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تعيين سهم منابع توليد رسوب از طريق مقايسه نتايج روشهاي
تهيه نقشه سيماي فرسايش ،انگشتنگاري و اندازهگيري ميداني
*2

سعيد نجفي 1و سيد حميدرضا صادقي

 1دانشجوي دكترا ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربيت مدرس و  2استاد ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ دریافت2331/21/18 :

تاریخ پذیرش2331/21/12 :

چکيده
بهدلیل استفاده بيرویه بشر از منابع طبیعي ،افزایش بار رسوبي سبب مشکالت درون و برون منطقهاي در رابطه با
حوزههاي آبخیز شده است .براي مبارزه موثر با این پیامدها ،اطالع از ماهیت و اهمیت نسبي و منشأ منابع اصلي رسوب
ضروري است .امروزه براي این منظور ،روشهاي مختلفي براي تعیین منابع تولید رسوب مورد توجه قرار گرفته ،لکن
ارزیابي دقت و تطابق نسبي آنها با یکدیگر کمتر بررسي شده است .از اینرو ،پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابي تطبیقي
نتایج حاصل از روشهاي مبتني بر انگشتنگاري رسوب ،سیماي فرسایش خاک و اندازهگیري مستقیم منابع رسوب
انجام شد .طبق نتایج حاصل بهروش انگشتنگاري ،واحد سنگشناسي مارن بیشترین سهم رسوب را با  85درصد به
خود اختصاص داد که با وضعیت فرسایشي شدید حاصل از نقشه سیماي فرسایش با کد  CS23R41G42مطابقت دارد.
نتایج حاصل از اندازهگیري مستقیم نیز نشان داد که واحد سنگشناسي مارن با فرسایش  34/4تن در هکتار و در
حالت ساالنه با مقدار  24213تن فرسایش در رتبه نخست قرار ميگیرد و واحدهاي دیگر شامل رسوبات رودخانهاي
جدید و رسوبات آبرفتي قدیم بهترتیب در رتبههاي بعدي قرار ميگیرند که این نتایج نیز منطبق با نتایج انگشتنگاري
رسوب بوده است .در مجموع ،اختالفات موجود در نتایج حاصل از روشهاي انگشتنگاري رسوب ،نقشه سیماي
فرسایش و اندازهگیري مستقیم بهدلیل رویکرد کمي و یا کیفي بررسي وضعیت فرسایش در روشهاي مذکور و عدم
لحاظ نسبت تحویل رسوب و سایر فرآیندهاي حاکم بر انتقال رسوب بوده است که استفاده همزمان و ترکیبي آنها
براي دستیابي به نتایج قابل اعتماد را مورد تاکید قرار ميدهد.
واژههاي کليدي :انگشتنگاري ترکیبي ،بار رسوبي ،تحلیل تشخیص ،حوزه آبخیز ایدهلو ،منابع رسوب
مقدمه
استفاده بيرویه بشر از منابع طبیعي روند طبیعي
تولید رسوب را مختل نموده و در حال حاضر بهعنوان
یک تهدید مطرح شده است .این افزایش بار رسوبي
سبب مشکالتي در مدیریت رضایتبخش اراضي و
بهرهبرداري از منابع آب ،رسوبگذاري در مزارع،

___________________________
* مسئول مکاتبهsadeghi@modares.ac.ir :

دشتهاي سیالبي و مجموعههاي آبي ،کاهش کیفیت
آب و خسارت به آبزیان شده است ( Collinsو
همکاران2331a, c ،؛  Russellو همکاران1222 ،؛
 Juracekو  .)1223 ،Zieglerبر همین اساس ،مقابله با
مشکالت فوق ،توسعه و ارائه برنامههاي مدیریتي براي
حفاظت خاک و کنترل رسوب ،درک ملموستر از
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سیستم رسوبدهي و بیالن رسوب ،توسعه مدلهاي
رسوبدهي توزیعي ( Campbellو همکاران2388 ،؛
 Collinsو همکاران ،)2338 ،2331a ،تفسیر
رسوبدهي حوضهها بر حسب سیستمهاي متفاوت
مدیریت اراضي ( Collinsو همکاران )2338 ،و تفسیر
دادههاي تولید رسوب بر حسب عوامل اقلیم و
فیزیوگرافي و مقدار و توزیع مکاني فرسایش مستلزم
اطالع از ماهیت و اهمیت نسبي و منشأ منابع اصلي
رسوب در داخل حوزههاي آبخیز ميباشد ( Collinsو
همکاران2338 ،2331a, c ،؛  Collinsو ،Walling
1221؛  Krauseو همکاران1223 ،؛ 1225 ،Walling؛
 Smithو 1228 ،Dragovich؛  Juracekو ،Ziegler
1223؛  Hakimkhaniو همکاران .)1221 ،از سویي،
با توجه به محدودیتهاي مالي و نیاز به تمرکز
برنامههاي حفاظت خاک و کنترل رسوب در مناطق
بحراني از نظر تولید رسوب و استفاده بهینه از منابع
موجود مالي ,اهمیت تعیین مناطق با بیشترین سهم
تولید رسوب دوچندان ميگردد ( Wallingو همکاران،
.)1228
براي تعیین منابع رسوب و سهم آنها در تولید
رسوب بهطور کلي دو رویکرد سنتي و جدید وجود
دارد .از میان روشهاي سنتي ميتوان به میخهاي
فرسایشي ( Collinsو همکاران2331b ،؛ ،Walling
 ،)1225بررسيهاي چشمي منابع رسوب از طریق
عکسها و مشاهدات صحرایي ،استفاده از پالتهاي
فرسایشي براي تعیین شدت تلفات خاک از منابع
سطحي ( McCoolو همکاران2382 ،؛  Collinsو
1221 ،Walling؛  ،)1225 ،Wallingپایش رسوب و
ارزیابي تولید رسوب از زیر حوضهها ( Collinsو
همکاران2331b ،؛  Sadeghiو همکاران،)1225 ،
پایش شیارها و آبکندها ( Sadeghiو همکاران،
 ،)1225استفاده از نیمرخ سنجها و اندازهگیري از
طریق عکسهاي هوایي با استفاده از نقشه توپوگرافي
و سیستم اطالعات جغرافیایي ( Collinsو همکاران،
 )1225 ،Sadeghi ،2331cاشاره کرد .اما کاربرد این
روشها به زمان و هزینه زیادي نیاز دارد و هنگامي که
تعیین اهمیت نسبي منابع مختلف رسوب مدنظر قرار
ميگیرد .روشهاي سنتي نیز با تنگناهاي اجرایي و
مشکالت نمونهبرداري زماني و مکاني مواجه ميشوند.
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بهدلیل وجود مشکالت یادشده در زمینه استفاده از
روشهاي سنتي ،در سالهاي اخیر روش
انگشتنگاري 2رسوبات بهعنوان روشي جایگزین و قابل
اطمینان براي تعیین سهم منابع اصلي رسوب و
اهمیت نسبي آنها مورد توجه محققین قرار گرفته
است ( 1225 ،Wallingو  Carrerasو همکاران،
.)1222
انگشتنگاري رسوب براساس فرض ارتباط بین
ردیابهاي رسوبات معلق و منابع متناظر رسوب در
سطح حوضه استوار است که امکان تشخیص منابع
بالقوه تولید رسوب و میزان سهم هر منبع در رسوب
خروجي از حوضه براساس خصوصیات انگشتنگاري را
فراهم ميکند ( Wallingو همکاران .)1221 ،در این
روش ،از خصوصیات رسوبات معلق و مواد منبع
بهعنوان ردیابهاي طبیعي استفاده شده؛ بهطوري که
اگر از مناطق بالقوه براي تولید رسوب نمونهبرداري
بهعمل آمده و مورد تجزیه و تحلیل خصوصیات ردیابي
قرار گیرد ،آنگاه ميتوان از روش انگشتنگاري در
راستاي تعیین منشأ رسوبات بهره جست (Woodward
و همکاران1222 ،؛  Collinsو 1221 ،Walling؛
 Hakimkhaniو .)1221 ،Ahmadi
از نظر رویکرد محاسباتي انگشتنگاري رسوب
شامل دو مرحله اصلي است بهطوري که نخست چند
ردیاب تشخیصگر براي جدایش واضح و معنيدار
منابع بالقوه رسوب انتخاب ميشوند و در مرحله دوم
ردیابهاي انگشتنگاري انتخاب شده در منابع بالقوه
رسوب با مقادیر متناظر آنها در نمونههاي مستخرج از
رسوب معلق اخذ شده در خروجي حوضه براي تعیین
سهم منابع رسوب در تولید رسوب حوضه مورد
مقایسه قرار ميگیرند ( Collinsو همکاران،2331c ،
 Collinsو 1221 ،Walling؛  Hakimkhaniو
همکاران.)1221 ،
از بررسي تحقیقات انجام شده ميتوان جمعبندي
نمود که در بسیاري از مطالعات انگشتنگاري فقط از
یک گروه خصوصیت ،شامل استفاده از خصوصیات
کانيشناسي (2318 ،Wood؛  Klagesو ،Hsieh
 ،)2315رنگ ( Grimshowو 2382 ،Lewin؛
Fingerprinting
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 Carrerasو همکاران ،)1222 ،خاصیت مغناطیسي
کانيها ( Bonnetو همکاران ،)2383 ،شیمیایي
( Ishidaو همکاران ،)1222 ،مواد آلي (،Hasholt
 ،)2388رادیواکتیوي ( Wallbrinkو همکاران،
 ،)2338و خصوصیات فیزیکي ( Santiagoو همکاران،
 )2331بهره جستهاند .اما اخیراً بسیاري از محققین
معتقدند که استفاده از تنها یک خصوصیت ردیابي
منجر به نتایج غیرواقعي از سهم و شرکت منابع در
تولید رسوب ميشود ( Collinsو همکاران2338 ،؛
 Collinsو )1221 ،Walling؛ همین امر سبب استفاده
از چند خصوصیت یا چند گروه خصوصیات به طور
همزمان در انگشتنگاري رسوبات شد که ميتواند
شامل استفاده از چندین خصوصیت انگشتنگاري از
یک گروه یا چند گروه ردیاب باشد .در این مورد
ميتوان به استفاده از چندین خصوصیت در قالب یک
گروه مانند خصوصیات رادیواکتیوي ( Oldfieldو
2332 ،Clark؛  Wallbrinkو همکاران،)2338 ،
ژئوشیمیایي ( Millerو همکاران )1225 ،یا چندین
گروه خصوصیت مانند خصوصیات ژئوشیمیایي،
رادیواکتیوي و آلي ( Wallingو همکاران2333 ،؛
 Fosterو 2334 ،Walling؛  Wallingو ،Woodward
2335؛  Collinsو همکاران2331 ،؛  Collinsو
همکاران2331c ،؛  Jennsو همکاران )1221،اشاره
کرد .از سویي ،عمده مطالعات در زمینه نوع منابع
رسوب چه بهصورت کیفي یا کمي و یا با استفاده از
یک یا چند گروه خصوصیت ردیابي معطوف به
حوزههاي آبخیز کوچکتر از  52کیلومترمربع بوده
است ( Collinsو همکاران2331b ،؛  Russellو
همکاران1222 ،؛  Smithو  .)1228 ،Dragovichاین
در حالي است که اکثر مطالعات منشأیابي در
حوزههاي آبخیز بزرگتر از  522کیلومترمربع با وجود
تنوع سنگشناسي محدود به منشأیابي مکاني شده
است که دلیل این امر ارائه نتایج غیر واقعي روش
انگشتنگاري رسوب در حوضههاي بزرگتر براساس
نوع منابع سطحي و زیرسطحي ميباشد ( Collinsو
همکاران .)2388 ،همچنین ،جمعبندي سوابق
پژوهش مستند موجود داللت بر عدم توجه سوابق یاد
شده به ارزیابي مقایسهاي نتایج حاصل از هر یک از
شیوههاي بهکار گرفته شده و مقادیر واقعي و یا
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بهعبارتي اندازهگیريهاي صحرایي در سطوح حوزه
آبخیز بوده که ضرورت انجام تحقیقات در این زمینه را
تایید مينماید .بر همین اساس ،در این پژوهش سعي
شده است عالوه بر بررسي کارایي روش انگشتنگاري
ترکیبي ،تعیین ترکیب مناسبي از ردیابهاي قادر به
تفکیک منابع رسوب ،تعیین سهم منابع رسوب در
رسوب خروجي از حوزه آبخیز و مقایسه نتایج حاصل
از روش انگشتنگاري با نتایج بهدست آمده از
اندازهگیري مستقیم تولید رسوب در واحدهاي
سنگشناسي با توجه به سه نوع فرسایش سطحي،
شیاري و آبکندي مدنظر قرار گیرد .این تحقیق در
حوزه آبخیز ایدهلو از زیرحوزههاي آبخیز بزرگ
سفیدرود در استان زنجان بهعلت وجود سابقه
تحقیقاتي ،امکان پایش و اهمیت زیاد تحویل رسوب
به سد سفیدرود انجام پذیرفته است.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز ایدهلو از
زیرحوزههاي آبخیز رودخانه زنجانرود است که در 55
کیلومتري شمالغرب استان زنجان در مسیر جاده
ترانزیتي زنجان -میانه واقع شده است (شکل  .)2این
آبخیز با مساحت  2313هکتار در محدوده 52′ 31″
˚ 31تا  31˚ 58′ 22″عرض شمالي و48˚ 22′ 38″
تا  48˚ 25′ 31″طول شرقي قرار گرفته است .منطقه
مورد مطالعه از نظر سازند زمینشناسي مربوط به
رسوبات مارني دوره میوسن ميباشد .رسوبات مارني
این منطقه از نوع رسهاي گچدار همراه با ماسه
ریزدانه است .این رسوبات بهدلیل داشتن بافت ریز و
امالح آهکي و گچي ،در هنگام بارندگي ،با شسته
شدن امالح بین آنها بهصورت دانههاي رس وارد
آبراهههاي فرعي و در نهایت رودخانه اصلي ميشوند.
انواع فرسایش خاک شامل سطحي ،شیاري و انحاللي
در منطقه مشاهده ميشود .در سطوح شیبدار عاري
از پوشش گیاهي ،فرسایش سطحي بسیار شدیدتر
است و فرسایش انحاللي منجر به ایجاد آبکند در
شیبهاي مالیمتر بر اثر نفوذ رواناب ميشود .بر اساس
آمارهاي موجود میانگین بارندگي دوره آماري 32ساله
این منطقه ( )2352-2382حدود  152میليمتر بوده
و بخش عمدهاي از بارش طي دي تا اردیبهشت
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ميبارد .براساس طبقهبندي دومارتن ،جزء اقلیم
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نیمهخشک سرد است ( Abdiو همکاران.)1223 ،

شکل  -1موقعیت قرارگیري حوزه آبخیز ایدهلو در استان زنجان و ایران (راست) و سیماي عمومي و شبکه زهکشي (چپ)

اندازهگيريهاي صحرايي :بهمنظور ارزیابي نتایج

شد بهطوري که طبق امتیازات حاصل از روش BLM

بهدست آمده از کاربرد مدل چند متغیره ترکیبي الزم
بود تا مشاهدات صحرایي و اندازهگیريهاي مستقیم
صحرایي نیز صورت پذیرد .بر همین اساس ،با استفاده
از روش دفتر مدیریت اراضي 2و با استفاده از نقشه
شیب ،تیپ اراضي و زمینشناسي ،ابتدا اقدام به تعیین
واحدهاي کاري نیمههمگن شد ( .)1225 ،Sadeghiبا
بررسيهاي صحرایي و اصالح و بهروز رساني کاربريها
و واحدهاي نیمههمگن ،واحدهاي همگن بهدست
آمدند .دو واحد از واحدهاي حاصل بهعلت عدم
دسترسي آسان و کاربري زراعي آنها و طبعا احتمال
تخریب پالتها ،کنار گذاشته شد .در استفاده از نقشه
شیب بهعلت مساحت کم شیبهاي باالتر از  25درصد
و محدود به تپههاي منفرد ،این بخش از شیبها در
طبقه شیب  5-25درصد ادغام شد .براي تعیین نقشه
سیماي فرسایش در واحدهاي بهدست آمده از رویکرد
امتیازدهي به عوامل روش دفتر مدیریت اراضي
استفاده شد .در راستاي افزایش دقت نقشه ایجاد شده
از روش ارائه شده توسط  )1225( Sadeghiاستفاده

طبقه فرسایشي براي هر واحد از مقاوم به فرسایش
(امتیاز  2تا  )12تا فرسایش خیلي شدید (امتیاز  82تا
 )222طبقهبندي شد و بهترتیب براساس شدت
فرسایش موجود در واحد کاري حروف  Aتا E
اختصاص داده شد که این حروف شدت فرسایش در
حالت کلي را براي واحد مربوطه بیان ميکند .براي
دقیقتر شدن نتایج ،سه پدیده فرسایشي سطحي (،)S
شیاري ( )Rو آبکندي ( )Gمد نظر قرار گرفتند که دو
کد را به خود اختصاص ميدهند .زیرنویس اول یکي از
طبقات  2تا  5را شامل ميشود و بیانگر شدت
فرسایش واقع بر این پدیدهها ميباشد .زیرنویس دوم
حاصل سطح پوشش هر پدیده بوده و یکي از کدهاي
 2تا  4را به خود اختصاص داده و به ترتیب براي
سطوح پوششي  2تا  15 ،15تا  52 ،52تا  15و  15تا
 222درصد استفاده شد .بهطور کلي یک واحد کاري با
کدي مثل  BS23R21G42نشان داده ميشود .از سویي،
براي اندازهگیريهاي صحرایي نیز با توجه به واحدهاي
کاري بهدست آمده اقدام به نصب پالتهاي سطحي
در هر واحدکاري با سه تکرار و مجموعا  21پالت به
ابعاد یک متر و مساحت یک مترمربع شد .در مورد
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1

 /213نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

شیارها نیز در هر واحدکاري با سه تکرار شیارهایي با
طول بیش از  22متر انتخاب و مقطع عرضي آنها در
سه مقطع  52 ،15و  15درصد از طول آنها
اندازهگیري ( )1222 ،Sadeghiشدند .در مورد آبکندها
نیز بهعلت شرایط سخت منطقه ،ابعاد بسیار بزرگ
آبکندها و محدودیتهاي مالي تنها در دو واحدکاري
با سه تکرار به روش پایش شیارها اقدام به اندازهگیري
شد .در مورد اندازهگیريهاي مربوط به آبکندها و
شیارها از پیکههایي چوبي ( )1222 ،Sadeghiبهعنوان
مبناي اندازهگیري استفاده شد تا دقت مورد نظر
تامین شود .در طول دوره مطالعه یکساله با توجه به
حساسیت زیاد منطقه به فرسایش دو بار اقدام به
اندازهگیري شیارها و آبکندها شد .در مورد پالتها نیز
رواناب و رسوب حاصل از بارندگيها بهصورت تجمعي
در چند نوبت مورد اندازهگیري قرار گرفت.
نمونهبرداري از منابع توليد و تهنشست رسوب:
نمونهبرداري خاک در واحدهاي کاري با رخساره
فرسایشي سطحي ،شیاري و آبکندي بهترتیب از اعماق
زیر  1 ،1تا  32و بیش از  32سانتيمتر به مقدار پنج
تا  22نمونه  2/5تا دو کیلوگرمي صورت گرفت.
بهطوري که سعي شد تا از هر طبقه شیب ،حداقل یک
نمونه از مکانهاي فعال رخسارههاي فرسایشي
برداشت شده باشد .در کل 52 ،نمونه از واحدهاي
سنگشناسي بهدست آمد .براي نمونههاي رسوب هم
از بستر رودخانه و محل ورود رودخانهي فرعي به
رودخانه اصلي از عمق کمتر از  25سانتيمتري به
تعداد شش نمونه برداشت شد.
آناليزهاي آزمايشگاهي :نمونهها بعد از انتقال به
آزمایشگاه در هاون کوبیده شده و با استفاده از دستگاه
لرزاننده با الک  13میکرون الک شد .بعد از انجام
مراحل نمونهبرداري با توجه به امکانات موجود و
انحاللپذیري عناصر ( Fosterو 2334 ،Walling؛
 Collinsو همکاران2331a ،؛  Collinsو ،Walling
1221؛  21 ،)1225 ،Wallingعنصر آلومینیوم (،)Al
آرسنیک ( ،)Asکادمیوم ( ،)Cdکبالت ( ،)Coکروم
( ،)Crمس ( ،)Cuآهن ( ،)Feمنگنز ( ،)Mnنیکل (،)Ni
سرب ( ،)Pbسلنیوم ( ،)Seوانادیوم ( ،)Vروي ( )Znو
نیتروژن کل ( ،)Nکربن آلي ( )Cو فسفر قابل جذب
( )Pانتخاب شدند .تجزیه آزمایشگاهي و تعیین غلظت
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عناصر ژئوشیمیایي بعد از هضم بهوسیله چهار اسید
 H2SO4 ،HCLO4 ،HNO3و  Marin( HFو همکاران،
 )1222بهروش طیفسنجي نشري نوري پالسماي
جفت شده القایي ،2فسفر قابل جذب به روش اولسن،
کربن آلي به روش والکي و بالک و نیتروژن کل به
روش کجلدال ( Carterو )1228 ،Gregorich
اندازهگیري شد.
منشأيابي ترکيبي و کمي :براي تعیین ترکیب
ردیابهاي منشأیاب از یک روش آماري دو مرحلهاي
استفاده شد .در مرحله اول ،براي بررسي بیشتر و تایید
مرحله دوم از آزمونهاي مقایسه میانگینها بهره
گرفته شد .در صورت نرمال بودن توزیع ردیاب از
آزمون مشخصهاي تجزیه واریانس (آزمون  )Fو در غیر
اینصورت از آزمون غیر مشخصهاي Kruskal-Wallis
 Hاستفاده شد ( Collinsو همکاران .)1222a ،براي
کاهش تعداد ردیابهاي انتخاب شده براي منشأیابي
در مرحله دوم از تحلیل تشخیص 1استفاده شد .در این
مرحله ،ترکیبي ردیابها طوري انتخاب شد که توان
تفکیک منابع رسوب از یکدیگر را داشته باشد .براي
تحلیل تشخیص فرضهاي متصور بر آن (Tabachnick
و  )1221 ،Fidellمحقق شد .براي این منظور ،ابتدا
فرض توزیع نرمال متغیرها با استفاده از آزمون
 Kolmogrov-Smirnovبراي حالت تکمتغیره و
نمودار مربع فاصله  Mahalanobisدر مقابل مربع کاي
براي حالت چند متغیره استفاده شد ( Hairو همکاران،
 .)1222فرض برابري ماتریس کوواریانس گروهها از
طریق آزمون  Box' Mو فرض همخطي چندگانه 3نیز
5
با معیارهاي عدد تحمل 4و عامل تورم واریانس
بررسي شدند .حد آستانه قابل قبول براي عدد تحمل
 2/2و براي عامل تورم واریانس  22مدنظر قرار گرفت
( Hairو همکاران .)1222 ،در نهایت ،با استفاده از
تحلیل تشخیص گام به گام ( Collinsو همکاران،
 )1222bبا لحاظ معیار مربع فاصله ،Mahalanobis
ترکیبي مناسب از ردیابهاي قادر به جداسازي منابع
1

Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometry, ICP-OES
2
Discriminant Analysis
3
Multicollinearity
4
Tolerance
5
Variance Inflation Factor

تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه نتایج روشهاي تهیه نقشه . . .

از یکدیگر انتخاب شد .براي بررسي توان طبقهبندي
حاصل از تابع تحلیل تشخیص از معیارهایي چون
معنيداري توابع ،درصد طبقهبندي صحیح با توجه به
گروههاي با تعداد نمونه نامساوي و لحاظ معیار شانس
و آماره  Press's Qاستفاده شد.
تعيين کمي سهم انواع واحدهاي سنگشناسي
در توليد رسوب :براي کمي کردن میزان مشارکت
هرکدام از واحدهاي سنگشناسي در تولید رسوب از
مدل چندمتغیره ترکیبي استفاده شد ( Collinsو
همکاران2331a ،؛  Owensو همکاران2333 ،؛ Miller
و همکاران1225 ،؛  Minellaو همکاران1228 ،؛
 Collinsو همکاران .)1222c ،در مدلهاي یادشده
براساس فرض خطي بودن رابطه بین ردیابهاي مواد
منبع رسوب و نمونههاي رسوب ،از برنامهنویسي خطي
براي حل این معادالت استفاده شد .بر همین اساس،
رابطه ترکیبي براي هر یک از ردیابها بهصورت رابطه
( )2در نظر گرفته شد.
()2

C i   j 1 aij Pj
n

که در آن C i ،برابر با مقدار برآوردي ردیاب iام
براي نمونههاي رسوب ( mو ...و  1و  aij ،)i =2مقدار
میانگین ردیاب iام در واحدسنگشناسي jام ( nو  ...و
 1و  Pj ,(j =2میانگین مشارکت نسبي واحد
سنگشناسي jام (که نامعلوم بوده و بهوسیله مدل
محاسبه خواهد شد) n ،تعداد واحدهاي سنگشناسي
و  mتعداد ردیابهاي انتخاب شده ميباشد .از
آنجایي که فرض ميشود ردیابها و ویژگيهاي آنان
در نمونههاي رسوب کامال وابسته به مواد منبع واحدها
ميباشند و این ردیابها تنها از این واحدها ناشي
ميشوند ،بنابراین نتایج حاصل ،مشروط به دو
محدودیت (  ) Pjزیر ميباشند:
()1
0  Pj  1
()3

Pj  1

n
j 1



بهعلت اینکه در چنین مدلهایي ،رابطه ( )2براي
تمام ردیابها تکرار ميشود ،بنابراین تعداد معادالت
بیشتري نسبت به متغیرهاي مجهول وجود خواهد
داشت .براي حل این معادالت از روش بهینهسازي تابع
هدف و تکرار عملیات استفاده ميشود که در این
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پژوهش نیز از کمینهسازي مجموع مربعات باقيمانده
بهعنوان تابع هدف استفاده شد.
2

() 4



xi 





a Pj

n

j 1 ij



x 
 i
R   i 1 


m

با حل این معادله سهم تمام واحدهاي
سنگشناسي براي هر نمونه رسوب بهصورت جداگانه
بهدست آمد که در نهایت با میانگینگیري از سهم
واحدها ،مقدار متوسط سهم هر واحد سنگشناسي در
تولید رسوب تعیین شد ( Hakimkhaiو ،Ahmadi
.)1228
نتايج و بحث
شکل  1واحدهاي کاري حاصل از روش تهیه
سیماي فرسایش خاک منطقه را نشان ميدهد .شش
واحدکاري نیمههمگن حاصل این مرحله بود.
همانطور که مالحظه ميشود ،دو واحد CS13R31G32
و  BS13R11G32بهعلت دوري از خروجي آبخیز و
همچنین ،محدودیتهاي مالي و عملیاتي براي
اندازهگیري مستقیم فرسایش کنار گذاشته شد .براي
قابل مقایسه کردن اعداد حاصل از انواع فرسایش،
عامل سطح هر یک از پدیدههاي فرسایشي در
فرسایش و حجم تهيشدگي آنها دخالت داده شد،
بهطوري که سطح تحت تاثیر هر شیار  222مترمربع و
میانگین تعداد آبکند در واحد مارن و رسوبات
رودخانهاي جدید بهترتیب سه و یک آبکند در نظر
گرفته شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
مقادیر منفي و مثبت در فرسایش شیاري و آبکندي
بهترتیب حجم تهيشدگي و پرشدگي را نشان
ميدهند .این نتایج با یافتههاي  Abdiو همکاران
( )1223در رابطه با میزان رسوب تولیدي از دامنههاي
با فرسایش سطحي و شیاري با تراکم کم ،در حدود
 25تن بر هکتار همخواني دارد.
براساس سطح پوشش هر یک از واحدهاي کاري و
لحاظ میانگین رسوب تولیدي هر کدام از آنها سهم
هر واحد در تولید رسوب به شرح ارائه شده در جدول
 1محاسبه شد.

جلد  ،5شماره 2331 ،3

 /212نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

شکل  -2نقشه سیماي فرسایش حوزه آبخیز ایدهلو در استان زنجان بهروش تهیه نقشه سیماي فرسایش
جدول  -1نتایج نسبي تولید رسوب حاصل از انواع فرسایش (تن در هکتار) و تغییرات حجم اندازهگیري شده در واحدهاي کاري
فرسایش سطحي
واحد
سنگشناسي

کاربري

واحد کاري
2

رسوبات
BS23R21G42
رودخانهاي جدید مرتع CS23R31G32
CS23R41G42
مارن
کشاورزي BS23R11G32

فرسایش شیاري

تکرار

22/21
24/81
14/21
3/11

1

مجموع
فرسایش آبکندي
میانگین
تکرار
میانگین فرسایش
3
1
هر واحد

تکرار
3

میانگین

3/23 3/23 1/14
 24/8121/15 - 3/24
1/21 3/25 5/11

2

1

3

-1/48 -21/25 1/31
-31/23 -2/82 -4/31
-21/41 4/25 -15/52
-55/83 -1/3 4/13

میانگین
-3/553
-21/41
-22/32
-21/81

2
-

1/14
- 1/14
34/42
8/45 22/51 1/31
11/12

جدول  -2رسوب تولیدي کل و میزان مشارکت در تولید رسوب براي هر واحدکاري
واحد سنگشناسي

مساحت تحت پوشش
واحد کاري
(هکتار)

رسوبات رودخانهاي BS23R21G42
جدید
CS23R31G32
CS23R41G42
مارن
BS23R11G32
CS13R31G32
تراسهاي آبرفتي قدیم
BS13R11G32

12/32
81/82
182/43
211/11
412/18
332/31

مساحت
)درصد(
3/15
4/41
24/13
1/42
13/33
41/15

قبل از بررسي فرضهاي مربوط به آنالیز تشخیص
و ورود به بحث تعیین ترکیب انگشتنگاري ،توانایي
ردیابها در جدایش واحدهاي سنگشناسي مورد
بررسي قرار گرفت که نتایج آن در جدول  3ارائه شده

میانگین رسوب تولیدي کل رسوب تولیدي مشارکت در تولید رسوب
)درصد(
(تن)
(تن در هکتار)
11/12

4284/24

12/24

34/42

24213/21

11/52

2/83

1518

21/31

است .همانطور که مالحظه ميشود از بین تمام
عناصر اختالف میانگینهاي هفت عنصر شامل ،As
 N ،Zn ،Ni ،Fe ،Cuو  OCبه جز در مورد  Feدر
سطح یک درصد معنيدار بوده است که این

تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه نتایج روشهاي تهیه نقشه . . .

نشاندهنده توانایي این عناصر در تفکیک واحدهاي
سنگشناسي از یکدیگر در منطقه مورد مطالعه
ميباشد .این عناصر جزء ردیابهایي هستند که در
اکثر مطالعات توانایي تفکیک منابع مورد نظر بهوسیله
آنها تایید شده است ( Collinsو همکاران2331c ،؛
 Collinsو 1221 ،Walling؛  Collinsو همکارانa, ،
 .)1222b, cاما بهطور مشخص در مورد واحدهاي
سنگشناسي ميتوان به نتایج  Collinsو همکاران
( )2331و  Collinsو همکاران ( )2338اشاره کرد که
عناصر فوق را بهعنوان ردیاب گزارش کردهاند .با توجه
به آزمون نرمال یک متغیره و نمودارهاي چندک-
چندک براي منابع رسوب بهجز چهار مورد ،N ،Al
 OCو  ،Pبقیه عناصر از توزیع نرمال تبعیت کردهاند.
نمودار چندک چندک  Asبهطور نمونه در شکل 3
ارائه شده است.
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آزمون  Box' Mتحقق این فرض را نشان داد و در
مورد همخطي چندگانه نتایج بهصورت جدول  3ارائه
شد .همانطور که مالحظه ميشود ،هیچ عنصري
وجود ندارد که مقدار آن از آستانه  2/2و  22بهترتیب
براي عدد تحمل و عامل تورم واریانس بیشتر باشد،
بنابراین فرض عدم وجود همخطي بین عناصر جهت
استفاده از آنالیز تشخیص تحقق یافته است.

شکل  -4نمودار جعبهاي غلظت  Znدر نمونههاي منبع مواد
رسوبي موجود در حوزه آبخیز ایدهلو

شکل  -3نمودار چندک-چندک براي غلظت  Asدر نمونههاي
منبع مواد رسوبي طي مطالعه حاضر در حوزه آبخیز ایدهلو

از سویي ،با توجه به اینکه اکثر دادهها از توزیع
نرمال تک متغیره برخوردار بوده و از حیث چند
متغیره نیز نرمال بودند .لذا ،ميتوان فرض نرمال بودن
دادهها را محقق شده فرض نمود .از سویي ،هنگامي که
غیر نرمال بودن ناشي از چولگي باشد ( Tabachnickو
 )1221 ،Fidellنیز ميتوان این فرض را نادیده گرفت.
برهمین اساس و به سبب عدم وجود دادههاي پرت در
بررسي حاضر ،عدم نرمال بودن توزیع بعضي از عناصر
به چولگي آنها نسبت داده شد که تاثیري منفي بر
نتایج نداشته است .شکلهاي  4و  5بهترتیب عدم
وجود داده پرت تک متغیره بهصورت نمونه براي  Znو
چندمتغیره را براي کل واحدها نشان ميدهند .در
مورد برابري ماتریس کواریانس گروهها عدم معنيداري

شکل  -5نمودار جعبهاي مربع فاصله  Mahalanobisبه
تفکیک واحدهاي کاري در حوزه آبخیز ایدهلو

جدول  4مراحل مختلف اضافه شدن عناصر ردیاب
و تاثیر آنها در افزایش توان جداسازي تابع تحلیل
تشخیص را نشان ميدهد .در هر مرحله متغیري وارد
تابع شده است که با توجه به بیشترین حداقل مربع
فاصله  Hair( Mahalanobisو همکاران ،)1222 ،در
سطح پنج درصد نیز معنيدار باشد .طبق نتایج ،با
اضافه شدن عناصر در گامهاي مربوطه ،مربع فاصله
 Mahalanobisافزایش و معیار Wilks Lambda
کاهش یافته است که به افزایش توان جداسازي تحلیل
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تشخیص براي انواع واحدهاي سنگشناسي منجر شده
است .سایر عناصر بهعلت معنيدار نبودن آماره  Fآنها
و عدم توانایي در جداسازي گروهها وارد تابع نشدهاند.
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 23درصد توسط تابع اول و دوم بیان شده است.
جدول  5مشخصات توابع حاصل براي واحدهاي
سنگشناسي را نشان ميدهد.

جدول  -3آزمونهاي بررسي توان عناصر در جداسازي انواع
فرسایش و معیارهاي تشخیص همخطي براي منابع رسوب در
حوزه آبخیز ایدهلو
آزمونهاي آماري بررسي توان
جداسازي
تجزیه واریانس
عنصر
یکطرفه

KruskalWallis

معیارهاي تشخیص
همخطي چندگانه

عدد عامل تورم
آمارهي سطح آمارهي سطح
 Fمعنيداري  Hمعنيداري تحمل واریانس
Al
As
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Se
V
Zn
P
OC
N

25/31
1/33
2/31
2/15
21/38
4/11
2/41
21/32
1/38
5/25
2/21
24/12
-

**2/222
2/285
2/11
2/12
**2/222
*2/224
2/15
**2/222
2/21
2/22
2/84
**2/222
-

1/14
2/81
21/32
23/13

2/53
2/31
2/53
2/22
2/21
2/23
2/45
2/12
2/21
2/21
2/33
2/12
2/15
**2/84 2/221
**2/54 2/222

2/12
2/83
3/22
8/12
5/22
1/12
4/32
1/12
8/52
3/22
2/12
2/42
2/82

*و ** بهترتيب نشانگر معنيداري در سطح پنج و يك درصد است.

در بین عناصر ورودي به مدل عنصر  Asبیشترین
درصد طبقهبندي صحیح گروهها را با  11درصد به
خود اختصاص داده است و عناصر  Cuو  Coهر چند
سهمي در افزایش صحت طبقهبندي نداشتهاند اما
بهعلت افزایش دادن حداقل مربع فاصله
 Mahalanobisو کاهش دادن مقدار Wilks Lambda
وارد مدل شدهاند .این ترکیب در کل توانسته است با
صحت  31درصد ،نمونهها را با موفقیت طبقهبندي
کند.
براساس عناصر وارد شده در تحلیل تشخیص دو
تابع مشخص شدند که تابع اول و دوم بهترتیب  12و
 13درصد تغییرات را بیان کرده است .مقدار تغییرات
متغیر وابسته (واحدهاي سنگشناسي) بهترتیب  11و

جدول  -4گامهاي ورود عناصر به مدل براساس حداقل فاصله
 Mahalanobisو تاثیر آنها بر توان جداسازي تحلیل تشخیص
براي انواع فرسایش در حوزه آبخیز ایدهلو
سطح عامل درصد تجمعي
اضافه
حداقل مربع شاخص
' Wilksمعنيداري تورم طبقهبندي
گام شدن فاصله
ردیاب Lambda Mahalanobis
واریانس درست نمونهها
F
2
1
3
4
5
1
1

As
N
Cu
Zn
Fe
OC
Co

2/343
2/315
4/134
1/251
1/115
1/211
1/135

2/125
2/383
2/111
2/231
2/251
2/211
2/223

2/222
2/218
2/248
2/521
2/131
2/233
3/321

2/222
2/222
2/222
2/215
2/221
2/212
2/224

11
11
11
82
32
31
31

جدول  -5مشخصات توابع تشخیص حاصل براي واحدهاي
سنگشناسي
تابع

2

1

مقدار مشخصه
درصد واریانس
درصد تجمعي واریانس
همبستگي کانوني
بیان درصد تغییرات
آماره
Wilks-Lambda
مربع کاي
سطح معنيداري

3/225
12
12
2/812
11

2/112
13
222
2/148
23

2/221

2/442

33/328
2/222

31/418
2/222

درصد طبقهبندي صحيح بهدست آمده از نتايج
طبقهبندي اصلي و ارزيابي ،با  22و  68درصد به
مراتب بيشتر از معيار طبقهبندي صحيح برحسب
شانس براي گروهها با مقدار  22/5درصد بوده است و
بنابراين از نظر كلي اين طبقهبندي در سطح قابل
قبولي مورد تاييد قرار گرفت .شکل  8نيز نحوه
طبقهبندي نسبتاً كامل سه واحد بر اساس دو تابع
بهدست آمده را نشان ميدهد.
مدل چندمتغیره ترکیبي با استفاده از پنج نمونه
رسوب گرفته شده براساس کمینهسازي مجموع
مربعات خطا براي هر پنج نمونه رسوب بهصورت
جداگانه اجرا شد .میانگین خطاي نسبي حاصل از

تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه نتایج روشهاي تهیه نقشه . . .

تحلیل نتایج در حدود  22درصد بوده است که موید
صحت و کارایي روش منشأیابي است ( Collinsو
1221 ،Walling؛  Minellaو همکاران.)1228 ،

شکل  -6چگونگي جداسازي انواع فرسایش در واحدهاي مختلف
سنگشناسي توسط توابع اول و دوم در حوزه آبخیز ایدهلو

از نظر سهم انواع سنگشناسي در تولید رسوب،
مارن با  ،85رسوبات رودخانهاي جدید با  22و
تراسهاي آبرفتي قدیم با چهار درصد سهمهاي تولید
رسوب را عهدهدار بودهاند که این نتایج موافق با نتایج
 Hakimkhaiو  )1228( Ahmadiميباشد .براي
تعیین اهمیت نسبي هر واحد در تولید رسوب و ایجاد
امکان مقایسه بین گروهها ،سهم هر واحد در تولید
رسوب بر سطح تحت پوشش آن ضرب شد و اهمیت
نسبي هر واحد از حیث تولید رسوب بهدست آمد که
طبق آن واحد سنگشناسي مارن با ضریب 4/21
مهمترین واحد از نظر تولید رسوب بوده است.
مارنهاي موجود در منطقه متعلق به دوره نئوژن
بوده و داراي مقادیر قابل توجهي گچ و نمک بوده و از
نظر فرسایش آبکندي ،تونلي و شیاري بسیار فعال
ميباشند ( Abdiو همکاران .)1223 ،از سویي ،پوشش
گیاهي این منطقه ضعیف بوده و در بعضي نقاط تپه
ماهورهایي بدون کوچکترین پوشش گیاهي در آن
مشاهده ميشود که فرسایش شدیدي دارند .همچنین،
شیب غالب این بخش از حوضه بیش از سایر مناطق
ميباشد که مجموعه این عوامل علت اصلي رسوبزایي
بیشتر این بخش از حوضه ميباشد .سهم چهار
درصدي تراسهاي آبرفتي قدیم عليرغم مساحت 12
درصدي آن به عواملي چون شیب کمتر و ذرات
درشت تشکیلدهنده و حاصل از تجزیه و تخریب
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کنگلومراهاي پلیوکواترنري آن مربوط ميشود .هر
چند اکثر زمینهاي کشاورزي دیم منطقه در این
واحد واقع شده است ،اما بهعلت شیب کم (پنج
درصد) ،فاصله زیاد از خروجي حوضه (حدود شش
کیلومتر) و درشتدانه بودن ذرات تشکیلدهنده
( ،)1223 ،Ghoddousiامکان ورود رسوبات آن به
سیستم رودخانهاي کاهش ميیابد و نتیجتاً مشارکت
این بخش از حوضه در تولید رسوب کاهش چشم-
گیري یافته است .مشاهدات صحرایي نیز بیانگر آن
است که در کل واحدهاي فرسایشي حاصل از روش
تهیه سیماي فرسایش واقع در واحد سنگشناسي
مارن وضعیت فرسایشي شدیدتري نسبت به بقیه دارند
بهطوريکه واحد مارني با کد  CS23R41G42شدیدترین
حالت فرسایشي را به خود اختصاص داد.
در کل ،ميتوان مطرح نمود ،نتایج حاصل از
مشاهدات صحرایي با نتایج انگشتنگاري رسوب توافق
خوبي داشته و تایید کننده آن است ،اما در حالت
جزئي در بعضي موارد این هماهنگي نتایج ،کمتر است.
بهطور مثال ،در مورد واحدهاي  BS23R21G42و
 CS23R31G32واقع در واحد سنگشناسي رسوبات
رودخانهاي جدید ،کدهاي فرسایشي هر واحد وضعیتي
نزدیک به واحدهاي حاصل در سنگشناسي مارن
دارند و این در حالي است که بهروش انگشتنگاري
رسوب ،سهم واحد سنگشناسي مارن  85درصد در
مقابل  22درصد سهم رسوبات روخانهاي جدید در
تولید رسوب ميباشد .باید دقت کرد که سطح تحت
پوشش واحد مارن بهمراتب بیشتر از واحد رسوبات
رودخانهاي جدید است و این امر هر چند در روش
تهیه نقشه سیماي فرسایش قابل انعکاس نیست ،اما
در نتایج انگشتنگاري رسوب تاثیرگذار است که
بخشي از عدم هماهنگي حاصل در نتایج دو روش از
سرشت آنها ناشي ميشود .از سویي ،به نظر ميرسد
عدم هماهنگي جزئيتر نتایج روش تهیه نقشه سیماي
فرسایش خاک با نتایج بهدست آمده از روش
انگشتنگاري رسوب بهدلیل اساس روش تهیه نقشه
سیماي فرسایش خاک در بررسي کیفي شدت و
وضعیت فرسایش بوده که فرآیند حمل و نسبت
تحویل رسوب را منعکس نميکند و این در حالي است
که انگشتنگاري رسوب ،نتایج را بر اساس رسوب
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رسیده به خروجي حوضه تحلیل مينماید .در این
مورد ميتوان به یافتههاي  Wallingو همکاران
( )1221و ( )1228اشاره نمود که معتقدند براي
رسیدن به درکي جامع در مورد سهم رسوب تولیدي و
فرآیند آن بایستي حرکت ،انتقال ،ذخیره و تحویل
رسوب را تواماً مورد بررسي قرار داد.
براي ارزیابي دقیقتر نتایج حاصل از روش منشأیابي
از دادههاي اندازهگیري مستقیم انواع فرسایش در
واحدهاي مختلف سنگشناسي نیز استفاده شد .طبق
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نتایج ،واحد سنگشناسي مارن با فرسایش  34/4تن
در هکتار در سال و مشارکت  11/5درصد در رتبه
نخست قرار ميگیرد و واحدهاي رسوبات رودخانهاي
جدید و رسوبات آبرفتي قدیم بهترتیب با مشارکت
 12/24و  21/31درصد در رتبههاي بعدي قرار
ميگیرند .این نتایج از نظر رتبه فرسایشي منطبق با
نتایج انگشتنگاري رسوب ميباشد که این تطابق در
شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -7بررسي میزان تطابق سهمهاي واحدهاي سنگشناسي در تولید رسوب به دو روش انگشتنگاري رسوب و اندازهگیري مستقیم
صحرایي در حوزه آبخیز ایدهلو

در کل ،ميتوان مطرح نمود ،نتایج حاصل از
منشأیابي رسوب بهروش انگشتنگاري ،بهوسیله
روشهاي میداني مورد تایید قرار ميگیرد .با توجه به
این نتایج ،کارایي روش انگشتنگاري رسوب در منطقه
مورد مطالعه نیز قابل تایید است که با نتایج Walling
و )2335( ،Woodward؛  Collinsو همکاران،
()2331a,b,c؛  Gruszowskiو همکاران)1223( ،؛
 Wallingو همکاران Collins ،)1228( ،و همکاران،
 )1222bموافق است .همانطور که در شکل  1نشان
داده شده است واحد مارن طبق اندازهگیري مستقیم
 11/52درصد از تولید رسوب را به خود اختصاص داده
است .طبیعي است در صورت لحاظ نسبت تحویل
رسوب مناسب میزان مشارکت بهدست آمده از روش
انگشتنگاري مساوي و یا حتي کمتر از سهم بهدست
آمده از روش مستقیم بوده است .این نتیجه در
حقیقت گویاي این واقعیت است که درصد سهمبندي

شده بهوسیله انگشتنگاري رسوب معطوف به میزان
رسوب رسیده به خروجي حوضه ميباشد .در مورد دو
واحد دیگر نیز باال بودن درصد مقادیر حاصل از اندازه-
گیري مستقیم نسبت بهروش انگشتنگاري رسوب
ناشي از تلهاندازي رسوب و نسبت تحویل آن ميباشد
که سبب تفاوت در مقادیر این دو روش ميشود ،هر
چند از حیث روند هر دو روش همدیگر را تایید
مينمایند.
بهطور کلي ،از نتایج این پژوهش ميتوان
جمعبندي نمود که امکان تعیین ترکیب مناسب از
ردیابها براي تفکیک منابع رسوب وجود دارد .در
مورد ارزیابي نتایج روش انگشتنگاري نیز همانگونه
که در مطالعات قبلي از میانگین خطاي نسبي و
مشاهدات صحرایي استفاده شده بود ،در این پژوهش
نیز این معیارها نتایج حاصل از انگشتنگاري رسوب را
مورد تایید کلي قرار دادند .اما براي راستيآزمایي بهتر
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. . . تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه نتایج روشهاي تهیه نقشه

تفاوتهاي مقداري حاصل از دو روش را ميتوان به
مباحثي چون نسبت تحویل رسوب کلي و بهتفکیک
 جابهجایي و انتقال رسوب نسبت، ذخیره،منابع رسوب
داد که انجام تحقیقات گسترده در این زمینهها و
.گستره زماني و مکاني بیشتر را تاکید مينماید

 همزمان،و بیشتر نتایج حاصل از انگشتنگاري رسوب
اندازهگیريهاي مستقیم یکساله نیز انجام شد که در
 مقایسه.مطالعات پیشین مورد توجه قرار نگرفته بود
نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکي از تایید کلي
 اما دقت در.نتایج انگشتنگاري رسوب ميباشد
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