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نظ كند. به ه مي
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خشي از ميدان
نمون 5) 25-0 (

يري شد. بررسي
ت و همبستگي م
 است. همچنين
مل مشترك كن
ودگي معرفي م
حاصل از تجزيه

ها را توجيه  داده
كه عناصر نيكل

اي، تج ليز خوشه

ه زمين محسوب
د. با توجه به اه

انديش ها چاره ع آن

شته شدن اين اك
 آلودگي خاك

يادي به دنبال د
ن وتولوئن، سريع

ماند منطقه مي
13.(   
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ا استفاده ا
از ميخشي

آرتيمس قاسمي ده

 m،انشگاه لرستان

ي دانشگاه لرستان

ق نفت خيز جنوب،

نده خاك در بخ
 خاك سطحي
گي ر خاك اندازه

ي شوري با نفت
ع اين پارامترها
ك توسط عوام

عنوان منشأ آلو ه
ست؛ و نتايج ح
 از واريانس كل
ك  است؛ درحالي

همبستگي، آنالي

هاي كره سيستم
باشند ي و ... مي
ت رفعيي و جه

خاكي خطر آغش
ن است موجب
واند مشكالت زي
ست مثل بنزن
الني در خاك م

379ش و افيوني،

 م
بيستمين همايش 
شهر 18تا  16   

نده خاك با
 موردي: بخ

، آ3يقه جهانگيري

ي زيست محيطي د

اسي زيست محيطي

 شركت ملي مناطق

ع احتمالي آالين
از م اين مطالعه

 نفتي موجود در
همبستگي باالي
بر كنترل توزيع
ن عناصر در خا

ه به و دو خوش
اس pH ناديوم و

درصد 2/93ه
در خاك منطقه

ارون، ماتريس ه

 پوياترين اكوس
 ارزش اقتصادي

كند شناسا د مي

هاي خ وسيستم
سازي ممكن يره

تو سطح خاك مي
يار هم سبك ا
راي مدت طوال
شود (عرفانمنش

وامل آالين
(مطالعه

صد، 2*ره نژاديان

گروه زمين شناسي

سي ارشد زمين شنا

روژه انبار مغزه ها،

راي تعيين منابع
ست. براي انجام

و مواد pH و
فت و همچنين 
وامل مشترك ب
 كه غلظت اين
همبستگي است
نفت، شوري، وا

ها است كه  داده
ديوم و شوري د

، ميدان نفتي ما

ترين و  از غني
ش زيستگاهي،
سيستم را تهديد

محيطي اك يست
ونقل يا ذخي مل
افتن آن به س ي

كه بسي سبك آن
تر آن بر سنگين

ش هاي خاك مي م

شأ يابي عو

، اشرف جيره 1ني

عضو هيات علمي گ

دانشجوي كارشناس

پر HSEكارشناس

 اين پژوهش برا
 استفاده شده اس
م، مقدار شوري

لز واناديوم با نفت
كه دليلي برا عو
هنده اين است

ننده ماتريس هم
ديگري شامل نف
ثرگذار بر توزيع

كننده واناد كنترل
  باشند.  مي

: آلودگي خاك،

هاي خاكي ستم
ش غذايي، ارزش
تي كه اين اكوس

هاي زيس ه نگراني
ها در اثر حم ن

ختلف است راه
هاي س د قسمت
هاي س ا قسمت

ي به اكوسيستم

 

 

منش

رامين ساريخا

ع -1

د -2

ك -3

  چكيده
در
متغيره
واناديوم
باالي فل
است؛ ك

ده نشان
تأييدكن
خوشه د
عامل اث
عامل كن
منطقه

ها كليدواژه

  مقدمه
اكوسيس

ازجمله ارزش
است خطرات

ازجمله 
مشتقات آن
شيميايي مخ

كند پيدا مي
كند؛ اما مي

پذيري آسيب
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فه اصلي و 
ياد كاربرد 
 شباهت و 
علم تجزيه 
غيره است 

افزار   از نرم
 براي يره

 است. رفته
آمار  از ده

 آنكه حال 

از  استفاده
 در سنگين

عوامل  مون

هواز و بين 
 49الي  جه

ول شمالي 

 67 حدود 
 مخزن در 
رين سطح 

درجه در  
 -مال غرب

اخ هاي سال در 
اين .است گرفته

هاي داده سري 
139 .(  

گي، تجزيه مؤلفه
ها با بعد زي داده

 به طريقي كه
توان از ع زم، مي

 آماري چند متغ
به دست آماده

يچندمتغ  آماري
قرارگر مختلف ن
استفا با چين ر

شود؛ مي كنترل
ا همكاران با و ي
س فلزات برخي 

پيرامو سودمندي

ومتري شرق اهو
درج 49افيايي 

روافتادگي دزفو

خزن آسماري
 است كه ابعاد
تر مخزن و عميق

70تا  60بين 
صورت شم  و به

انباشتگي، مين
قرارگ هاي الينده

كاهش حجم 
94ور و صفري، 

تجزيه همبستگ
 يافتن الگوي د

ها ن دادن داده
ودن امكانات الز

هاي ي از روش
يب همبستگي ب
آ . تكنيك هاي

محققان ي تفاده
كشور كشاورزي

ك مادري مواد ل
مرندي نعيمي .
توزيع كه دندر

س اطالعات به ره

كيلو 40س در 
دوده طول جغرا
 سمت شرق فر

دان در رأس مخ
 و اين در حالي
له بين ستيغ م
ي ان حداكثر ب
ارهاي زاگرس

 شناسي ايران
 انشگاه تهران

ز و شدگي غني
منشأ يابي آال ي
با و بوده ها ده
كند (دالو مي يل

غيره، همچون ت
فيد آماري براي

ها و نشان  داده
 در دسترسي نبو

اي، يكي شهيز خو
ه است. از ضراي

).1390رضايي، 
مورداست ها آن ي

ك اراضي از شي
عامل توسط روم

است در منطقه
كر گزارش هان،
  .)1394فري،

چندمتغير ماري
  يابيم. ست

ي حوضه زاگرس
 ميدان در محد

دقيقه در 30

ت. طول اين ميد
كيلومتر هست

يابد. فاصل ش مي
شيب ساختماني
وند كلي ساختا
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هاي غ شاخص ن
راستاي در حيطي

داد پراكنش ل
تسهيل را نتايج ر

 آماري چند متغ
يك تكنيك مفي
ها در مجموعه

). در صورت13
تفاده نمود. آنالي

SP شد استفاده
شايسته فر و ر

احتمالي منابع ت
بخش در  سنگين

و كر نيكل وي،
د صنعتي هاي ت

در اصفه سنگين
ست (دالور و صف

آم ز تكنك هاي
فتي مارون دس ن

هاي نفتي  ميدان
 قرار دارد. اين

درجه 31الي

اً نامتقارن است
2ي ساختماني

متر عرض كاهش
كيلومتر است. ش
ال شمالي با رو

 م
بيستمين همايش 
شهر 18تا  16   

چون هم اي يره
مح علوم گران 

مسئول و تداول
تفسير  محيطي،

هاي يله تجزيه
ه مؤلفه اصلي ي
 شناسايي الگوه

394و همكاران،
 در رسوبات است

PSSافزار   از نرم

شود (ش تفاده مي
شناخت و كديگر

فلزات حتمالي
رو عناصر كل ت
فعاليت كنترل ت
س فلزات برخي ي

اس شناسي زمين

از استفاده با كه
خشي از ميدان

  العه

ترين  از بزرگ
دگان و رامشير

درجه ا 31يي

 تاقديس تقريباً
تر با برآمدگيوم

كيلوم 5/3ول و
ك 200ي حدود

درجه در يا 45
   ).1391ان،

متغي تك آماري
پژوهش از ياري
مت الگوهاي يص
متغيرهاي يري

وسي ع آالينده به
جام شود. تجزيه

ييك راهي برا
الدين د (شمس

 عناصر سنگين
اصر با استفاده
م دندوگرام است

يك با سنگين ت
ا منشأهاي يص

غلظت كه كردند
تحت خاك، در 
منشأ يابي در ره

ز و بشري شترك

است آن حاضر
بخ هاي خاك در 

نطقه موردمطا

عنوان يكي ن به
ري، رامين، شاد
 عرض جغرافياي

1 .(  

صورت يك ن به
كيلو 7ر حدود

كيلومتر طو 60 
 سازند آسماري

تا  20نوبي و
ليماني و همكارا

آ هاي تكنيك ر
بسيا موردتوجه 

در تشخيص دمند
تغييرپذي ابعاد ي

 شناسايي منابع
اي انج يل خوشه

ديگر اين تكني ن
را برجسته نمايد
راي منشأ يابي ع
ر منشأ يابي عنا
ب تشابه و رسم

ارتباطي فلزات ي
تشخيص در كاران

ك بيان چنين ه،
سرب و مس صر
چندمتغير آمار 

مش عوامل نترل

ح پژوهش صلي
ها آالينده ترش

شناسي من مين

دان نفتي مارون
ها كوپال، آغاجار

دقيقه و 30و 
ده است (شكل 

دان نفتي مارون
ر و عرض آن در
سازند داريان به
آب و نفت در

هايي از يال جن
شرق است. (سلي

 

 

در كنا 
چندمتغيره
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عموالًم
وتحلي تجزيه

بيان دارد. به
ها ر اختالف
اي بر خوشه
منظور كه به

براي ضرايب
الگوي تعيين
همك و سان
متغيره چند

تجمع عناص
و آمار زمين
در كن خاك

ا هدف 
گست بر مؤثر

موقعيت زم

ميد
ه ميدان
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شد واقع

ميد
كيلومتر
رأس س
تماس آ
ه قسمت
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 مطالعهطقه مورد

هاي خا د...نمونه
سيد نيتريك و اس
ستگاه جذب اتم
خاك با استفاده

oribaتر مارك 

استفاده گرديد
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شناسي منط زمين

مونه برداشته شد
با استفاده از اس

وسيله دس ها به نه
ي موجود در خ

مت pH دستگاه
DS-14مدل 

 م
بيستمين همايش 
شهر 18تا  16   

نقشه ز  - 2شكل

ايستگاه نم 5 از
هاي خاك ب مونه

وردنظر در نمون
ميزان مواد نفتي

خاك از pHي
Horibaرك

 هاي خاك ونه

قه موردمطالعه،
ديدند. هضم نم
غلظت عناصر مو

گيري م ت اندازه
گيري ظور اندازه

متر مار ECاه
  ست.

  و مواد

ري و آناليز نمو

مراجعه به منطقه
 آناليز آماده گرد

گيري غ اندازه ).
جهت .نجام شد

منظ  همچنين به
 خاك از دستگا

شده اس )، ارائه1(

 

 

ها و روش
بردار نمونه

با م
و براي
1984(

ان 200
گرديد.
شوري

جدول (

  

  

  



 

 
 
 

ترين   مهم
) آماري با 

 95مينان 
گيري  ندازه

   گرديد.

ت. توصيف 
كثر، دامنه 
ن ميانگين 
يانگر عدم 

دهد كه  ي
يج آزمون 
 آزمون در 

  د. 

دار مثبت  ي
يوم داراي 
گي منفي 
وجود دارد. 

يابد  ش مي
همچنين  

ت افزايش 
أييدكننده 
گي مثبت 
 در ارتباط 

)5( 
76 
28 
80 
8 

258 
18 

ه موردبررسي،
ضريب تغييرات)
ها در سطح اطم
ان متغيرهاي اند

افزار انجام ن نرم

ها ضروري است
 حداقل و حداك
ت؛ كه بيشترين
 صد است كه بي
ييرات نشان مي

نتا. شوري است
ري كه در اين

 نرمال فرض كرد

همبستگي معني
 باشد. اما وانادي
كه اين همبستگ

و pHكبالت با 
ل و كبالت كاهش

pHيابد.  ش مي

 pH غلظت نفت
ي قوي خود تأ
 و نفت همبستگ
ك با نشت نفت

  ستگاه
ايستگاه ( )4ه (

1±76 25/17±6
±28 98/0±8
2±80 32/24±

±9/7 98/0±8
±246 00/69±8
±18 23/0±8

گيري شده ندازه
گي، چولگي و ض
ه مال بودن داده
تباط متقابل ميا
ي در محيط اين

ه وزيع آنعيت ت
هاي ميانگين، ه

شده است ه ارائه
در 50كمتر از 

تايج ضريب تغي
راي شدرصد ب 3

دا ه سطح معني
طمينان بااليي

شده هم دول ارائه
ها د يكسان آن

 كبالت است؛ ك
 فلزات نيكل و ك
غلظت فلز نيكل
واناديوم افزايش
دهد با افزايش

 اين همبستگي
ن بين شوري

كه شوري خاك

 شناسي ايران
 انشگاه تهران

ايس 5ري شده در 

ايستگا )3تگاه (
/5±55 56/13

52±36 21/5±

46±117 21/25
/0±1/7 10/0±

77±159 04/86±

/12±17 11/8±

 پارامترهاي ان
اريانس، كشيدگ
وزيع و تست نرم
نظور ارزيابي ارت

يه به مؤلفه اصلي

و اطالع از وضع
اين جدول آماره
طقه موردمطالعه
ريب تغييرات ك
طالعه است. نت

4/7ثر تغييرات 
 معموالً چنانچه

ها را با اط ان داده

 با توجه به جد
ي از منبع ورود

فلز )، با- 61/0
)، بين-670/0(

غ pHا افزايش 
pH غلظت فلز و

د  اين نشان مي
دارد كه وجود

ه است. همچنين
گواه اين است ك

مجموعه مقاالت
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، دا1395ريورماه
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گير مترهاي اندازه

ايست )2ستگاه (
46/14±53 08
68/9±44 3/2
0/32±95 03/6
36/0±1/7 57/
1/40±140 94/7

40/5±17 90/

 به غلظت كل
نحراف معيار، وا
 براي بررسي تو

منظ نين، بههمچ
و تجزي اي خوشه

ها و دهي داده ن
شده است. در ا
ر متغير در منط
ست، مقادير ضر
 منطقه موردمط

و حداكثر pHي
رائه شده است.

توا باشد، مي 0/

 شده است؛ كه
تواند حاكي  مي

11تگي منفي (
بستگي منفي (
س دارد؛ يعني با

Hني افزايش

ي شده دارد كه
ت با واناديوم و
ي خاك منطقه
وجود دارد كه گ

 م
بيستمين همايش 
شهر 18تا  16   

پارام  - 1جدول

ايس )1تگاه (ايس
09/10±53 6
21/10±28 8
10/11±82 9
45/0±20/7 6

73±106 12
20/6±5 0

هاي مربوط ده
قل، ميانگين، ان

محاسبه شد. 1
ف استفاده شد.

ستگي و آناليز خ

ر راستاي سامان
ش ) خالصه2ول (

 و كشيدگي هر
اس pHربوط به

ين متغيرها در
درصد براي 0/6

)، ار3ر جدول (
05ود بيشتر از

)، آورده4ول (
 وجود دارد كه
نيكل و همبست

ها باشد. همب  آن
يته رابطه عكس
 مثبت دارد يعن

گيري فت اندازه
)، بين نفت96/0

گي هيدروكربني
)، و516/0بت (

 پارامتر
N)ppm( 

C )ppm( 

V)ppm( 

pH 5
O )ppm( 

Salin)ds/m( 

  ها ده
گوي توزيع داد
ه (حداكثر، حدا

 SPS 19نسخه
اسميرنوف - روف
ضرايب همبسس

ده اولين قدم د
دبررسي در جدو
رات و چولگي

ميانگين مر رين
 زياد غلظت اي

6ت از حداقل
اسميرونوف در -

ش ايش داده مي

پيرسون در جدو
 كبالت و نيكل

)، با فلز ن-56/0
ع ورود متفاوت

 فلزات با اسيدي
pH همبستگي
)، با نف931/0ي (

69ثبت قوي (
ين فلز از آلودگ
 همبستگي مثب

Ni

Co

V

Oil

inity

ليل آماري داد
ي اطالع از الگ
هاي آماري پايه

 SSافزار ه از نرم

 از آماره كلموگر
هكارهاي ماتريس

  حث
صيف آماري داد
متغيرهاي مورد
ت، ضريب تغيير

و كمتر Oil به 
تغييرات خيلي

ن درصد تغييرات
-ه كولمو گروف

نما sigآن را با 

پيج همبستگي 
) بين عناصر ك0

69گي منفي (
د حاكي از منبع
 معنا كه غلظت
Hز واناديوم با 

گي مثبت قوي
 همبستگي مث
يري پراكنش اي

) و با واناديوم0
 

 

 

  
وتحل تجزيه

براي
ه ويژگي
استفاده
درصد،

شده راه

نتايج و بح
توص
آماري م
تغييرات
مربوط
وجود ت
بيشترين
نرماليته
جدول آ

نتايج
)607/0

همبستگ
تواند مي

به اين
لزولي ف

همبستگ
يابد. مي

تأثيرپذي
)698/0

 است. 



 

 
 
 
كي شامل 
كي شامل 

اند  توانسته
ص داده و 
ا توجه به 
 تجزيه به 

راي دو خوشه يك
 دو زيرشاخه يك

 دو مؤلفه اول ت
 به خود اختصاص

كند. با نترل مي
ود دارد و نتايج

 متغير

Sig 

 متغير

Ni 

Co 

V 

pH 

Oil 
Salinity 

كشيدگ 
 ي

80/1 

31/0 

30/3- 

59/2- 

12/3- 

84/4 

ل دندروگرام دار
وشه دوم داراي

جود در جدول،
صد واريانس كل

ها را كن كل داده
موردمطالعه وجو

  ايستگاه 5در 

  نوف

Ni 

 
72/0 

  عه
Ni 

1 

607/0 

569/0- 

670/0- 

380/0- 
           235/0 

 ت

ضريب 
/0يرات

0 

چولگي

5/17 53/1 

7/21 25/1 

5/19 58/0 

8/36 25/0 

06/6 6/0 

4/37 19/2- 

 شناسي ايران
 انشگاه تهران

طابق با اين شكل
است. خو pHو

جه به نتايج موج
درص 55/49ول

رصد تغييرات ك
ك در منطقه م

يري شده خاك د

اسميرون - گروف

Co 

 
57/0

ترهاي موردمطالع
CO 

 

1 

611/0- 

670/0- 

444/0- 
299 /0 

است 05/0ي در سطح 

ض واريانس
تغيي

7/253 3

2/51 9

3/150 6

20/4485 3
2/0 6

50/31 4

مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، دا1395ريورماه

١۴۵٨ 

ده است كه مطا
 نفت، شوري و

  ست.

شده است. با توج
كه مؤلفه او حوي
در 65/43 دوم

راي آلودگي خاك
 اي است. خوشه

گي اندازه امترهاي

ن نرماليته كولمو

V 

 
63/0

همبستگي پارامت
V 

1 

98/0 

      
96/0 

/0 

داري    *نشان معني
  

انحراف گين
 معيار

90 92/15 

32 15/7 

62 25/12 

18 97/66 

/7 45/0 

1 61/5 

 م
بيستمين همايش 
شهر 18تا  16   

شد )، نشان داده
ل فلز واناديوم،
شامل شوري اس

ش )، ارائه6دول (
نح وجيه كنند، به

ازآن مؤلفه پس
شه دو منبع بر
ستگي و آناليز خ

الصه آماري از پارا

نتايج آزمون - 3ل

Oil

94/0

ماتريس ه - 4ول
V

1
**88
**69

       516/
ت.                      

ميانگ حداكثر

117 80/

44 80/2

76 60/2

258 80/1
8 46/

18 15

5اي در شكل (
خوشه دوم شامل
 زيرشاخه دوم ش

لفه اصلي در جد
ها تو س كل داده

شود و پ وب مي
 نتايج آناليز خو
ه ماتريس همبس

خال - 2جدول 

جدول

pH 

 
69/0

جد
pH 

 

 

 

1 
*931/0
        405/0 

است 01/0ي در سطح

 حداقل منه

37 80 

16 28 

23 53 

15 106 

/0 1/7 

13 5 

ا يز خوشهج آنال
ل و كبالت و خ

و pHم، نفت و 

به مؤل ج تجزيه
درصد از واريانس
ن مؤلفه محسو
س همبستگي و

صلي تأييدكننده

Salinity 

29/0  

 SalintyOil   

 

 

 

 

         1 
 1        698/0 

داري نشان معني **

  
 متغير

دام

Ni  
 

7

Co  
 

6

V  
 

3

Oil 52
pH  
 

9/

Salin
ity 

3

 

 

نتايج
فلز نيكل
واناديوم

نتايج
د 2/93

ترين مهم
ماتريس
مؤلفه اص

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 

 مؤلفه

 

 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 
6 

  
  طالعه

  
 يژه اوليه

 كل يانس

/65

/27

7/6
 

0/0

46/2 E

69/1 E

 

3,91
 
67/1  
 

403/0  

005/0  
 

47/1 E-
16 
01/1 E-
16 

 

ك منطقه موردمط

 شناسي ايران
 انشگاه تهران

  ؤلفه اصلي

مقدار وي
تجمعي ./

 واريانس
واري. ./

23/65
 
20/93
 
91/99

 
100 

 
100 

 
100 
 

23/  
 
97/  
 
70 

84 
 
E-15 
 
E-15 

يري شده در خاك

مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، دا1395ريورماه

١۴۵٩ 

تايج تجزيه به مؤ

ت بارهاي
 جي
. كل يانس

/65

/27

91/3
 
67/1  
 
 
 
 
 
 
 

 

گي رامترهاي اندازه

 م
بيستمين همايش 
شهر 18تا  16   

نت - 5جدول 

مجموع مربعا
استخرا

/..

تجمعي 
 واريانس

واريا../

23/65
 
20/93  
 
 
 
 
 
 
 

 

23/
 
97/  
 
 
 
 
 
 
 

اي پار اليز خوشه

  
 ت بارهاي چرخشي

/..

 اريانس
 كل

55/49
 
65/43
 
 
 
 
 
 
 

 

97/2
 
61/2  
 
 
 
 
 
 
 

 

دندروگرام آنا -3

مجموع مربعات
/. .

جمعي ت
 واريانس

وار

55/49  
  

20/93  
  
  
  
  
  
  
  
 

5 

5 

3شكل 

 

 

  

  
  



 

 
 
 

زات داراي 
 و نيكل با 

شده.  فزوده
تايج آناليز 
ل آالينده 
با توجه به 
دگي خاك 
دگي خاك 

ره، نشريه 

 مارون با 

ي 

، سنگين ت

كسايش 

8-Cao, H
by Three 

9- Dai, C
chernoze
(ICEAE) 

 

رفت كه اين فلز
ورود فلز كبالت
افنفت به خاك 

ت نفت است. نت
عنوان عامل  را به

ست و همچنين ب
و درنتيجه آلود
فتي عامل آلود

اي آمار چند متغير

ان در ميدان نفتي
  

هاي ستفاده از داده

فلزات توزيع رزيابي

گيري از روش اك ره
  

H. F., Chang, A
e Extraction Pr

C., Hu, Y., Liu
em soilin daqin
), Chengdu, Ch

توان نتيجه گر ي
گفت كه منشأ و
م در اثر نشت ن

طقه به دليل نشت
رده و دو عامل

هكي و شيلي است
ال نشت نفت و

فهاي ن و آالينده

ها ستفاده از تكنيك

ماني سازند گچسار
شهيد چمران اهواز

مس سرچشمه با اس
  25- 34م، ص.

ار در يست محيطي

فتي از خاك با بهر
277-287و، ص. 

A .C. and Page
rocedures, J E

u, X., Wen, J. 
ng oilfield, In
hina

 شناسي ايران
 انشگاه تهران

ل و كبالت مي
توان گ دارند مي

شود كه واناديو 
وري خاك منط
گي را تأييد كر
ل سازندهاي آه
ور است و احتما
ه و نشت نفت و

ك روي زنجان با اس
6  

سي و مدل ساختم
ره شش، دانشگاه ش

در رسوبات معدن م
شم، شماره پانزدهم

زي شاخص هاي و ه

هاي نف سازي آالينده
ره چهل، شماره دو

   اركان

e, A. L. 1984.
Environ Qual, 

and  Zhong, C
ternational Co

مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، دا1395ريورماه

١۴۶٠ 

ل مثبت بين نيك
 كه با واناديوم د
 نفت نتيجه مي
ين است كه شو
اتريس همبستگ

شناسي شامل ين
تي جنوب كشو

شناسي منطقه ن

هاي اطراف شهرك ك
627-637، ص.3

مطالعه سنگ شناس
زمستان. شمارفته،

يع فلزات سنگين د
، دوره شش"ي معدن

چندمتغيره آماري

س پاك 1393ي، ر.،
ناسي، تابستان، دور

ك و هوا، انتشارات

 Heavy Metal
13, 632-634.

C. 2011 Multi-
onference on E

 م
بيستمين همايش 
شهر 18تا  16   

گي، همبستگي
مبستگي منفي
 بين واناديوم و

دهنده ا ت نشان
يج حاصل از ما

عه ازنظر زميطال
ها نفت ن ميدان

گرفت كه زمين

ت سنگين در خاك
، شماره29ر، جلد

1392چرچي، ع.،
سي كاربردي پيشرفت

يزان آلودگي و توزي
مهندسي "ژوهشي

روشهاي كاربرد 13
  .سوم ماره

ري مقدم، ا.، مرادي
شن )،  نشريه محيط

زيست آب خاك حيط

l Contents of S

-system phyto
Environmenta

تريس همبستگ
 و با توجه به هم
ت. همبستگي

ين شوري و نفت
 مؤلفه اصلي نتا

د. منطقه موردمط
تري رون از بزرگ

توان نتيجه گ مي

منشأ يابي فلزات 13
شهريو- رزي) مرداد

، ق.، اشجعي، ع.، چ
شناس مجله زميني، 

ارزيابي مي 1390.، 
پژ -ي، نشريه علمي

394ر.، جعفري، ا.،
شما چهارم، سال ك،

 بغدادي،  م.،  اصغر
ي: مسجدسليمان)

آلودگي مح 1379 

Sludge-treated

oremediation o
al and Agricul

  ري

ج حاصل از مات
كساني هستند و
ديم متفاوت است
ن همبستگي بي
ي و تجزيه به م

گيرند ر نظر مي
ميدان نفتي مارو
دارد؛ بنابراين مي

  طالعه هستند.

394.، صفري، ي.، 
وم و صنايع كشاور

 ب.، عبدالرحيمي،
آماري هاي زمين ش

ع.ر، م. ر.، رضايي، 
هاي آماري و تحليل

ين، ه.، جاللي، و. ر
خاك و آب منابع ت

 ا.، كدخدايي، ع.، ب
بي ( مطالعه موردي

ش، م.، افيوني، م.،

d Soils as Det

on oil-contam
lture Engineer

 

 

گير نتيجه
نتايج
منشأ يك
فلز واناد
همچنين

اي خوشه
خاك د
اينكه م
وجود د
موردمط

  مراجع

دالور، م. ا -1
وخاك (علو آب

ماني،سلي  -2
استفاده از روش

شايسته فر -3
ژئوشيميايي و

شمس الد -4
حفاظت نشريه

عظيميان، -5
شرفته تركيبپي

عرفان منش -6

ermined 

minated 
ring 

 

  
  



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

