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Методе за оцену граница природног садржаја 
Cr и Cd у зеМљишту Моравичког округа

извод: У раду су приказане различите методе одређивања границе природ-
ног садржаја Cr и Cd у земљишту Моравичког округа. Дистрибуција садр-
жаја испитиваних елемената је десно асиметрична, са високом дисперзијом, 
посебно садржаја Cr. Применом графичких метода (кумулативна крива–CDF 
и boxplot) добијене су границе природног садржаја за Cd 1,40 mg kg-1, и за Cr 
око 230 mg kg-1. За емпиријске методе коришћени су природни подаци и ло-
гаритамски трансформисани, при чему су добијене знатно веће вредности 
него у природној симулацији. Граничне вредности добијене различитим ме-
тодама се разликују. Карте показују да највећи део територије има релативно 
ниске концентрације испитиваних елемената чије границе природног садр-
жаја највише одговарају вредностима израчунатим методом [Median±2MAD] 
и ниже. На деловима територије са повећаним садржајима погодније су ра-
чунске методе [Mean±2Sd] и boxplot–обрачун горњег прага. Дате су границе 
природног садржаја за поједине хомогене геохемијске целине.
кључне речи: граница природног садржаја, хром, кадмијум
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abstract: This paper presents different approaches to background limits assess-
ment of Cr and Cd content in the soil of the Moravički district. The investigat-
ed elements have right-skewed asymmetrical distribution, with high dispersion, 
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especially Cr. By using graphical methods (cumulative curve - CDF and boxplot ) 
the obtained background limits of the natural contents were Cd 1.40 mg kg-1  and 
Cr 230 mg kg-1. Natural and log-transformed data were used for empirical methods, 
and significantly higher values were obtained   than in the natural simulation. The 
background limits obtained by empirical methods were different. The maps show 
that the largest part of the territory has a relatively low concentration of investigat-
ed elements, whose values are the most similar to the background limits calculated 
by [Median+2MAD] methods and below. In parts of the territory with an increased 
content the most suitable computational methods are [Mean ± 2SD] and boxplot - 
calculation of the upper threshold. Background limits are given for certain homog-
enous geochemical wholes.
key words: background limit, chromium, cadmium

1. увод

Садржај тешких метала у земљишту зависи од педогеолошких и антропогених 
фактора. Природне концентрације тешких метала у земљишту је тешко утврдити, 
јер су ретка подручја без антропогеног утицаја. Процена границе природног 
садржаја појединих полутаната (background limit) за одређене локације је битна 
за прогнозу ризика од тешких метала у земљишту, јер су полутанти геохемијског 
порекла често мање растворљиви, а тиме и мање штетни, од оних насталих дејством 
човека (Re i m a n n  and G a r r e t t  2005). При одређивању јединствене концентрације 
природног садржаја за велике површине, на пример за целу државу или регион, не 
узимају се у обзир просторне варијације особина и типа земљишта, тако да се може 
преценити или потценити контаминација тешким металима (D iez  et al. 2009). 
Зато је потребно одредити границе природног садржаја на локалном нивоу. Овакав 
приступ омогућава развој система мониторинга, процену ризика и одређивање 
нивоа тешких метала који захтевају заштиту и санационе мере.

До сада је коришћено више метода за процену границе природног садржаја 
елемената, како рачунских: класична [Mean± 2Sd], [Median ± 2MAD], boxplot–обрачун 
горњег прага (Tu key  1977), тако и графичких: хистограм, једнодимензионални 
график, график кумулативне вероватноће (CDF graph), Tukey-s boxplot (G i l  et al. 
2004, G a la n  et al. 2008, Pé r ez - Si r ve n t  et al. 2009) (Sd-стандардна девијација, 
MAD-медијана апсолутних одступања од медијане података).

Погодност рачунских метода је различита. Резултати класичне методе 
[Mean±2Sd] нису увек задовољавајући за неуједначене скупове података, док методе 
[Median±2MAD] и boxplot – обрачун горњег прага дају боље резултате (Re i m a n n 
et al. 2005, D iez  et al. 2009). Врло често, геохемијски подаци су десно асиметрични, 
па се поред природних вредности, користе и логаритамске вредности, како би се 
добила симетрична нормална расподела (Re i m a n n  et al. 2005, D iez  et al. 2009). 
С друге стране, графичке методе, хистограм, а посебно boxplot и CDF, омогућавају 
много бољи увид у структуру података, преломне тачке и могуће природне лимите 
(Be ch  et al. 2005, 2008). 
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Постоје значајне разлике између резултата добијених различитим методама 
(Re i m a n n  et al. 2005, M r v ić  i sar., 2010). Иако неке методе имају очигледну 
предност, ниједна од њих се не може јасно истаћи као задовољавајућа за све услове.

Границе добијене одабраним поступцима и накнадна примене тих граница 
на геохемијске карте, омогућава јаснији увид у просторну дистрибуцију тешких 
метала и прецизнију процену границе природног садржаја и порекла загађивања. 

У раду су представљени резултати истраживања земљишта Моравичког 
округа, која имају веома неуједначене особине. Циљ истраживања је да се прикаже 
садржај и различити приступи одређивања граница природног садржаја Cr и Cd у 
земљишту. 

2. МатеријаЛ и Методе рада

  Узорковање земљишта на подручју Моравичког округа извршено је у пе-
риоду 2012. и 2013. Узето је 267 површинских узорака земљишта (0-25cm), по грид 
систему на сваких 3.3 x 3.3 km. 

Аналитичке методе укључују одређивање садржаја „псеудоукупних“ обли-
ка (the hot acid extractable forms) хрома и кадмијума, методом екстракције са HNO3 и 
H2O2 и очитавањем на AAS (SensAA Dual atomic adsorption spectrophotometer, GBC 
Scientific Equipment Pty Ltd, Victoria, Australia; Wr ig h t  and S t ucz y n sk i , 1996). 

За статистичку анализу коришћен је SPSS.10.0. 
Границе природног садржаја елемента се одређује применом метода, које 

описује Re i m a n n  et al. (2005). Рачунске методе - класична [Mean ± 2Sd], [Median ± 
2MAD], boxplot- обрачун горњег прага. У методи [Median+2MAD] се користи вред-
ност MAD, која је за моноваријантни скуп података X1, X2, ..., Xn, дефинисана као 
медијана апсолутних одступања од медијане:

MAD = Median i  (|Xi – Median ј (Xj)|),

Поред ових метода, boxplot је такође користан метод за идентификацију ек-
стремних вредности, при чему се, за разлику од графичке методе, вредности из-
рачунавају математички. Два параметра су израчунатa: горња унутрашњa ограда 
(upper inner fence, UIF), што је граница појаве појединачних тачака (outliners), и гор-
њи праг (upper whisker, UW), нешто нижа вредност, која представља најудаљени-
ју опсервацију од box-а унутар унутрашње ограде. UIF је дефинисана као дужина 
box-a (HB) увећана 1,5 пута, и износи:

UIF = трећи квартал (x) +1,5 * HB (x), 

где је HB дужина box-a, тј разлика трећег и првог квартала, док је горњи праг:  

UW = маx (x [x < UIF]),

 . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
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При одређивању граница рачунским методама коришћени су природни и ло-
гаритамски трaнсформисани подаци.

Поред рачунских метода коришћене су и графичке - график кумулативне 
вероватноће (CDF) и Tukey-s boxplot. За цртање карата примењен је софтвер ESRI′ 
Arc View 8.3 (ESRI, Redlands, California, 2003).

3. резуЛтати 

Моравички округ се налази у централној и југозападној Србији. Обухвата оп-
штине Горњи Милановац, Чачак, Лучане и Ивањицу. Укупна површина је 3016 km2. 

Природне карактеристике подручја су веома разноврсне, а посебно геоло-
шки састав (карта 1). У долинама река (Западнa Морава, Дичина, Бјелица, Мора-
вица) су алувијални наноси (неконсолидовани седименти), а у котлинама, равном 
и благо нагнутом терену су слабо везани и невезани језерски седименти. Ниже 
планине су углавном у северном делу подручја, а високе јужно од Ивањице - Голи-
ја, Мучањ, Јавор и Чемерно. Планине Сувобор и Маљен и обронци Чемерна су са-
стављени претежно од ултрабазичних стена, у мањем делу и од габро-дијабазних 
стена. Други вулканити - андезит, дацит и кварцлатити су лоцирани источно од 
Горњег Милановца - планина Борач и Велики Вујан и јужно од Ивањице - Радоче-
ло ка Голији. Кластичне стене - флиш се протежу од планине Рудник, ка Јелици и 
јужно од Ивањице. У јужном делу знатне површине чине метаморфити настали у 
млађем палеозоику - филити и албит серицитски шкриљци. Мале површине заузи-
мају карбонатне стене. Геолошки састав 
терена у великој мери утиче на садржај 
тешких метала.

3.1. садржај и дистрибуција тешких 
метала 

Интеркварталне вредности пока-
зују да је садржај Cd релативно низак, 
od 0,25 до 0,71 mg kg-1, при чему су вред-
ности у 99,6% узорака испод максимал-
но дозвољене концентрације (МДК) од 
3 mg/kg (1994, 1999). Интеркварталне 
вредности Cr су од 21 до 102 mg kg-1, а 
у 75,4% узорака садржај је до 100 mg/kg 
(МДК) (таб.1).

Статистичка анализа показује да 
Skewness коефицијент има позитивну 
вредност, што значи да елементи имају 

слика 1.  Геолошке карактеристике Морави-
чког округа

figure 1.  Geological characteristics of  the Mo-
ravički district
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десно асиметричну дистрибуцију. Вредности коефицијента спљоштености, Kurtosis 
коефицијента, је позитивна што значи да посматрани кластери имају дуже делове 
него оне у нормалној дистрибуцији. Постоје разлике у варирању података, садржај 
Cr на овом подручју је знатно неуједначенији (CV изнад 100%) у односу на Cd.

 

табела 1. Статистички показатељи садржаја Cd и Cr (mg kg-1)
table 1. Statistical summary of Cd and Cr concentrations (mg kg-1)
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Cd 0,58 0,50 87 2,69 9,55 0,05 3,45 0,15 0,25 0,45 0,71 1,48 2,48
Cr 109,09 189,09 173 3,67 15,65 1,00 1270,00 6,29 20,66 49,19 102,0 473,3 795,78

3.2. графичке методе

График кумулативне вероватноће (CDF) и boxplot су методе којима се опису-
је расподела података, и неопходнe су за одређивање границе природног садржаја 
елемената (Re i m a n n  et al., 2005).

CDF графици су погодни зато што су јасно видљиве преломне тачке, тј. тач-
ке на којима се мења правац линије и места где се група података одваја од поједи-
начних тачака (outliners), што може бити индикација границе природног садржа-
ја елемента. Вредности преломних тачака и прекида са CDF графика Cd су: 0,15; 
0,84; 0,95; 1,45 и 1,9 mg kg-1, после чега се одваја више појединачних тачака. На CDF 
графику Cr издвајају се преломне тачке на 84, 131, 258 mg kg-1, где је и први мали 
прекид, а потом се јавља прекид на 322 mg kg-1  и 560 mg kg-1 и више појединачних 
тачака (график 1). 

Пошто је процена границе природног садржаја из CDF графика, у великој 
мери заснована на субјективној оцени, добијене вредности нису у потпуности поу-
здане, тако да је препоручљиво да се CDF график користи у комбинацији са другим 
графицима. У овом раду је коришћен boxplot (Tu key  1977). На њему су приказане 
статистичке вредности: минимум, доњи праг, први квартал (25%), медијана (50%), 
трећи квартал (75%), горњи праг, појединачне тачке - outliners, екстремне тачке (far 
outliners) и максимум. Појава појединачних тачака - outliners указује на границу из-
међу основне групе података и аномалија и може представљати границу природног 
садржаја. Применом овог метода на реалним скуповима података границе природ-
ног садржаја би биле, за Cd око1,40 mg kg-1, и за Cr 230 mg kg-1. 
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3.3. емпиријске (рачунске методе)

Поред графичких метода за одређивање границе природног садржаја, мо-
гу се користити и емпиријске (рачунске методе). Три методе су коришћене у овом 
раду: класична [Mean+2Sdev], [Median+2MAD] и boxplot - обрачун горњег прага.

Коришћењем природних вредности класичном методом [Mean+2Sdev] 
добијене су највеће вредности, због велике стандардне девијације, а методом 
[Median+2MAD] су добијене најниже границе природног садржаја за оба елемента.

Процена границе природног садржаја овим методама са природним вред-
ностима је могућа када подаци имају малу варијабилност. Ако је варијабилност 
већа, треба извршити логаритамску трансформацију података. Према Re i m a n n 
et al. (2005), ако је коефицијент варијације CV>100% логаритамска скала треба да 
се користи, а ако је CV између 70 и 100%, употреба логаритамске скале ће бити 
информативна.

У случају наших података неопходна је логаритамска трансформација пода-
така садржаја Cr, који је веома варјабилан (таб.1).

Границе добијене логаритамском транформацијом су знатно веће него при-
родном симулацијом (таб.2). Граница Cr и Cd одређена поступком [Median+2MAD] 
остаје најнижа, најприближнија граници добијеној графичким методама, а највиша 
је добијена методом boxplot. 

графикон 1.  Графички приказ садржаја Cd и Cr (mg kg-1): CDF дијаграм и boxplot
diagram 1.  Graphical description of Cd and Cr contents (mg kg-1) through a CDF diagram and boxplot
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табела 2.  Границе природних концентрација Cd и Cr у земљишту одређене различитим 
емпиријским методама (mg kg-1)

table 2.  Background concentrations of Cd and Cr determined with different empirical methods 
(mg kg-1)
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Cd 0,58 -0,363 0,50 0,331 0,45 -0,35 0,205 0,201 1,58 1,99 0,86 1,135 1,387 3,20
Cr 109,0 1,646 189,0 0,605 49,19 1,692 31,71 0,349 489 717,79 112,61 245,47 222,131 924

*Mad - медијана апсолутних одступања од медијане података/ median of the absolute deviations from 
the data′s median

Пошто су границе природног садржаја различите за различите методе, 
резултате треба проверити на картама. Тек после ове провере, могуће је предложити 
које методе су најпогодније за локалне услове.

3.4. карте

Вредности у легенди карата представљају преломне тачке и границе при-
родног садржаја са графика и добијене рачунским методама, при чему су за Cr ко-
ришћене логаритамски трансформисане вредности, а за Cd природне (слика 2-3). 

слика 2.  Просторни распоред Cd у земљи-
шту Моравичког округа (mg kg-1)

figure 2.  Spatial distribution of Cd in soils of 
Moravički district (mg kg-1)

слика 3.  Просторни распоред Cr у земљишту 
Моравичког округа (mg kg-1)

figure 3.  Spatial distribution of Cr in soils of 
Moravički district (mg kg-1)
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Карта просторног распореда садржаја Cd потврђује да највећи део подручја, 
посебно северни, има ниске концентрације, тако да је најпогоднија најнижа грани-
ца природног садржаја Cd испод 0,86 mg/kg, одређена методом [Median+2MAD]. У 
појединим тачкама јужно од Ивањице, углавном на ранкеру на филитима, граница 
је између вредности израчунате методом [Median+2MAD] и boxplot od 1,39 mg/kg. 
Највеће вредности, али знатно испод МДК, добијене методом [Mean+2Sdev] одго-
варају земљишту на кварцлатитима и флишу на планини Рудник и око Придвори-
це (рудоносно подручје), и неколико узорака на карбонатним стенама. По Alloway 
(1995) у односу на магматске и метаморфне стене (у којима има до 1,6 mg/kg Cd) у 
глинцима и глинама има више Cd (0,017–11 mg/kg), као и у неким карбонатима (0,07-
12 mg/kg), а највише у сулфидним рудним минералима.

Просторни распоред садржаја Cr је варјабилан, у великој мери условљен ра-
зличитим типовима земљишта, а посебно геолошким супстратом. Горња граница 
природног садржаја добијена логаритамском функцијом методом [Mean+2Sdev] je 
висока и одговара само за земљиште на ултрабазичним стенама, на планинама Су-
вобор, Чемерно, a у неким узорцима планине Маљен погодна је још виша вредност 
добијена методом boxplot – горњи праг. Концентрације Cr на осталом делу тери-
торије су испод вредности добијене методом [Median + 2MAD] и графичким мето-
дама од око 250 mg/kg. При томе би ова граница природног садржаја одговарала за 
земљишта на габру и дијабазу. На осталом делу подручја граница је знатно нижа, 
у зависности од типа земљишта и геолошког састава. За алувијално земљиште За-
падне Мораве и за псеудоглеј и смоницу на неогеним седиментима испод планине 
Јелице одговарала би граница од 130 mg/kg (друга преломна тачка на CDF графи-
ку), док би за остала земљишта на неогеним седиментима и флишу, граница била 
84 mg/kg, (прва преломна тачка на CDF графику). У јужном делу, где је антропогено 
загађење минимално, границе природног садржаја би биле: за ранкере на шкиљци-
ма 50 mg/kg (трећа квартална вредност), за ранкере на филитима и кварцлатитима 
20 mg/kg (прва квартална вредност).

4. дискусија

Резултати потврђују да се применом различитих метода и симулација доби-
јају различите вредности границе природног садржаја елемената за одређено по-
дручје (Re i m a n n  et al. 2005). Коришћењем природних вредности класичном ме-
тодом [Mean+2Sdev] добијене су највеће вредности, што је последица великог броја 
екстрема, док су методом [Median+2MAD] добијене најниже границе природног 
садржаја за оба елемента, јер су утицаји екстрема у овој методи много мањи, што 
је наведено и у другим истраживањима (G a la n  et al. 2008, M r v ić  et al. 2010). Гра-
нице добијене логаритамском транформацијом (која је неопходна само за Cr) су 
знатно веће него природном симулацијом, као и распони између најниже границе 
(добијене методом [Median+2MAD]) и највише (методом boxplot), чиме се издваја 
мањи, реалнији број екстрема (Re i m a n n  et al. 2005).  
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Велике разлике у границама природног садржаја по методама су настале 
због неуједначених скупова података, посебно хрома, условљених у великој мери 
веома различитим геолошким супстратом, који је основни извор испитиваних те-
шких метала. У овом подручју знатне површине заузимају ултрабазичне и базичне 
стене. У њима преовлађују феромагнезијски минерали, за које се везује Cr, па зе-
мљиште има високе концентрације овог елемента (Mc G r a t h  1995, Đor đev ić  et al. 
2005, Ja kovl jev ić  и S t eva nov ić  2004). Зато су границе природног садржаја Cr 
обрачунате различитим методама за целу општину високе, изнад 250 mg/kg. Међу-
тим ако се посматрају остале геохемијске целине, границе Cr су много ниже, боље 
дефинисане вредностима преломних тачака графичких метода. 

Резултати показују да статистичке методе за оцену границе природног садр-
жаја нису довољно прецизне за подручја са хетерогеним геолошким саставом, када 
треба одредити више граничних вредности по педогеохемијским целинама, што је 
у складу са наводима D iez  et al. (2009) и Re i m a n n  et al. (2005). 

5. закључци

У раду су представљени резултати истраживања садржаја Cd и Cr у земљи-
штима Моравичког округа. Циљ истраживања је процена границе природног садр-
жаја ових елемената применом различитих метода. 

Статистичке анализе показују да је садржај Cd релативно низак, само у јед-
ном узорку изнад МДК. Садржај Cr је знатно варјабилнији, у 75,4% узорака вред-
ности су мање од 100 mg/kg (МДК).

Применом графичког метода boxplot добијене су границе природног садржа-
ја за Cd око 1,40 mg kg-1, и за Cr 230 mg kg-1. 

У емпиријским методама су коришћени природни и логаритамски транс-
формисани подаци. У природној симулацији вредности добијене методом 
[Median+2MAD] су најниже, а класичном методом највише. Логаритамском транс-
формацијом података (неопходна само за Cr) израчунате су знатно више границе 
него са природни вредностима, при чему границе природног садржаја одређене ме-
тодом [Median+2MAD] остају најниже, а највише су методом boxplot – горњи праг.

Карте садржаја испитиваних елемената показују да већи део територије има 
релативно ниске концентрације испитиваних елемената, где граница природних 
садржаја одговара вредности добијеном [Median+2MAD] методом (и ниже). На де-
ловима територије са повишеним садржајем, погодније су друге рачунске методе. 
У подручјима са различитим геолошким супстратом, потребно је идентификовати 
границе природног садржаја по хомогеним педогеохемијским целинама. 
напомена:  Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Проучавање утицаја квалитета земљишта и 

вода за наводњавање на ефикаснију производњу пољопривредних култура и очување 
животне средине” (ТП 037006), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије (2011 - 2014), и пројекта „Контрола плодности и нивоа штетних 
и опасних материја у земљиштима Србије”, финансираног од стране Министарства 
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Methods for the assessMent of baCkground liMits of Cd 
and Cr in the soil of the Moravički distriCt

su m ma r y
The primary objective of the present study was to point out different approaches to back-

ground limits assessment. The investigated elements  have right-skewed asymmetrical distribu-
tion, with a high dispersion, especially Cr. Background limits which were obtained by graphical 
methods cumulative probability plot (CDF) and boxplot are for Cd 1.40 mg kg-1 and for Cr about 
230 mg kg-1. Natural and log-transform data were used for empirical methods. Results from anti-
logarithmic values are significantly higher than the natural values. The background limits obtained 
by empirical methods are different. The maps show that the largest part of the territory has a rela-
tively low concentration of investigated elements, whose background limits are the most suitable 
when calculated by [Median+2MAD] methods. On the part of the area with an elevated elements 
content, where natural origin of the elements had previously been proven, background limits were 
determined with other empirical methods.
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