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  چكیده

سهطحی در این تحقیق به منظور بررسی منابع فلز سنگین )کروم، کادمیوم، روی، روی، وی، مس، سرب، نیکل، اسب، آسیو، کادمیوم، کادمیم( در الیهه 
های خاک برای تعیهین منهابع تحلیل نمونه خاک استان همدان، از روش تصادفی سیستماتیک برای نمونه برداری از خاک استفاده شد. پس از تجزیه و

ای( اسهتفاده شهد. نتهایج تجزیهه و تحلیهل های اصلی، ماتریس همبستگی و تحلیل خوشههای آماری چند متغیره )تحلیل مؤلفهفلزات سنگین، از روش
و مس کادمیون، آرسنیک و آنتیموان منشاء مشترک آماری چند متغیره نشان داد که منشاء اصلی کروم، کبالت، نیکل، روی، سرب و وانادیوم مواد مادری 

ین ارتبها  مواد مادری و منابع انسانی هستند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که کروم، کبالت، نیکل، آهن، روی، سرب و وانادیم اولین عامهل بها بیشهتر
وجه به ساختار زمین شناسی و نقشه های کشاورزی منطقه مورد بودند. همبستگی نزدیک بین این عناصر می تواند منشأ مشترک آنها را نشان دهد. با ت

 700-500مطالعه، غلظت باالی این اجزا در خاک سطحی مواد مادری است. اما به دلیل مصرف زیاد کودههای شهیمیایی )متوسهط مصهرف کهود اوره 
کیلوگرم در هکتهار در سهال( و امکهان وجهود ایهن  558-300کیلوگرم در هکتار و مصرف کود فسفر  330-200کیلوگرم در هکتار، مصرف کود پتاس 

و عناصر در ساختار شیمیایی کودهای اوره، فسفات و پتاس، افزایش غلظت عناصر در خاک توسط آنها دور از ذههن نیسهت. مهس، آنتیمهوان، کهادمیوم 
بری اراضی، غلظت باالی ایهن عناصهر ههم ناشهی از آرسنیک از جمله اجزای موجود در عامل دوم هستند. با توجه به ساختار زمین شناسی و نقشه کار

های این مطالعه نشان داد که فعالیت های طبیعی و هم فعالیت های انسانی است. نتایج تحلیل خوشه ای این یافته ها را تایید می کند. در مجموع، یافته
 های آماری چند متغیره بسیار دقیق و ساده خواهد بود.از روشمطالعه همبستگی بین فلزات سنگین، بررسی منشأ و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده 

 

 ی:کلیدکلمات 
  "منشاًیابی  "،  "آنالیز خوشه ای  "، "آنالیز مولفه های اصلی "، "فلزات سنگین "، "آمار چند متغیره "
 

  مقدمه -1
خاک ترکیب ویژه ای از زیست کره اسهت کهه نهه تنهها یهک م هزن 

ست، بلکه به عنوان یک بافر طبیعی کنترل ژئوشیمیایی برای آلودگی ها
کننده انتقال عناصر شیمیایی هوا کره، آب کره و زیست کره بهه شهمار 
می رود. گسترش روز افزون صنایع، توسعه شهرها، افزایش جمعیهت و 
دخالت بی رویه بشر در طبیعهت منجهر بهه ت ریهب و آلهودگی محهیط 

به فلزات سنگین از زیست شده است. آلودگی خاک بویژه آلودگی خاک 
جمله مسائل زیست محیطی مورد توجه بسیاری از محقیقین می باشد. 
پراکنش جغرافیایی عناصر سنگین در خاک، چه به صورت طبیعی و چه 
از طریق فعالیت های انسان، مسائل و مشکالتی را بهه همهراه خواههد 
اد داشت. فلزات سنگین می توانند از طریق هوازدگی مواد مادری یا مهو

آلوده کننده خارجی وارد محیط خاک شوند. برای برخی از فلزات ماننهد 
سرب، آلودگی از طریق منابع خارجی بسیار بیشتر از منابع طبیعی است. 
از عوامل طبیعی، مواد مادری فاکتور اصلی تعیین کننده غلظت فلهزات 
سنگین در خاک هستند و از عوامل غیر طبیعی فعالیت های صهنعتی و 

زی در ردیف منابع اصلی ورود فلزات سنگین به خاک محسهوب کشاور
شده و به عنوان منابع انسانی شناخته می شهوند. منهابع انسهانی  ورود 
فلزات سنگین به دو دسته اولیهه و اانویهه تقسهیم مهی شهوند. فلهزات 
سنگین به صورت ناخالصی همراه با منابع اولیه شامل لجهن فاضهالب، 

ش ها به خاک اضافه می شوند. منابع اانویه کودهای شیمیایی و آفت ک
شامل ورود فلزات سنگین از طریق معادن، فعالیت های صنعتی و یها از 

بهه منظهور شناسهایی  (.2001طریق فرونشست از هوا می باشد)کاباتا، 
منابع ورود فلزات سنگین)کروم، کبالهت، روی، وانهادیم، مهس، سهرب، 

ه خاک سهطحی اسهتان همهدان نیکل، آنتیموان، آرسنیک و کادمیوم( ب
سانتی متر( از روش های آماری چند متغیره )تجزیهه و تحلیهل  0-20)

مولفه های اصلی و خوشه ای( استفاده شد. مطالعات  متعددی در زمینه  
استفاده از آمار چند متغیره  در ارزیابی آلودگی خاک انجام گرفته است . 

لیز و ارزیابی منابع فلهزات ( برای آنا2009بعنوان نمونه لی و همکاران )
سنگین در خاکهای ساحلی و ته نشست های رسوبی شهانگهای چهین، 

( به منظور ارزیابی فلزات سنگین در خاکههای 2006میکو و همکاران )
( برای شناسایی منابع عناصهر 2008کشاورزی اروپا و چن و همکاران )

چنین مین کمیاب از روش های آماری چند  متغیره استفاده کردند.  هم
( منابع  ورود فلزات سنگین به خاک سطحی در 2008ژنگ و همکاران)

( به منظهور تعیهین منهابع ورود 2002بجینگ چین بررسی کردند. لین )
( با ههدف ارزیهابی 1999فلزات سنگین در خاک شالیزارها  و ایناکس )

وضعیت آلودگی خاک، روش های آماری چند متغیهره را بکهار گرفتنهد. 
( با استفاده از آنالیز چنهد متغیهره،  2001اچینلی و همکاران )همچنین ف

به بررسی فاکتورهای مؤار بر تغییرات غلظت فلزات سنگین و شناسایی 
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( منابع فلهزات سهنگین در 2019جین و همکاران ) منابع آنها پرداختند.
خاک و گرد و غبار در زمین های بازی کودکان در پکن بها اسهتفاده از 

GIS و تحلیل آماری چند متغیره  بررسی نمودند. نمونه های  و تجزیه
زمین بازی در سراسهر پکهن جمهع  71گرد و غبار خاک و تجهیزات از 

فلز سنگین م تلف مورد تجزیه و تحلیهل قهرار  11آوری شد که برای 
های ( برای شناسایی سازهPCAگرفت. تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی )

کنند و منابع بهالقوه را ین را کنترل مینهفته که تغییرپذیری فلزات سنگ
( بهرای CAای )کنند، استفاده شد. تجزیه و تحلیل خوشههمنعکس می

گیری انجام شد، که بینش بیشتری در مورد های نمونهبندی مکانگروه
 PCAمنابع قابل قبول ارائه کرد. فاکتورهای اصلی است راج شهده از 

رار گرفتند )جین و همکاران، سپس مورد تجزیه و تحلیل زمین آماری ق
2019.) 

هدف از این مطالعه شناسایی منابع فلزات سهنگین در خهاک سهطحی 
 استان همدان با رویکرد تجزیه و تحلیل چند متغیره آماری است.

   روش انجام تحقیق -2

 محدوده مورد مطالعه   

  33کیلهومتر مربهع بهین مهدار ههای ) 19493استان همدان به وسعت 
دقیقه ( عهر  شهمالی از خهط   48درجه و  35یقه ( تا )دق 59درجه و 

دقیقهه ( طهول  36درجهه و  49دقیقهه ( تها ) 34درجه و  47استوا  و ) 
%  3/49(. 1شرقی  از نصف النهار گرینویچ قرار گرفتهه اسهت )شهکل 

وسعت استان به کاربری کشاورزی اختصاص دارد. این استان به لحها  
های اقتصادی ایران بحسهاب از قطبتوسعه کشاورزی و دامداری یکی 

میآید.  تشکیالت زمین شناسی غالب منطقه شهامل تراسههای آبرفتهی 
مربو  به دوره زمین شناسی کواترنری و همین طور تشهکیالت آههک 
اوربیتالین و شیل و مارل مربو  به اواخر دوره کرتاسه و ماسهه سهنگ 

زیتی و سهنگ های آنهددگرگون شده مربو  به دوره ژوراسیک و گدازه
باشهد ) نقشهه آهک ریفی مربو  به اوایل نئوژن و و اواخر پهالئوژن می

ههای سازمان زمهین شناسهی ایهران(. خاک 1000000/1زمین شناسی 
منطقه خاکهای کم عمیق تا نیمه عمیق سنگریزه دار سبک تا متوسهط 

باشد)گزارش مکان یهابی محهل همراه با تجمع مقداری مواد آهکی می
 (.1386د استان همدان، دفع پسمان

 

 روش نمونه برداری 

برداری بر اساس روش تصادفی سیستماتیک انجام گرفت. بهدین نمونه
کیلومتری تقسیم شد. در مرحله  5*5های منظور ابتدا منطقه، به شبکه

هها، بعد بر اساس شناخت از منطقه مطالعه و تنوع کاربری هها و فعالیت
 5/2*  5/2ها زیاد بود فاصله شهبکهمناطقی که شدت استفاده از زمین 

ها کیلومتر و در مناطقی که شدت استفاده از زمین کمتر فاصهله شهبکه
ها بعنههوان نقهها  کیلههومتر انت ههاب و محههل تالقههی شههبکه 10*10

نمونه خهاک بهه  286برداری در نظر گرفته شد. در مجموع تعداد نمونه
برداری پهس نمونهآوری گردید در روش ترکیبی از منطقه مطالعه  جمع

متهر)  20*20از نقطه یابی، در محل سایت نمونه برداری یهک پهالت 
متههر )  3*3سههه پههالت  Vمههاکروپالت( زده و داخههل آن بههه صههورت 

نمونهه  5میکروپالت( زده شد، سپس از داخل ههر میکهروپالت تعهداد 
سانتی متر برداشت و پهس از  0-20خاک به صورت ضربدری از عمق 

کیلوگرم برداشهت  3تا  2، از آن یک نمونه مرکب م لو  نمودن خاک
برداری اطالعهاتی در مهورد کهاربری شد. همچنین با تکمیل فرم نمونه

محل نمونه برداری، نوع کشت )آبی یا دیم (، وضعیت ظهاهری زمهین، 
نوع محصول، م تصات جغرافیایی و نزدیکترین روستا تکمیهل گردیهد. 

ست ن ورده، منهاطق کوهسهتانی، برداری خاک از مناطق بکر و دنمونه
شوره زارها، اراضی کشاورزی آبی یا دیم، تاکستان ها، باغ ها و اراضهی 

 پیرامون روستاها انجام گرفت.
 

 آنالیز شیمیایي و فیزیكي خاك 

متر برای ¬میلی 2های خاک هوا خشک و پس از عبور از الک ¬نمونه
رس( بهه روش  آنالیز آماده گردیدند. بافت خاک ) درصد شن ، سیلت و

هیههدرومتری و درصههد مههواد آلههی بههه روش تیتراسههیون بهها اسههتفاده از 
فروسولفات آمونیوم و دی کرومات پتاسیم و اسهید سهولفوریک غلهی ، 

EC  به وسیلهEC  مترJemway  و  4310مدلpH هها در  نمونهه
، 744متهر متهراهم  pHگل اشهباع خهاک بها اسهتفاده بها اسهتفاده از 

(. عصاره گیهری 2002، وبستر و بورگس، 1986، گیری شد)کلوتاندازه
 HClبرای تعیین غلظت کل  فلزات سنگین در خاک نیز با استفاده از 

(. غلظههت عناصههر 1984صههورت گرفت)کههاو و همکههاران   HNO3و 
سنگین سرب، روی، آرسنیک،  آنتیموان، کروم، کبالت، وانادیوم، نیکهل  

وم بهه وسهیله روش و کهادمی ICP-MSو مس با استفاده از دسهتگاه 
کوره گرافیتی و با استفاده از دستگاه جذب اتمی در آزمایشهگاه شهیمی 
موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران، اندازه گیری شهد 

 (.1399)شهبازی و همکاران، 

 

 
 پراکنش نقاط نمونه برداری در نقشه استان همدان -1 شكل

 آمار توصیفي 

ولین گام در مطالعات آماری است. اکثر روشهای تعیین توزیع داده ها ا
آماری مستلزم داشتن جامعه ای با توزیع نرمال می باشند. تعیین توزیع 
داده ها به روشهای م تلف مانند جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه ) 
هیستوگرام و نمودار احتمال تجمعی( امکان پذیر است. در این مطالعه 

 95ست نرمال بودن داده ها در سطح اطمینان برای بررسی توزیع و ت
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درصد، از شاخصهای میانگین، میانه، چولگی ، کشیدگی  و آماره 
اسمیرنوف استفاده شد. در صورت نرمال نبودن توزیع از  -کلموگروف

باکس و لگاریتم برای نرمال شدن استفاده  –روش تبدیل کاکس 
ضریب  گردید. همچنین ضریب همبستگی بین فلزات سنگین ،

همبستگی فلزات سنگین با سایر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک، 
برای فلزات سنگین، آنالیز خوشه ای  (PCA) آزمون تحلیل عاملی

برای فلزات سنگین و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی با 
 .انجام گرفت   SPSS کمک برنامه رایانه ای

 

 ( آنالیز تحلیل عامليPCA) 

ی مولفه های اصلی برای طبقه بندی ارتباطات بین متغیرههای آنالیزها
اندازه گیری شده به کار می رود. در مواردی که تعداد متغیرهای مهورد 
ارزیابی زیاد باشد تحلیل آنها از طریق ضریب همبسهتگی مشهکل مهی 
باشد. در این گونه موارد از تحلیل عاملی استفاده می شود. با استفاده از 

می توان تعداد زیاد متغیرها را در تعداد محهدودی عامهل  تحلیل عاملی
بیان داشت بدین ترتیب که هر عامل از ترکیب خطی چنهد متغیهر کهه 
دارای همبستگی باالیی می باشند به دست می آید. این آنالیز یک فهن 
آماری است که به طور خطی مجموعهه ای از داده ههای اصهلی را بهه 

غیرهای جدید بدون همبستگی با قابلیت مجموعه اساساً کوچکتری از مت
درک و استفاده راحتتر فشرده می کند. اینکه داده هها مناسهب تحلیهل 

( مش ص می شهود. kmo) عاملی می باشند با استفاده از ضریب کمو
باشد، داده ها بهرای انجهام آنهالیز تحلیهل  7/0اگر این ضریب بیشتر از 

،  واکرنگهل 1380، عاملی مناسب هستند. )حسهنی پهاک و شهرفالدین
( برای انجام تحلیل عاملی در این مطالعه  از روش مولفهه ههای 1998
( و روش چهرخش Principal components methodاصهلی)

varimax .استفاده شد 
 

 روش های سلسله مراتبي گروه بندی 

رایجترین روش گروه بندی داده هها بهر پایهه سهاختار سلسهله مراتبهی 
ام این روش ها با محاسبه فواصل بهین متغیهر گروهها استوار است. انج

های مورد مطالعه آغاز می گردد. جهت گروه بندی داده ها، معموالًیکی 
به کار گرفته می شهود «  تقسیط»یا « انباشتگی»از دو رویکرد )شیوه( 

که رویکرد اول رایج تر است. در این مطالعه برای گروه بندی متغیرهها 
ده است.  این روش ابتدا با یک متغیر آغاز از روش انباشتگی استفاده ش

می شود لذا در شروع پردازش، تعداد گروهها برابر با تعهداد متغیرههای 
مورد مطالعهه )متغیرههای ههدف ( اسهت. سهپس گروهههای مشهابه و 
متجانس، بایکدیگر ترکیب و با کاهش تجانس، تمامی زیر گروههها بهر 

هایت یهک گهروه منفهرد را روی هم انباشته و متراکم می گردند و در ن
تشکیل می دهند. نتایج حاصل از گروه بندی را می تهوان بهه صهورت 

«  دنهدروگرام»شماتیک و با استفاده از نموداری دو بعدی که اصهطالحاً 
نامیده می شود، نشان داد. این نمودار، ترکیب یا تقسیم شهدن متهوالی 

دههد )  گروهها در مراحل م تلف عملیات گهروه بنهدی را نشهان مهی
(. در روش سلسله مراتبی، روش ههای م تلفهی بهرای 1385محمدی، 

محاسبه شباهت درون گروهی خوشه ها وجودارد، سه روش اصهلی آن 
ضرایب اتحاد  می  -3ضرایب همبستگی  -2ضرایب فاصله  -1شامل: 

( در این مطالعه از ضریب همبستگی به 1996باشد )سوان و همکاران، 
 فاده شده است.عنوان مالک شباهت است

 نتایج  -3

 آمار توصیفي
توصیف آماری غلظت عناصر سنگین و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

(خالصه شده است. ضریب تغییرات  1نمونه های خاک در جدول )
 EC  برای کادمیوم ، آرسنیک ، آنتیموان ، آهک ، مواد آلی، شن و

یاد غلظت این درصد می باشد که بیانگر وجود تغییرات ز 50باالتر از 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاک منطقه مطالعه می باشد، اما 
برای سایر عناصر و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ضریب تغییرات 

درصد می باشد که نشاندهنده عدم وجود تغییرات خیلی  50کمتر از 
زیاد غلظت این عناصر است. ضریب تغییرات باالی فلزات سنگین می 

دهنده تأایر منابع انسانی در ورود فلزات سنگین به خاک تواند نشان 
( نیز در 2010( و آکوستا و همکاران)2009باشد. ژنگ و همکاران)

مطالعات خود از آنالیز چند متغیره استفاده کردند و فلزات سنگین بر 
و باالتر از آن  0.5اساس ضریب تغییرات، در دو گروه مقادیر کمتر از 

ر اساس نتایج آنها فلزات سنگین با منابع طبیعی دسته بندی کردند. ب
می توانند با ضریب تغییرات پایین در حالیکه فلزات با منبع انسانی 

خاک منطقه مورد مطالعه با میانگین   .ضریب تغییرات باالیی را دارند
  7/1با میانگین   EC دارای کمترین ضریب تغییرات و  73/7اسیدیته  

ننایج آنالیز آزمون   .غییرات می باشندمدارای بیشترین ضریب ت
اسمیرنوف نشان داد داده های مربو  به آرسنیک، -کولموگروف

نرمال نیستند،   ECکادمیوم، کروم، کبالت، وانادیوم، سرب، مواد آلی و 
برای نرمال کردن عناصر آرسنیک، سرب، کروم، کبالت و متغیر هدایت 

و کادمیوم و  وانادیوم و  الکتریکی از تبدیل لگاریتمی استفاده شد 
همچنین درصد مواد آلی با اصالح داده های پرت نرمال شدند. در 

( بر 2007( و جیاکن   و همکاران )1384مطالعاتی که توسط بیگی )
روی توزیع مکانی فلزات سنگین انجام شده از تبدیل لگاریتم برای 

رمال نرمال کردن غلظت آن دسته از عناصری که دارای توزیع غیر ن
 (.  2007، جیاکن و همکاران ،  1384بودند استفاده شد)بیگی،

 

 آنالیز چند متغیره

 ماتریس همبستگي
از آنالیز همبستگی پیرسون برای بررسهی همبسهتگی کلیهه متغیرهها و 
همچنین همبستگی فلزات سنگین با پارامترههای فیزیکهی و شهیمیایی 

ج آنالیز همبستگی ، ماده آلی و رس( استفاده شد. نتایpH ،ECخاک )
آمده است.  همبستگی باال بین عناصر  2پیرسون بین متغیرها درجدول 

تواند ناشی از ورود این عناصر از طریق منابع مشترک مانند ورود از می
های کشاورزی و یا از طریق مواد مادری به خهاک باشهد. طریق فعالیت

نیههز  (2007در مطالعههه انجههام شههده توسههط گورهههان  و همکههاران ) 
همبستگی بین فلزات سنگین را از روش ضهریب همبسهتگی پیرسهون 
محاسبه و به این نتیجه رسیدند، فلزاتی که همبستگی قوی با هم دارند 

( در مطالعه 1383احتماالً منابع آالینده یکسانی دارند. همچنین امینی )
خود همبستگی بین فلزات سنگین سرب،کادمیوم، مهس و کبالهت را از 

همبستگی پیرسون محاسبه و بهه ایهن نتیجهه رسهید،که  روش ضریب
تواند ناشی از ورود این عناصر از طریق همبستگی باالی بین عناصر می

 منبع مشترک باشد.
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 توصیف آماری خصوصیات فیزیكي و شیمیایي خاك ) میلي گرم بر کیلوگرم( -1جدول 

تغییرات ضریب انحراف معیار میانه میانگین حداقل حداکثر فاکتور خاک  کشیدگی چولگی دامنه 

As 85 7/4  8/15  5/12  9/8  6/56  2/80  2/2  7/17  

Cd 88/0  09/0  14/0  11/0  08/0  5/58  79/0  08/2  2/18  

Fe(%) 6 8/1  9/2  4 67/0  2/17  2/4  15/0-  52/0  

Co 34 1/8  9/18  19 9/3  5/20  9/25  34/0  8/0  

Cr 180 30 8/96  94 4/26  2/27  150 35/0  31/0  

Cu 75 1/4  2/36  5/35  06/10  8/27  9/70  32/0  8/0  

Ni 140 26 03/69  68 4/20  6/29  114 52/0  14/0  

Pb 69 13 6/25  24 7/6  4/26  56 7/2  3/12  

Sb 28 5/0  9/2  5/2  7/2  6/92  5/27  7/6  6/52  

V 190 50 4/109  110 4/22  5/20  140 11/0  56/0  

Zn 200 35 03/80  07/29  7/18  4/23  165 5/1  7/6  

PH 3/8  7/6  7/7  7/7  25/0  2/3  67/1  33/0-  55/0  

EC(dsm-1) 8/38  31/0  7/1  25/1  5/2  3/147  5/38  8/11  4/170  

OM(%) 3/4  03/0  77/0  6/0  6/0  69 31/4  7/1  9/4  

Clay(%) 1/54  6/7  7/26  5/26  1/9  3/34  4/46  36/0  22/0-  

 .واحد اندازه گیری فلزات سنگین بر حسب میلي گرم بر کیلوگرم مي باشد

 

 

 

 

خاك شمیایي و فیزیكي پارامترهای و سنگین فلزات بین پیرسون همبستگي ضرائب -2 جدول    

 Fe Cu Ni Sb V Zn LnAs LnCr LnPb LnCo Cd PH OM LnEC 

Fe 1              

Cu 433/0 (**) 1             

Ni 0.691(**) 0.430(**) 1            

Sb 0.336(**) 0.224(**) 0.259(**) 1           

V 0.852(**) 0.275(**) 0.579(**) 0.242(**) 1          

Zn 0.705(**) 0.349(**) 0.502(**) 0.340(**) 0.649(**) 1         

LnAs 0.097 0.159(**) 0.022-  0.150(*) 0.041 0.009-  1        

LnCr 0.725(**) 0.356(**) 0.859(**) 0.271(**) 0.717(**) 0.524(**) 0.043 1       

LnPb 0.468(**) 0.117(*) 0.275(**) 0.080 0.528(**) 0.593(**) 0.098 0.396(**) 1      

LnCo 0.899(**) 0.378(**) 0.761(**) 0.293(**) 0.855(**) 0.659(**) 0.050 0.831(**) 0.491(**) 1     

Cd 0.158(**) 0.320(**) 0.259(**) 0.251(**) 0.077 0.344(**) 0.098-  0.196(**) 0.072 0.187(**) 1    

PH 0.007-  0.063-  0.031-  0.078 0.002 0.067 0.027-  0.023-  0.043 0.053-  0.005 1   

OM 0.008-  0.094 0.002 0.052-  0.044-  0.103 0.13(*) 0.019 0.131(*) 0.006-  0.086 0.116-  1  

LnEC 0.077-  0.009 0.19(**) 0.064-  0.070-  0.051-  0.078 .0910-  0.089 0.069-  0.010-  0.003 0.318(**) 1 

مولفه از کدام هر توسط آنها تجمعي نسبت و کل واریانس از شده توصیف درصد ویژه مقادیر همراه به اصلي هایمولفه -3 جدول  
کتورها بعد از چرخشواریانس فا واریانس فاکتورها بدون چرخش واریانس اولیه فاکتورها  

 درصد تجمعی درصد واریانس واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس واریانس کل 

1 5.378 38.411 38.411 5.378 38.411 38.411 4.942 35.301 35.301 

2 1.447 10.333 48.744 1.447 10.333 48.744 1.712 12.227 47.527 

3 .2891  9.207 57.951 1.289 9.207 57.951 1.439 10.276 57.803 

4 1.172 8.370 66.320 1.172 8.370 66.320 1.186 8.469 66.273 

5 1.111 7.933 74.253 1.111 7.933 54.253 1.117 7.981 74.253 

6 0.767 5.476 79.729       

7 0.731 5.221 84.951       

8 0.622 4.446 89.396       

9 0.546 3.898 93.294       

10 0.376 2.688 95.982       

11 0.252 1.798 97.781       

12 0.135 0.968 98.749       

13 0.094 0.673 99.421       

14 0.081 0.579 100.000       
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 عاملي تحلیل آنالیز
 KMO مقدار بررسی با اصلی مولفه  آنالیز اجرای برای ها داده تناسب
 که آمد بدست KMO  83/0 مقدار مطالعه این در. گردید ارزیابی
 بر. باشد می عاملی تحلیل آنالیز انجام برای ها داده تناسب دهنده نشان
 از درصد 25/74  اول فاکتور 5 اصلی های مولفه آنالیز نتایج اساس
 توجیه را( درصد 75/25)  تغییرات بقیه بعدی فاکتور 9 و  را تغییرات
 هر با متغیرها بین ارتبا  کردن مش ص منظور به(.  3جدول) میکرد
 اول فاکتور ، 3 جدول طبق. شد استفاده عاملی بار از فاکتورها از کدام
 وم،کر عناصر برای آن عاملی بار. کند می توجیه را تغییرات 35%

(. 4جدول)است مشابه تقریبا وانادیوم و سرب روی، آهن، نیکل، کبالت،
 آنها مشترک منشا بیانگر تواندمی عناصر این بین باالی همبستگی

 باالی امتیاز دارای که هایی نمونه جغرافیایی موقعیت بررسی با.  باشد
 ها نمونه این محل میشود مش ص هستند اصلی مولفه اولین در

 سنگ و دگرگونی سنگ سنگ، ماسه شیل، بسترهای سنگ بر منطبق
 رسد می نظر به بنابراین. باشندمی مطالعه مورد منطقه خاک در آهک
 و میکو.  باشد داشته شناسی زمین منشأ فاکتور این که

 مورد  را اروپا کشاورزی خاکهای در سنگین فلزات نیز( 2006)همکاران
 فلزات داد نشان آنها اصلی های مؤلفه آنالیز نتایج. دادند قرار بررسی
 واریانس بیشترین با اول مؤلفه در  روی و منگنز آهن، کبالت، کروم،
 سنگ با عناصر پذیری تغییر که رسیدند نتیجه این به و گیرند می قرار
 عناصر توزیع تغییرات کل از %12  دوم فاکتور   .شود می کنترل مادر
 را کادمیوم و  آنتیموان ،مس همراهی فاکتور این کند می تشریح را

 مس، عنصر سه برای آن فاکتوری بار(.  3جدول)دهد می نشان
 می 79/0و 57/0  ،63/0برابر ترتیب به کادمیوم و آنتیموان
 نظر به اراضی کاربری و شناسی زمین ساختار بررسی با(. 4جدول)باشد
 های فعالیت)انسانی و طبیعی عوامل توسط فاکتور این  رسد می

 فلزات روی بر اصلی های مؤلفه آنالیز نتایج .شود می کنترل( یکشاورز
 مس فلزات که داد نشان( 2009) همکاران و لی مطالعه در سنگین
 گرفتند قرار واریانس بیشترین با اول مؤلفه در  سرب و نیکل کادمیوم،

..  گرفتند نظر در( انسانی) آنتروپوژنیک مؤلفه عنوان به را مؤلفه این و
 شامل که کند می توجیه را پذیری تغییر از درصد 10 تنها سوم فاکتور

(. 4 و 3 جداول)باشد می خاک الکتریکی هدایت و آلی مواد فاکتورهای
 شامل و دهد می نشان را تغییرات درصد 8 تنها که نیز چهارم فاکتور
 دارای عنصر این  ویژه، بردارهای جدول به توجه با باشد، می آرسنیک

 می قرار فاکتور این در تنهایی به و بوده 92/0 دحدو عامل بار
 شناسی زمین ساختار و اراضی کاربری بررسی با(.  4 و 3 جداول)گیرد
 و شناسی زمین منشا آرسنیک رسد می نظر به همدان استان
 چن مطالعه. باشد داشته( کشاورزی های فعالیت)انسانی

 منشا تواند می عنصر این غلظت که داد نشان نیز( 2008)وهمکاران
 می توجیه را پذیری تغییر از درصد 8  فاکتورپنجم. باشد داشته انسانی
  با است برابر آن عاملی بار که باشد می خاک اسیدیته شامل  تنها و کند
 هستند آنهایی شامل فاکتورها باقیمانده(. 4و 3 جداول)باشد می 86/0
 بار نمودار 2 شکل. ندارند زیادی اهمیت کل واریانس افزایش در که

 ، آهن عناصر شامل( F1) اول فاکتور در عناصر بندی گروه عاملی
 شامل(  F2)دوم فاکتور ، وانادیوم و کبالت سرب، کروم، روی، نیکل،
 باشد می آرسنیک شامل( F4)چهارم فاکتور و کادمیوم و آنتیموان مس،
 .دهد می نشان را

 

دیر بار هر یک از های اصلي انتخاب شده به همراه مقامولفه -4جدول 

 متغیرها خاك بعد از چرخش

 

 
 در بررسي مورد سنگین فلزات برای فاکتورها پراکنش نمودار. 2شكل

 مطالعاتي منطقه

 آنالیز خوشه ای
 مناسب چه هر بندی طبقه برای مالکی به نیل خوشه تحلیل از هدف
 و گروهی درون بیشتر چه هر تشابه اساس بر ها نمونه یا و متغیرها تر

 دندوگرام نمودار 3 شکل. است گروهی بین بیشتر چه هر اختالف
 را مطالعه مورد منطقه شیمیایی و فیزیکی فاکتورهای و سنگین فلزات
 کبالت فلز دو ابتدا( دندوگرام) ای خوشه نمودار براساس. دهد می نشان
 و اند گرفته قرار خوشه دریک همبستگی ضریب بیشترین با وآهن
 این به بعدی مراحل در سرب و روی کروم نیکل، وانادیوم، عناصر
 این بیشتر هرچه شباهت دهنده نشان که شوند می متصل خوشه
 داد نشان نیز اصلی مولفه آنالیز نتایج  همچنین. باشد می هم با متغیرها

 قرار اول فاکتور در و هستند مشابه عاملی بار دارای عناصر این که
 آنالیز با ای شهخو آنالیز نتایج شده انجام بررسیهای براساس که گرفتند
 بر های نمونه مکانی موقعیت بررسی با. دارد مطابقت اصلی های مولفه
 این غلظت شباهت بیشترین شد مش ص شناسی زمین نقشه روی
 سنگ سنگ، ماسه شیل، بسترهای سنگ بر منطبق خاک عناصر

 

 مولفه ها ی اصلی

 
1 

2 3 4 5 

Fe 0.0904     

Cu  0.634    

Ni 0.755     

Sb  0.573    

V 0.911     

Zn 0.736     

LnAs    0.922  

LnCr 0.850     

LnPb 0.658     

LnCo 0.934     

Cd  0.792    

PH     0.867 

OM   500.7    

LnEC   0.782   
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 در عناصر این غلظت رسد می نظر به. است آهک سنگ و دگرگونی
 خوشه آنالیز نتایج مطابق. شوند می کنترل طبیعی عوامل توسط خاک
 شباهت و همبستگی دارای کادمیوم و آنتیموان مس، عنصر سه ای

 لذا. شوند می متصل اول خوشه به بعدی مراحل در که هستند باالیی
 زمین ساختار بررسی. باشند داشته مشترک منابع یا منبع میتوانند
 این میزان "تماالاح دهد می نشان منطقه اراضی کاربری و شناسی
( کشاورزی های فعالیت)انسانی و طبیعی عوامل توسط خاک در عناصر
. دارد مطابقت نیز اصلی های مولفه آنالیز نتایج با این.  شود می کنترل
 فاکتور)  فاکتور یک در عنصر سه این نیز اصلی مولفه آنالیز براساس
 و زیکیفی های فاکتور از بعد آرسنیک عنصر .گرفتند قرار( دوم

 نشان که شد متصل اول خوشه به  رس درصد و اسیدیته شیمیایی
 نتایج همچنین. است عناصر سایر با عنصر این پایین همیستگی دهنده
 بندی خوشه آنالیز نتایج  .کند می تایید نیز را عاملی تحلیل آنالیز
 صحت و باشد هایاصلی مولفه آنالیز کننده تکمیل و کننده تأیید میتواند
 ها مولفه از زیادی تعدادی که زمانی خصوصآ. دهد افزایش را آن

. شوند می گرفته نظر در اهمیت کم پایین، پذیری تغییر درصد بواسطه
 کبالت، کروم، عناصر کرد مش ص ای خوشه آنالیر مطالعه این در

 و همبستگی بیشترین دارای تقریبا وانادیوم و سرب روی، آهن، نیکل،
 بیشتر همبستگی دارای کادمیوم و  آنتیموان س،م عناصر بعد مرحله در

 همچنین.  هستند برخوردار فلزات سایر با پاینتری همبستگی از و باهم
. باشد می  متغیرها سایر با همبستگی ترین پایین دارای آرسنیک عنصر
 صحت کل در و بوده اصلی های مولفه آزمون نتایج مشابه نتایج این

 چن و(  2009)همکاران و لی. میدهد افزایش را گیریها نتیجه و آنالیزها
 و عاملی تحلیل آنالیز بررسی با خود مطالعات در نیز( 2008) همکاران و

 با آماری پارامتر دو این نتایج رسیدندکه نتیجه این به ای خوشه آنالیز
 . کرد قبول را نتایج بیشتری اطمینان با میتوان و دارند مطابقت هم

 

 
وگرام فلزات سنگین و فاکتورهای فیزیكي و نمودار دند  -3شكل

 شمیمیایي خاك سطحي منطقه مورد مطالعه

 سهنگین فلهزات ورود  منابع بررسی برای( 2008)همکاران و ژنگ مین
 فلهزات منهابع تعیین برای( 2002) لین چین، بجینگ در سطحی خاک
 وضهعیت تعیهین جههت( 1999) اینهاکس و  شالیزارها خاک در سنگین
 و فهاچینلی. کردنهد اسهتفاده متغیهره چنهد آماری های روش زا آلودگی
 فاکتورهای بررسی به  متغیره، چند آنالیز از استفاده با( 2001) همکاران

 .پرداخت آنها منابع شناسایی و سنگین فلزات غلظت تغییرات بر مؤار

 نتیجه گیری -4
 خهاک در سهنگین فلهزات کل غلظت گیریی اندازه از آمده بدست نتایج
 مهی عاملی تحلیل آنالیز گیری بکار با  داد نشان همدان استان یسطح
 کروم، عناصر آنالیز این. داد تش یص را سنگین فلزات تجمع منشا توان

 بهاالترین با اول فاکتور در را وانادیوم و سرب روی، آهن، نیکل، کبالت،
 منبع بر دلیل تواند می عناصر بین باالی همبستگی. داد قرار همبستگی

 الگوی های نقشه و شناسی زمین ساختار بررسی با. باشد  آنها ترکمش
 غلظت بودن باال اصلی عامل رسد می نظر به مطالعه منطقه کشاورزی

 مصهرف دلیهل بهه امها اسهت مادری مواد سطحی خاک در عناصر این
 ، 500-700 حدود اوره کود مصرف میانگین) شیمیایی های کود باالی
 در گهرم کیلهو 300-558 فسهفره کهود و 200-330 حهدود پتاس کود
 شیمیایی ساختار در عناصر این وجود احتمال و( باشدمی سال در هکتار

 در آنهها توسهط عناصهر غلظت افزایش پتاس، و فسفات اوره، کودهای
 و آنتیمهوان مهس، عناصهر شامل دوم فاکتور. نیست ذهن از دور خاک

 با.  گیرد می قرار  مچهار فاکتور در آرسنیک عنصر و باشد می کادمیوم
 رسدکه می نظر به اراضی کاربری نقشه و شناسی زمین ساختار بررسی
 ههای فعالیت از ناشی همچنین و طبیعی منشا عناصر این باالی غلظت
 ای خوشهه آنهالیز از حاصل نتایج باشند( کشارزی های فعالیت) انسانی
 ههای روش زا اسهتفاده بها کلی طور به. کند می تایید را نتایج این هم

 بررسهی(  ای خوشهه آنهالیز و عهاملی تحلیلی آنالیز) متغیره چند آماری
 تحلیهل و تجزیه  همچنین و آنها ورود منشا ، سنگین فلزات همبستگی
( بهرای شناسهایی 2018دای و همکهاران )  .شد خواهد تر ساده عناصر
 تحلیل و چین از تجزیه پویانگ دریاچه رسوبات در سنگین فلزات منابع
 فلهزات غلظت مطالعه، این در استفاده کردند.  متغیره چند آماری زمین
 هسته رسوبات و سطح در( روی و سرب کادمیوم، مس، کروم،) سنگین
 قهرار بررسهی مورد پویانگ، دریاچه چین، شیرین آب دریاچه بزرگترین
 در سهنگین فلهزات توزیهع آمهاری زمهین بینی پیش های نقشه. گرفت
 برداری نقشه. شد تکمیل بیشتر کاوی داده نینهمچ و سطحی رسوبات
 کهه نشان داد  اصلی های مؤلفه تحلیل و تجزیه و همبستگی ماتریس
 لیتوژنیک های فعالیت دو هر از عمدتاً است ممکن روی و سرب کروم،

 در شهوند، مشهتق رودخانهه و جوی جریان نقل و حمل مانند انسانی، و
 ماننهد انسهانی، منهابع از اًعمهدت اسهت ممکن کادمیوم و مس که حالی
 همکهاران و باالبانوا کود مشتق می شوند. کاربرد و معدنی های فعالیت

 در زیهادی کهاربری  متغیره چند آمار از استفاده که کردند بیان( 2020)
 بهرای آنهها. دارد خهاک در سهنگین فلزات انسانی و طبیعی منشا تعیین
 .کردنهد اسهتفاده  متغیهره چند آمار روش از سنگین فلز 69 منشا تعیین

 در کمیهاب فلهزات غلظهت شهبازی و همکاران نشان دادند که افزایش
 در کهود مصهرف افزایش دنبال استان همدان به خاک های کشاورزی 

 در کمیهاب عناصهر ورود برای کشاورزی راهی های خاک. است منطقه
 آلهوده ههای خاک پایش بنابراین. کند می فراهم انسان غذایی زنجیره
 ضهروری آلوده های خاک از ناشی خطرات از پیشگیری و کنترل برای

 .(2018است )شهبازی و همکاران، 
 

 سپاسگزاری
 معاونهت و زیسهت محهیط حفاظت سازمان خاک و آب آلودگی دفتر از

 انجهام در همکاری و مساعدت برای اصفهان صنعتی دانشگاه پژوهشی
.شههههههود¬مههههههی قههههههدردانی و تشههههههکر پههههههروژه ایههههههن
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Abstract  

Introduction  
The expansion of industries, the development of cities, the increase in population, and the excessive 

human intervention in nature have led to the destruction and pollution of the environment. Soil 

pollution, especially soil pollution with heavy metals, is one of the environmental issues of concern to 

many researchers. The geographical distribution of heavy elements in the soil, either naturally or 

through human activities, will bring issues and problems. Heavy metals can enter the soil environment 

through the weathering of parent materials or external pollutants. For some metals, such as lead, 

pollution from external sources is much more than from natural sources. Among the natural factors, 

parent materials are the main factors that determine the concentration of heavy metals in the soil, and 

among the unnatural factors, industrial and agricultural activities are among the main sources of heavy 

metals entering the soil and are known as human sources. Human sources of heavy metal entry are 

divided into primary and secondary categories. Heavy metals are added to the soil as impurities along 

with primary sources including sewage sludge, chemical fertilizers and pesticides. Secondary sources 

include the entry of heavy metals through mines, industrial activities or through deposition from the 

air. The purpose of this study is to identify the sources of heavy metals (chromium, cobalt, zinc, 

vanadium, copper, lead, nickel, antimony, arsenic and cadmium) in the surface soil of Hamedan 

province (0-20 cm) using multivariate statistical methods. (Analysis of main and cluster components). 

 

Methodology  
In this study, to investigate sources of ten   heavy metals (Cr, Cd, Zn, V, Cu, Pb, Ni, Sb, As, Cd,) in 

soil surface layer in Hammadan province, a systematic random method was utilized for soil sampling 

and 286 soil samples were collected from 0-25cm depth. For this purpose, first, the region was 

divided into 5 x 5 km grids. In the next step, based on the knowledge of the study area and the variety 

of uses and activities, the grid spacing was 2.5 x 2.5 km in the areas where the intensity of land use 

was high, and the grid spacing was 10 x 10 km in the areas where the intensity of land use was less. 

And the intersection of networks was considered as sampling points. A total of 286 soil samples were 

collected from the study area by a combined method in sampling after spotting, at the sampling site a 

plot of 20x20 meters (macroplot) and inside it three plots of 3x3 meters (microplot) was applied, then 

5 soil samples were taken crosswise from each microplate from a depth of 0-20 cm and after mixing 

the soil, a 2-3 kg composite sample was taken from it. Also, by completing the sampling form, 

information about the use of the sampling location, the type of cultivation (irrigated or rainfed), the 

appearance of the land, the type of product, geographical coordinates and the nearest village was 

completed. Soil sampling was done from pristine and untouched areas, mountainous areas, salt 

marshes, irrigated or rainfed agricultural lands, vineyards, gardens and lands around villages. Soil 

samples were dried and prepared for analysis after passing through a 2 mm sieve. Extraction was done 

to determine the total concentration of heavy metals in the soil using HCl and HNO3. The 

concentration of heavy elements lead, zinc, arsenic, antimony, chromium, cobalt, vanadium, nickel 

and copper was measured using ICP-MS device and cadmium was measured by graphite furnace 

method and using atomic absorption device. In this study, the mean, median, skewness, skewness and 

Kolmogorov-Smirnov statistics were used to examine the distribution and test the normality of the 

data at the 95% confidence level. Principal component analysis is used to classify relationships 

between measured variables. In cases where the number of evaluated variables is large, it is difficult 

to analyze them through the correlation coefficient. In this study, the accumulation method was used 

to group the variables. This method starts with one variable, so at the beginning of processing, the 

number of groups is equal to the number of studied variables (target variables). Then, the similar and 
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homogeneous groups are combined with each other and with decreasing homogeneity, all the 

subgroups are piled up and condensed and finally form a single group. 

Conclusion  
Results of multivariate statistical analysis showed that the main origin of the chromium, cobalt, 

nickel, zinc, lead and vanadium is parent material and copper cadmium, arsenic and antimony have 

common origins of natural material and anthropogenic sources (agricultural activities). Finding 

appropriate information about possible resources of heavy metals can be used for the monitoring and 

evaluation processes of agricultural soils in the study area. The results obtained from measuring the 

concentration of total heavy metals in the surface soil of Hamadan province showed that by using 

factor analysis, the source of heavy metal accumulation can be identified. The results of factor 

analysis showed that chromium, cobalt, nickel, iron, zinc, lead, and vanadium were the first factor 

with the highest connection, according to the results of factor analysis. The close correlation between 

these elements could explain their shared origin. The high concentration of these components in the 

surface soil of the mother matter appears to be the key reason, according to the geological structure 

and agricultural maps of the study area. However, because of the high consumption of chemical 

fertilizers (average urea fertilizer consumption is 500-700 kg/ha per year, potash fertilizer 

consumption is 200-330 kg/ha per year, and phosphorus fertilizer consumption is 300-558 kg/ha per 

year), and the possibility of these elements in the chemical structure of urea, phosphate, and potash 

fertilizers, increasing the element concentration in the soil by them is not far from the mind. Copper, 

antimony, cadmium, and arsenic are among the components present in the second factor. According to 

the geological structure and land use map, the high concentrations of these elements are due to both 

natural and human activity (agricultural activities). The results of a cluster analysis confirm these 

findings. Overall, the findings of this study revealed that studying the relationship between heavy 

metals, investigating their origins, and analyzing them using multivariate statistical methods (factor 

analysis and cluster analysis) would be very accurate and simple. 
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