی ه
ندشههاي احتمال و عدم قطعیت استفاد شد است.
نرمافزار ایساتیس ()isatis

در این تحدیق براي شبیهسازي زمین آماري منطدة مورد مطالع ه
از نرم افزار زمینآماري ایساتیس استفاد شد .ایس اتیس ی ک نرم افزار
زمین آماري جامع و قدرتمند و محاسباتی است که امکان انج ام دادن
الگوریتمهاي ریاﺿی را فراهم میکند (رزولت  )2013اولین مرحل ه در
مطالعات زمین آماري و همچنین شبیهسازي زمین آماري آشنا شدن با
داد هاست .به همین منظور ندشههاي موقعیت مک انی و پارامتره اي
آماري داد ها بررسی شد .پس از آن ،از روش دکالس ترینگ س لولی
جهت وزن دهی داد ها در توزیع نداط نمون ه ب رداري اس تفاد ش د
است  .الزمة بهکارگیري روش شبیهسازي گاوسی مت والی اس تفاد از
دادههاي دکالستر شد ونرمال بودن متغیر هاست ب ه هم ین دلی ل
داد ها با یک تبدیل گاوسی به مدادیر نرمال استاندارد تبدیل شدند .به
منظور بررسی پیوستگی مکانی متغیر مذکور تغییرنماهاي بدون جه ت
مد ادیر نرم ال محاس به و مدلس ازي ش د .در نهای ت ،ب ا اس تفاد از
تغییرنماي مدادیر نرم ال ،ش بیهس ازي گاوس ی مت والی و همچن ین
بررسی ندشه هاي عدم قطعیت شبیهسازيها صورت گرفت.

نتایج و بحث
طبق بررسی آماري داد هاي بهدستآمد از آنالیز نمونهه اي آب
زیرزمینی منطدهي مورد مطالعه ،که در (جدول  )1مش اهد م یش ود

دامنه تغییرات باال میزان غلظت آهن این فلز نشاندهند وجود مدادیر
بزرگ در کنار مدادیر کوچکتر اس ت و می انگین ای ن داد ه ا 18/46
میباشد .جهت مشاهد نوع توزیع و پراکندگی داد هاي غلظت عنصر
آهن هیستوگرام آن را ترسیم کرد همانط ور ک ه در (ش کل 2ال ا)
مش اهد م یش ود داد ه ا داراي چ ولگی ش دید م ب ت م یباش ند
ازآنجاییکه پی،نیاز تحلیلهاي زمینآماري ،نرمال بودن داد میباشد
با استفاد از روش گاوسی داد ها را نرمال کرد و هم انط ور ک ه در
سمت راست هیس توگرام مد ادیر نرم ال ش د را در ش کل مش اهد
میکنید که کامالً متدارن اس ت ب ر طب ق داد ه اي حاص ل از آن الیز
نمونههاي آب زیرزمینی براي عنصر مس داد هاي حاص ل از غلظ ت
عنصر مس بین 0/01میلیگرم بر لیتر و ت ا  9/58میل یگ رم ب ر لیت ر
موجود میباشد .هیستوگرام مدادیر اصلی غلظت عنصر مس و مد ادیر
نرمال شد جهت آنالیز زمینآماري را در (شکل 2ب) مشاهد میشود.
در ادامه به بررسی غلظت عنصر کرم پرداختهشد است .با بررسی آمار
مددماتی داد ها مدادیر غلظت کروم بین  0/01و  19/26میلیگرم ب ر
لیتر در منطده مورد مطالعه وجود داشته است .هیستوگرام مدادیر اصلی
و نرمال شد مدادیر غلظت کرم در (شکل  2پ) قابلمشاهد اس ت و
همانطور که مشاهد میشود توزی ع مد ادیر داري چ ولگی م ب ت و
متدارن نبود جهت ادامه بررسی غلظت عناصر فلزات سنگین در ادامه
غلظت عنصرارسنیک مورد بررسی قرارگرف ت دامن ه تغیی رات ب االي
مددار غلظت آرسنیک نشان دهند وجود مدادیر باالي غلظت آرسنیک
در کنار مدادیر کوچکتر می باشد .با توجه به نمودار هیستوگرام ک ه در
(شکل2ت) مشاهد میشود داد ه ا توزی ع نرم ال نداش ته و متد ارن
نیست و جهت انجام تخمین و شبیهسازي زمینآماري نیاز ب ه نرم ال
کردن داد ها است که هیستوگرام مدادیر نرم ال ش د داد ه ا ک ه در
(شکل2ت) مشاهد شد داد ها کامالً توزیع نرمال پی داکرد ان د و ب ا
روش گاوسی نرمال شد ان د .در ادام ه غلظ ت عنص رآنتیموان م ورد
بررسی قرارگرفته است .حد مجاز غلظت آنتیموآن در آب آشامیدنی بر
مبناي 0/005 ،EPAمیلیگرم بر لیتراست .لذا تعداد زیادي از نمونهه ا
از منابع آب زیرزمینی منطده مورد مطالعه آلود به این عنصر اس ت و
قابل شرب نیستند در (شکل2ث) هیستوگرام مدادیر غلظت آنتیموان را
مشاهد می شود ،این متغی ر داراي چ ولگی م ب ت ب ود و در س مت
راست با استفاد از روش تبدیل نرم ال گاوس ی داد ه ارا ب ه نرم ال
تبدیل شد و هیس توگرام مد ادیر داراي ش کل متد ارن اس ت .نت ایج
بررسیشد جهت غلظت عنصرکادمیوم نشان م یده د ک ه بیش ترین
مددار غلظت کادیوم برابر  0/02است ب ا ترس یم نم ودار هیس توگرام
مدادیر غلظت عنصرکادیوم (ش کل 2ج) مش اهد م یش ود داد ه ا از
توزیع نرمال پیروي نکرد و ب ه هم ین جه ت ب ا اس تفاد از تب دیل
گاوسی داد ها را به نرمال شد است

بررسي غلظت فلزات سنگين در آب هاي زیرزميني به روش زمين آماري

جدول -1آمار و اطالعات اکتشافی و مقدماتی غلظت عناصر فلزات سنگین در منطقه مورد مطالعه
Q75
20/46
0/03
0/12
0/29
0/00
0/01
0/06

Q50
1/9۷
0/01
0/05
0/0۷
0/00
0/01
0/01

Q25
0/28
0/01
0/02
0/02
0/00
0/00
0/01

کشیدگی
22/68
56/11
55/99
105/96
32/52
30/68
6۷/25

چولگی
4/11
۷/41
۷/39
10/10
5/45
4/45
۷/9۷

واریانس
1639/36
1/40
5/63
43/82
0/00
0/00
45/89

STD

40/49
1/19
2/3۷
6/62
0/00
0/01
6/۷۷

معنیدار
18/46
0/19
0/41
1/05
0/00
0/01
0/96

ماکزیمم
266/60
9/58
19/26
۷0/60
0/02
0/09
62/51

مینیموم
0/0۷
0/01
0/01
0/01
0/00
0/00
0/00

شکل -2هیستوگرام ونمودار احتمال نرمال مقادیراصلی و نرمال شده فلزات سنگین

تعداد نمونه
115
115
115
115
115
115
115

متغیر
Fe
Cu
Cr
Mn
Cd
Sb
As
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شکل  -3واریوگرام تجربی و مدل برازش شده بر مقادیر تجربی حاصل از پیوستگی مکانی غلظت عناصر فلزات سنگین

بررسي غلظت فلزات سنگين در آب هاي زیرزميني به روش زمين آماري

همان ط ور ک ه در مرحل ه قب ل گفت ه ش د ش رط اول اس تفاد از
کریجینگ خطی معمولی و ساد  ،ش بیه س ازي و آن الیز زم ین آم اري
نرمال بودن توزیع داد هاست اما در شرایطی که توزی ع داد ه ا پیچی د
باشد و برازش آن ها توسط توزی ع ه اي معم ول آم اري مش کل باش د،
کریجینگ گسسته مورد استفاد قرار می گیرد در گام بعد همان طور که
در (ش کل )3مش اهد م یش ود ب ه انج ام واری وگرافی و رس م
نمودارتغییرنما جهت بررسی بهتر پیوس تگی مک انی داد ه ا پرداخت ه
می شود .در صورت نرمال نبودن داد ها و تجاوز از حالت نرمال مانن د
چ ولگی و کش یدگی زی اد م یتوان د ب ه س اختار واری وگرام و نت ایج
کریجینگ آسیب وارد کند .جهت بررسی نرمال ب ودن داده ا و رس م
واریوگرام در این مرحله از نرمافزار ایساتیس استفاد گردید همانط ور
که در شکل مشاهد میشود واریوگرام براي غلظ ت عناص ر مختل ا
ترس یمش د اس ت (ش کل 3ال ا) واری وگرام ب راي غلظ ت آه ن،
(شکل3ب) عنصر مس( ،شکل3پ) غلظت عنصر ک روم( ،ش کل3ت)
غلظت عنصرارسنیک( ،شکل3ت) غلظت عنصر آنتیموان( ،ش کل3ج)
غلظت عنصرکادیم در مرحله بعد با استفاد از واریوگرافی انج امش د
شبیهسازي گاوسی در منطده مورد مطالعه انجام شد.
توزیع مکانی فلز آهن)(Fe

در (شکل )4ندشه پراکندگی حاص ل از غلظ ت فل ز آه ن نش ان
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داد شد است .با توج ه ب ه ندش ه پراکن دگی ،آب زیرزمین ی من اطق
چا دراز ،منطده ي معدن و قطاربنه غلظت عنصر آهن مددار ب االیی را
نشان میدهند .طبق اس تاندارد آب آش امیدنی  EPAح داک ر غلظ ت
آهن در آب باید برابر با  0/3میلیگرم بر لیتر باشد .اک ر نمونهها از این
حد مجاز باالتر هستند و تنها نداط س بزرنگ ک ه در ش کل مش اهد
می ش ود از مد دار ح د مج از  EPAکمت ر م یباش ند .ب ههرح ال از
آنجایی که این منطده یک ناحیه معدنی از نوع آهن است ،غلظت آهن
با بی ،از حد مجاز آشامیدنی ،امري طبیعی به نظر میآید ک ه در اث ر
فعالیت معدنکاري میتواند حاصلشد باش د (ش جاعی و جهانش اهی،
 .)139۷براي تحلیل بهتر تغییرات متغی ر ،پ س از رس م واری وگرام و
برسی پیوستگی مکانی داد ها که در مرحله قبل انج ام ش د نی از ب ه
انجام درونیابی و مشخص کردن نداط مجه ول ب ا اس تفاد از ند اط
معلوم در منطده مورد مطالعه است که با استفاد از روش ش بیهس ازي
گاوسی متوالی شبیهسازي انجام میگردد( .شکل )5یکی از ندشهه اي
تحدق شبیهسازي گاوسی از  100شبیهس ازي انج امش د در منطد ه
مورد مطالعه را نشان میدهد که داد هاي اصلی را توانسته ب از تولی د
کرد و نداط مجهول را شبیهسازي کن د .ندش ه (ش کل5ب) احتم ال
مدادیر کمکتر از حد آستانه  0/3میلیگرم بر لیتر را براي غلظت آهن
نمای .،میدهد ،این حد آستانه با توجه به اس تاندارد آب آش امیدنی
 EPAانتخاب شد.

شکل  -4نقشه توزیع پراکندگی غلظت عنصر آهن و گروهبندي متغیر در منطقه
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شکل  -5الف) نقشه حاصل از شبیهسازي گاوسی ب) نقشه احتمال مقادیر کمکتر از حد آستانه  0/3میلیگرم بر لیتر
توزیع مکانی فلز مس)(Cu

در این مرحله به بررسی پیوس تگی مک انی غلظ ت عنص ر م س
پرداخته می شود ندشه پراکندگی غلظت مس در (ش کل )6نش ان داد
شد است دوندط هي ( KH1و  )KH2ک ه در مح دود ي کف هنم ک
خیرآباد قرارگرفته اند داراي باالترین میزان غلظت مس بود و کمترین
غلظت مس هم بهصورت پراکند در تمامی من اطق دی د م یش وند.
استاندارد آب آشامیدنی  EPAحد مج از م س را در آب براب ر ب ا 1/3
میلیگرم بر لیتر در نظر گرفته است .بهجز دوندط هي ( KH1و )KH2

که داراي غلظت باالتر از حد مجاز  EPAجه ت مص ارف آش امیدنی
میباشند ،تمامی نداط در محدود ي پایینتر از ح د مج از  EPAق رار
میگیرند (شجاعی و جهانشاهی .)139۷ ،براي تحلی ل بهت ر تغیی رات
متغیر ،پس از ترسیم انجام واریوگرافی در مرحل ه قب ل ب ا اس تفاد از
روش شبیهسازي گاوس ی مت والی ش بیهس ازي انج ام م یگ ردد .در
(شکل )۷نتایج حاصل از شبیه سازي گاوسی و ندش ه احتم ال مد ادیر
پایینتر حد آستانه 1/3میلی گرم بر لیتر براي متغی ر م س را مش اهد
میشود این حد آستانه با توجه به استاندارد آب آشامیدنی انتخابشد.

شکل  -6نقشه توزیع پراکندگی غلظت عنصر مس و گروهبندي متغیر در منطقه
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شکل -7الف) نقشه پالن حاصل از میانگین شبیهسازي گاوسی ب) نقشه احتمال مقادیر پایینتر از حد آستانه 1/3میلیگرم بر لیتر
توزیع مکانی فلز کروم)(Cr

در گام بعدي ندشه پراکندگی حاصل از غلظت عنصر کروم نش ان
داد شد است .همانطور که در (شکل )8مشاهد میشود دوندط هي
( KH1و  )KH2در محدود ي کفهنمک خیرآباد بیشترین میزان غلظت
کروم را دارند .در سایر نداط غلظت کروم زیر  1میلیگرم بر لیتر است
و ب ه ص ورت پراکن د در ک ل من اطق دی د م یش وند .س ازمان
محیط زیست آمریکا حد مجاز این عنصر را جهت مص ارف آش امیدنی
 0/05میلی گرم ب ر لیت ر تعی ین ک رد اس ت .در آب زیرزمین ی ند اط
 MI9 ،KH2 ،KH1و  MI14غلظت کروم ب ی ،از ای ن ح د مج از
است (شجاعی و جهانشاهی .)139۷ ،براي بررسی .پیوس تگی مک انی

متغیر پس از ترسیم نمودار تغیر نما که در مرحله قب ل انج ام ش د ب ا
استفاد از روش شبیهسازي گاوسی متوالی شبیهس ازي انج ام گرف ت
(شکل 9الا) این ندشه یک تحدق از  100شبیهسازي صورت گرفت ه
است که توانسته داد هاي اصلی را بازتولید کن د و خط اي کمت ري را
نسبت به حالت واقعی داش ته باش د و در قس مت (ش کل 9ب) ندش ه
احتمال مدادیر پایینتر از ح د آس تانه  0/05میل یگ رم ب ر لیت ر را در
منطده مورد مطالعه نم ای ،م یده د قاب ل ذک ر اس ت ح د آس تانه
تعیین شد با توجه به استاندارد تعیینش د جه ت مص رف آب ش رب
است.

شکل  -8نقشه توزیع پراکندگی غلظت عنصر کروم و گروهبندي متغیر در منطقه
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شکل -9الف) نقشه پالن حاصل از میانگین شبیهسازي گاوسی (تغییرات پیوستگی مکانی متغیر) ب) نمودار احتمال مقادیر پایینتر از حد آستانه
 0/05میلیگرم بر لیتر
توزیع مکانی فلز آرسنیک()As

با توجه به ندشه توزیع پراکن دگی ای ن ش به فلس فه (ش کل )10
مشاهد می شود ،بحرانی ترین غلظت آرسنیک مرب وط ب ه دوندط هي
 KH1و  KH2واقع در منطدهي کفه نمک خیرآباد است ک ه مد دار آن
بی ،از  20میلیگرم بر لیتر است .مطلوبترین میزان آرسنیک غلظت
کمتر از  0/009میلیگرم بر لیتر دارند .حد متوسط آرسنیک بین – 20
 0/009میلی گرم بر لیتر اس ت .طب ق اس تاندارد آب آش امیدنی EPA
غلظت آرسنیک باید کمتر از  0/05میلیگرم بر لیتر باشد .ازاینرو تمام
نداط بهجز دوندطهي  KH1و  KH2غلظت کمتر از حد مج از  EPAرا
نشان میدهند (شجاعی و جهانشاهی .)139۷ ،در گام بعد براي تحلیل

بهتر تغییرات متغیر ،با توجه ب هرس م واری وگرام و بررس ی پیوس تگی
مکانی که در مرحله قبل انج امگرفت ه ب ود ب ا اس تفاد از روشه اي
زمینآماري به انجام درونیابی پرداخته شد ،سپس با اس تفاد از روش
شبیه سازي گاوسی متوالی شبیهسازي انجام ش د .هم انط ور ک ه در
(شکل11الا) مشاهد می شود ندشه ش بیه س ازي گاوس ی ک ه ی ک
تحدق از  100شبیهسازي گاوسی انجامشد در منطد ه م ورد مطالع ه
است و در (شکل 11ب) ندشه احتمال مدادیر ارسنیک ب ا ح د آس تانه
کمتر از  0/05میلی گرم بر لیتر باشدکه این ح د آس تانه ب ا توج ه ب ه
استاندارد آب شرب تعیینشد.

شکل  -10نقشه توزیع پراکندگی غلظت عنصر آرسنیک و گروهبندي متغیر در منطقه
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شکل -11الف) نقشه پالن حاصل از شبیهسازي گاوسی (تغییرات پیوستگی مکانی متغیر) ب) نقشه احتمال مقادیر پایینتر از حد آستانه  .حد
آستانه کمتر از  0/05میلیگرم بر لیتر باشد براي متغیر آرسنیک
توزیع مکانی آنتیموآن()Sb

همان طور که در مباحث گذشته آمار مددماتی غلطت فلز آنتیموان
در منطده مورد مطالعه ،بررسی شد .حد مجاز غلظت آنتیم وآن در آب
آشامیدنی بر مبناي 0/005 ،EPAمیلیگرم ب ر لیتراس ت .ل ذا بخ ،
عمد اي از منابع آب زیرزمینی منطده مورد مطالعه آلود به این عنصر
است و قابل شرب نیستند که در (شکل )12نحو پراکن دگی تغیی رات
غلظت این فلز را در منطده م ورد مطالع ه مش اهد م یش ود جه ت

بررس ی دقی قت ر پیوس تگی مک انی غلظ ت فل ز آنتم وان نیازاس ت
شبیهسازي گاوسی زا در منطده مورد مطالعه انج ام داد و ح د آس تانه
براي مدادیر پایین تراز ح دمجازآب ش رب تعی ین هم انط ور ک ه در
(ش کل )13مش اهد م یش ود نت ایج حاص ل از یک ی از100تحد ق
شبیهسازيشد که نزدیکترین شباهت را به داد هاي اصلی داش ته و
در (قسمت 13ب) ندشه حاصل از احتمال مدادیر پایین تراز حد آستانه
 0/005را مشاهد میکنید.

شکل  -12نقشه توزیع پراکندگی غلظت عنصرآنتیموان و گروهبندي متغیر درمنطقه
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شکل -13الف) نقشه پالن حاصل از میانگین شبیهسازي گاوسی (تغییرات پیوستگی مکانی متغیر) ب) نقشه احتمال مقادیر پایینتر از حد آستانه
 0/005میلیگرم بر لیتر
توزیع مکانی کادمیوم()Cd

در گام بع د ب ه بررس ی ندش ه پراکن دگی و پیوس تگی مک انی و
واریوگرافی غلظت کادمیوم پرداخت ه م ی ش ود بررس ی ندش ه توزی ع
پراکندگی غلظت این عنصر (شکل )14نشان میدهد که آب زیرزمینی
نداط  KH3 ،KH2 ،KH1و  CHD20بیش ترین غلظ ت ک ادمیوم را
داشته و از ح د مج از  EPAب االتر هس تند .ام ا در بیش تر من ابع آب
زیرزمینی منطده ،آلودگی ازنظ ر ک ادمیوم دی د نم یش ود و مد ادیر
مشاهد شد ي آن تحت اشباع هستند که ممکن است با اکسیده اي

منگنز رسوبکرد یا بر روي سطح کانیها جذبشد باشند (ش جاعی
و جهانشاهی .)139۷ ،در مرحله بعد نیاز به انجام شبیهس ازي گاوس ی
در منطده موردمطالعه است در (شکل 15الا) نتایج حاصل از یک ی از
صد شبیهسازي گاوسی انجامشد که توانس ته داد ه اي اص لی را ب ا
کمترین خطا بازتولید کند مشاهد میش ود و در (ش کل 15ب) ندش ه
احتمال مدادیر پایین تراز حد آستانه  0/005میلیگرم بر لیت ر را نش ان
می ده د ک ه ای ن ح د آس تانه ب ا در نظ ر گ رفتن معی ار آب ش رب
انتخابشد است.

شکل -14نقشه توزیع پراکندگی غلظت عنصرکادمیوم و گروهبندي متغیر در منطقه
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شکل -15الف) نقشه پالن حاصل از میانگین شبیهسازي گاوسی (تغییرات پیوستگی مکانی متغیر) ب) بلوک شبیهسازي حاصل از شبیهسازي

صحت سنجی

همانطور که قبال ذکرشد شبیهسازي زمانی درست است که بتواند
پارامترهاي آماري و زمین آماري اولیه را باز تولید کند .جه ت ص حت
سنجی از شبیه سازي گاوسی متوالی بر روي فل زات س نگین منطد ه
مورد مطالعه ،هیستوگرام مربوط به مدادیر اصلی و هیستوگرام مد ادیر
شبیهسازي شد ترسیم شد .نتایج نشان داد هیستوگرام مدادیر اصلی با
هیستوگرام مدادیر شبیهس ازي داراي ی ک توزی ع اس ت ش کل (.)16
میانگین داد هاي حاصل ازشبیهسازي با می انگین داد ه اي اص لی و
نمونه برداري نزدیک بهم بود ک ه در ج دول ( )2مش اهد م یش ود،
مدادیر شبیهسازي شد عناصر فلزات س نگین توانس تهان د ب ه خ وبی
مدادیر و پارامترهاي اولیه را باز تولید کنند .بدین ترتیب میتوان نتیجه
گرفت شبیهسازي به خوبی انجام گرفته است.

نتیجهگیري
آلودگی فلزات سنگین از مسائل مهم در جه ان اس ت ب ه هم ین
دلیل ،این پووه ،،با بهر گیري از تحلیلهاي زمینآمار ،ب ه بررس ی
اثرات زیست محیطی عناصر س نگین مع دن س نگآه ن گ ل گله ر
سیرجان ،پرداخته است .با توجه ب ه ندش ه پراکن دگی متغی ر آه ن در
آبهاي زیرزمینی در نداط نمون ه ب رداري ش د  ،در منطد ه چ ا دراز و

منطدهي معدن و منطده قطاربنه غلظت ای ن عنص ر ،باالس ت .طب ق
استاندارد آب آشامیدنی  ،EPAاک ر نمونه ها در منطد ه م ورد مطالع ه
براي متغیر آهن از حد مجاز باالتر هستند که باتوجه ب ه ندش ه ش بیه
سازي شد  ،بیشتر ،مناطق نزدیک به معدن را شامل ش د ک ه نش ان
دهند تأثیر عملیات معدنکاري بود اس ت .ندش ه پراکن دگی غلظ ت
عنصر مس ،نشان داد ،دو ندطهاي که در محدود ي کفهنمک خیرآب اد
قرارگرفتند ،داراي باالترین میزان غلظت مس بودند و کمترین غلظت
مس هم بهصورت پراکن د در تم امی من اطق دی د ش د .ب هج ز دو
ندطهي م ذکور ک ه داراي غلظ ت ب االتر از ح د مج از  EPAجه ت
مصارف آشامیدنی می باشند ،تمامی نداط در محدود ي پایینتر از ح د
مجاز  EPAقرار میگیرند .بررسی انجام شد روي عنصر کروم نش ان
داد ،دو ندطهي در محدود ي کفه نمک خیرآباد بیشترین میزان غلظت
کروم را داشتند و غلظت کروم در سایر نداط زیر  1میلیگ رم ب ر لیت ر
اس ت .همچن ین بررس یه ا نش ان داد در آب زیرزمین ی در ند اط
 MI9 ،KH2 ،KH1و  MI14غلظت کروم ب ی ،از ای ن ح د مج از
جهت مصارف آب آشامیدنی است .بیشترین غلظت آرسنیک مربوط به
دو ندطهي واقع در منطدهي کفه نمک خیرآباد بود که مددار آن ب ی،
از  20میلیگرم بر لیتر است.

جدول  -2نتایج آمار مقدماتی شبیهسازي گاوسی متوالی فلزات سنگین
میانگین شبیهسازي

میانگین

شده
18/60
0/18
0/43
0/01
0/94

اصلی
18/46
0/19
0/41
0/01
0/96

بیشینه

کمینه

266/60
9/58
19/26
0/09
61/51

0/0۷
0/01
0/01
0
0

تعداد داده شبیه-
سازي شده
1000
1000
1000
1000
1000

تعداد داده اصلی

عناصر

115
115
115
115
115

Fe
cu
cr
sb
As
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شکل  -16هیستوگرام مقادیر اصلی و شبیه سازي گاوسی متوالی SGS

تمام نداط بهج ز دوندط هي  KH1و  KH2غلظ ت کمت ر از ح د
مجاز  EPAرا نشان دادند .نتایج بررسیه ا ب ر روي عنص رآ نتیم وان

نشان داد ،بخ ،عمد اي از منابع آب زیرزمینی منطده م ورد مطالع ه
آلود به این عنصر است و براساس حد مجاز  EPAقابل شرب نیستند.
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همچنین بررسی روي عنصر کادمیم نشان داد آب زیرزمین ی در ند اط
 بیشترین غلظت ای ن عنص ر را ب هCHD20  وKH3 ،KH2 ،KH1
 باالتر است اما در بیشتر منابعEPA خود اختصاص داد و از حد مجاز
. آلودگی از نظر کادمیم دید نشد،آب زیرزمینی منطده مورد مطالعه
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Abstract
Simulation in groundwater flow is important for agricultural use and access to high quality groundwater. In
many arid countries of the world, especially Iran, the main source of water supply is groundwater reserves. This
study, using geostatistical analyzes, has investigated the environmental effects of heavy elements of Gol Gohar
Goljan iron ore mine in Sirjan. For this purpose, heavy metal elements (iron, copper, chromium, cadmium,
antimony, arsenic) were sampled from 115 groundwater samples. Then, by drawing a histogram, preliminary
statistics and exploratory-spatial information obtained from the data of the study area were examined. The
experimental half-change of each parameter was calculated using isatis software and fitted with Gaussian,
spherical, linear and exponential models. After variography, Gaussian simulation in a block model prepared in
the study area was performed 100 times and the map obtained from Gaussian simulation of each of the
mentioned variables was prepared. In addition to examining the spatial coherence of the variables, the
probability and uncertainty map was prepared according to the EPA drinking water standard and the points
where the concentration of heavy metals was within the allowable drinking water limit or above the threshold
were determined. The validation results were finally compared with the simulation results and the original
values. The results of the studies showed that the highest risk of contamination of heavy metals iron, copper,
arsenic and chromium, according to the EPA drinking water standard, is related to Gol Gohar iron ore mineral
areas and long wells in Kefahnamak, Khairabad and Qatarbaneh area. Also, the results of studies on the element
antimony showed that most of the groundwater resources in the study area are contaminated with this element
and are not drinkable according to the EPA limit. Groundwater at points KH1, KH2, KH3 and CHD20 had the
highest concentration of cadmium, and probability maps of each element were prepared.
Key words: Gaussian simulation, Heavy metals, Interpolation, Statistical context, Water quality
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