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چكيده
توسعه روز افزون کارخانه ها در اطراف شهرها منجر به افزایش توليد ضایعات و باطله هاي حاصل و دپو آنها در اطراف این شهرها گردیده
است .حجم وسيع ،اندازه متفاوت دانه ها و ترکيب شيميایي این مواد  ،بررسي تاثيرات مخرب آنها بر محيط زیست و تخریب چشم انداز
منطقه ،برپا شدن گرد و غبار غليظ  ،آلوده شدن آبراهه ها و رودخانه ها و نفوذ شيرابه هاي حاصل از تخليه لجن هاي آبدار حوضچه
هاي ترسيب کارخانه ها در محل دپوها به درون خاک و احتمال آلودگي آبهاي زیرزميني ،اولين تاثيرات ناخوشایند زیست محيطي ناشي
از این ضایعات مي باشد .در مرحله بعد بر اساس تحليل انجام شده بر روي داده ،مهمترین عامل مؤثر با استفاده از روش رگرسيون
خطي چندگانه و تحليل مؤلفه هاي اصلي در نرم افزار  MATLABاقدام شد .در این مطالعه از مؤلفه هاي اصلي ایجاد شده با روش
 PCAبه عنوان ورودي مدل رگرسيون در مراحل آموزش و آزمون استفاده شد .همچنين خروجي مدل رگرسيون مقدار الودگي ایجاد
شده در نظر گرفته شد .در این مطالعه  80درصد کل دادهها جهت آموزش و  20درصد دادهها جهت آزمون مورد استفاده قرار گرفت.
تقسيم بندي داده ها به صورت تصادفي و بعد از حذف داده هاي گمشده و پرت انجام گرفت .
واژه هاي كليدي :آلودگي زيست محيطي  ،عناصر بالقوه سمي ،ضايعات تراورتن

_1مقدمه
هرچند امروزه مطالعات فراواني بر روي صنایع مختلف تهدید کننده محيط زیست و سالمت جوامع بشري صورت گرفته
است اما به کارخانجات سنگبري ونقش آنها در ایجاد آلودگي هاي زیست محيطي توجه کمتري شده است .باتوجه به
حضور عناصر بالقوه سمي همانند آرسنيک  ،سرب ،کادميوم  ،منگنز ،نيکل و  ...در سنگهاي پوسته زمين به ویژه در
سنگهاي آذرین همانند گرانيت ،بازالت یا سنگهاي مرتبط با فعاليت چشمه هاي آب گرم آذرین نهاد همانند تراورتن باید
انتظار حضور این عناصر را در ضایعات سنگهاي ساختماني داشت .که در صورت عدم توجه و مدیریت صحيح مي تواند
باعث آلودگي منابع آب و خاک و و در نهایت ورود به زنجيره غذایي انسان وانواع بيماریهاي مهلک شود
()Grzebisaz w et al 2002ایران از لحاظ گستردگي و تنوع سنگ ساختماني و نما در جایگاه خوبي در جهان قرار
داشته و استان هاي کردستان ،لرستان ،همدان ،اصفهان ،مرکزي ،خراسان رضوي ،آذربایجان غربي ،یزد ،قم و بخش هایي
از شمال کشور ذخایر غني و بزرگي از سنگهاي ساختماني و تزئيني را در اختيار دارند .همين امر موجب شده است که
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