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  ها در تولید رسوب با استفاده از روش منشأیابیتعیین سهم زیرحوضه
  )لدشت، ماکوپحوضه مرگن : مطالعه موردی(

  
  2 و حسن احمدی1انیخ شاهرخ حکیم*

  مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهراناستاد گروه 2استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه، 1
  2/6/87 :؛ تاریخ پذیرش 28/7/86: تاریخ دریافت

  
  

  چکیده
  ییروشروش   عنوانعنوان     منشأیابی به   منشأیابی به  عبارتی هبیا  یا     ردیابی  ردیابی ،نگارینگاری، روش انگشت  ، روش انگشت       سنتی  سنتی   هایهای  روشروش کاربردکاربرد   در  در زیاد وجود مشکالت     وجود مشکالت      دلیلدلیل  بهبه

در ایـن   .  اسـت   اسـت     قـرار گرفتـه     قـرار گرفتـه       مختلـف   مختلـف    محققینمحققین      مورد توجه مورد توجه در تولید رسوب    در تولید رسوب     رسوب    رسوب     منابعمنابعسهم  سهم       تعیین  تعیین   برایبرای و مناسب     و مناسب      جایگزینجایگزین
  آنهـا   آنهـا     رسـوب و اهمیـت نـسبی        رسـوب و اهمیـت نـسبی          اصلی  اصلی   ابعابع من  من    تعیین  تعیین   برایبرایو منابع رسوب     رسوب    رسوب     آلی و    و     ، ژئوشیمیایی ، ژئوشیمیایی     خصوصیات فیزیکی خصوصیات فیزیکی   ،  روش

، سهم منـابع     رسوب  رسوب    منابع  منابع جدا کننده  خصوصیات    خصوصیات   مناسب از   ترکیبی  در روش یاد شده با استفاده از      . گیرند مورد استفاده قرار می   
،  ژئوشـیمیایی   ژئوشـیمیایی  گیری از ترکیبی مناسب از عناصـر      است با بهره  در این تحقیق، سعی شده    . شود رسوب در تولید رسوب تعیین می     

واقع در شهرسـتان مـاکو از       لدشت  پپمرگن  حوضه   هایزیرحوضه که قادر به جداسازی      رادیواکتیو، کربن آلی، نیتروژن و فسفر     
بعـد از   .  زیرحوضـه اصـلی اسـت      6این حوضـه دارای      .یاد شده تعیین شود    هایزیرحوضه سهم   هستندغربی   استان آذربایجان 

نسبت ها،  بعد از تالقی زیرحوضه    بستر آبراهه اصلی   نمونه از    5 زیرحوضه و     هر بستر آبراهه اصلی   از   رسوب نمونه   5برداشت  
بـرای  ) Ce( سـریم  و) Tl( تـالیم   عنـصر 2گیـری از روش تحلیـل تـشخیص،     با بهره. اقدام شدهای یاد شده  ردیاببه تجزیه   
 عنـصر   3 سه و چهـار و       هایبرای زیرحوضه ) W( تنگستن   و) V( وانادیم   ،  )Pb( سرب   های یک و دو، سه عنصر       زیرحوضه

)Ni  ،Mn   و Ce ( آخر  در. عنوان ترکیب مناسب انتخاب شدند      به های مورد استفاده  ردیاب زاهای پنج و شش     برای زیرحوضه
، 86/10، 14/89ترتیـب برابـر بـا         بـه  6 از یک تا     زیرحوضه 6سهم  های چند متغیره ترکیبی       با استفاده از ترکیب یاد شده و مدل       

درصد و متوسط ضـریب کـارایی        11 برابر با    میانگین خطای نسبی تقریبا     .دست آمد  هدرصد ب  90/32 و   10/67،  14/79،  86/20
 روشی با ارزش بـرای      ، روش منشأیابی رسوب   . و در ضمن نتایج با مشاهدات صحرایی همخوانی دارد          است 99/0مدل حدود   

  . تشخیص داده شددر تولید رسوب هازیرحوضهنقش کسب اطالعات از 
  

  ، پلدشت، تحلیل تشخیص، منشأیابیهازیرحوضه منابع رسوب، ،هاردیاب :های کلیدیاژهو
  

  1مقدمه
     و کنتــرل و کنتــرل  حفاظــت خــاکحفاظــت خــاک    هــایهــای   برنامــه برنامــه  الزمــه اجــرایالزمــه اجــرای

 رسـوب و     رسـوب و       منـابع   منـابع    رسوب، کسب اطالعات از اهمیت نسبی     رسوب، کسب اطالعات از اهمیت نسبی     
                                                      

 Hakimkhani@yahoo.com: مسئول مکاتبه -*

     منـاطق   منـاطق    شناسـایی شناسـایی      آنها در تولید رسـوب و در نتیجـه          آنها در تولید رسـوب و در نتیجـه           سهمسهم
  معمــولیمعمــولی    هــایهــایروشروشاز . . تت آبخیــز اســ آبخیــز اســ  داخــلداخــل در  در   بحرانــیبحرانــی

 رسـوب    رسـوب      منـابع   منـابع     در زمینـه    در زمینـه      اطالعـات یـاد شـده       اطالعـات یـاد شـده        آوریآوری    جمعجمع
    هـای هـای ، بررسـی  ، بررسـی       فرسایـشی   فرسایـشی    هـای هـای ها و پـالت   ها و پـالت   نن پی  پی    به  به   توانتوان    میمی    

Archive of SID

www.SID.ir



 

  هـا و مـشاهدات    هـا و مـشاهدات     عکـس   عکـس     رسـوب از طریـق      رسـوب از طریـق        منـابع   منـابع    چشمیچشمی
ــدازه))20022002، ، والینــگوالینــگو و کــولینز کــولینز   (( صــحراییصــحرایی ــدازه، ان ــار   گیــریگیــری  ، ان ــار  ب  ب

     تعیـین   تعیـین     بـرای   بـرای     اصلی  اصلی آبخیزآبخیز          هایهای     زیرحوزه  زیرحوزه    در انتهای   در انتهای    رسوبیرسوبی
، ، وودواردوودوارد و    و   والینـگ والینـگ ((   آنها در تولیـد رسـوب       آنها در تولیـد رسـوب        اهمیت نسبی اهمیت نسبی 

 بـا   بـا  هـا معمـوال   هـا معمـوالً   روش روش   امـا کـاربرد ایـن       امـا کـاربرد ایـن      ،،کـرد کـرد     اشارهاشاره  ))19951995
   اجرایـی   اجرایـی   و تنگناهای   و تنگناهای     و زمانی   و زمانی     مکانی  مکانی   گیریگیری    مشکالت نمونه مشکالت نمونه 

 نیـاز    نیـاز      زیـادی   زیـادی     و هزینـه    و هزینـه      زمان  زمان    از آنها به    از آنها به      و بعضی   و بعضی     بوده  بوده   مواجهمواجه    
 ).).19951995،  ،  کمپبـل کمپبـل  و    و   لوگرانلوگران  ؛؛2002004  ،،نگنگوالیوالی و    و   کولینزکولینز((  دارنددارند

گیـری فرسـایش       برای اندازه  بیشترها     این روش  از آنجا که  
 امکان مرتبط کردن منابع رسوب به       در نتیجه اند،    ارائه شده 

 کننـد   رودخانه و تولید رسوب انتهای حوضه را فراهم نمی        
  .))20042004، ، والینگوالینگو و کولینز کولینز   ((

    هـای هـای   روشروش کاربردکاربرد   در در   وجود مشکالت یاد شده وجود مشکالت یاد شده  دلیلدلیل  بهبه
تـر  تـر      طـور سـاده   طـور سـاده     ههیا ب یا ب   یا ردیابی   یا ردیابی    1نگارینگاری، روش انگشت  ، روش انگشت      سنتیسنتی

 است   است    خصوصیات رسوب متکی  خصوصیات رسوب متکی   استفاده از     استفاده از     بر  بر    که  که   منشأیابیمنشأیابی
 رسوب و  رسوب و    اصلی اصلی   منابع منابع   تعیین تعیین   برای برای   جایگزین  جایگزین ییروشروش  عنوانعنوان    بهبه

   قرار گرفتـه    قرار گرفتـه      مختلف  مختلف   محققینمحققین       آنها مورد توجه    آنها مورد توجه     اهمیت نسبی اهمیت نسبی 
 ؛2002004  والینـگ، والینـگ، و  و  نز  نز  کـولی کـولی     ؛1981988،  ،  والینـگ والینـگ   و  و پیرتپیرت((است  است  
هـای سـنتی بـا      این روش برخالف روش     ..))2002005  ،،والینگوالینگ

منابع رسوب به رودخانـه و تولیـد رسـوب،          مرتبط کردن     
در در . کننـد طور مستقیم سهم منابع رسـوب را تعیـین مـی           به

 نظیـر    نظیـر    اولیه  اولیه    کارهای  کارهای   و از زمان  و از زمان    گذشته  گذشته    دو دهه   دو دهه  بیش از بیش از     طولطول
  و همکـاران و همکـاران   لـد لـد اولدفیاولدفی، ، ))19761976 ( (ویلدینگویلدینگ  وو والوال   تحقیقاتتحقیقات

 روش  روش   کـــارآییکـــارآیی) ) 19791979 ( (  و همکـــارانو همکـــاران  والینـــگوالینـــگو و ) ) 19791979  ((
 و مـؤثر     و مـؤثر      موفـق موفـق ی  ی   روشـ   روشـ    عنوانعنوان     به  به   نگارینگاری یا انگشت   یا انگشت    منشأیابیمنشأیابی

مهمتـرین  . . اسـت اسـت به اثبات رسـیده   به اثبات رسـیده    رسوب    رسوب      منابع  منابع    تعیین  تعیین   برایبرای
بـا  بـا  رسـوب   منـابع مختلـف     منـابع مختلـف        این است کـه    اصل این روش  

  و آلی   فیزیکی  فیزیکی ،خصوصیات شیمیایی خصوصیات شیمیایی تعدادی از   استفاده از   استفاده از   
ــن      ــسه ای ــا مقای ــوده و ب ــشخیص ب ــایی و ت ــل شناس قاب

هـای رسـوب    خصوصیات با همان خصوصیات در نمونـه      
توان سهم و اهمیت نـسبی منـابع رسـوب را در تولیـد              می

 از مشکالت    از مشکالت      روش فاقد بسیاری    روش فاقد بسیاری     ایناین  ..دست آورد رسوب به 
توان بـه  توان بـه  میمی از مهمترین این مزایا      ..باشدباشد     می  می    سنتی  سنتی   هایهایروشروش

                                                      
1-  Fingerprinting techniques 

     ایـن   ایـن    یعنـی یعنـی  ،،اشـاره کـرد   اقتصادی بودن آن    اقتصادی بودن آن    سرعت زیاد و    
  هـای هـای      نمونه  نمونه   تحلیلتحلیل  و  و    و تجزیه   و تجزیه    آوریآوری  جمع  جمع   روش تنها نیاز به   روش تنها نیاز به   

 پـایش درازمـدت و       پـایش درازمـدت و         جای  جای    به  به    مختلف  مختلف    منابع  منابع   رسوب و خاک  رسوب و خاک      
      . دارد دارد رسوب رسوب  قیمت فرسایش و حملقیمت فرسایش و حمل  گرانگران

 تعیین  برای دهد که مرور مطالعات انجام شده نشان می     
ع رسـوب از جملـه انـواع        ع رسـوب از جملـه انـواع        سهم و اهمیت نسبی نـوع منـاب       سهم و اهمیت نسبی نـوع منـاب       

ماننـد  ماننـد  ((هـای سـطحی و زیـر سـطحی          هـای سـطحی و زیـر سـطحی          ها، فرسایش ها، فرسایش کاربریکاربری
   و  و راسلراسل  ؛؛19971997و همکاران،   و همکاران،    والدنوالدن) () (ای و خندقی  ای و خندقی  رودخانهرودخانه

ــاران ــارانهمک ــدهای   ))20012001، ،   همک ــه واح ــانی از جمل ــابع مک ــدهای   ، من ــه واح ــانی از جمل ــابع مک ، من
ــ ــی  نگنگس ــی شناس ــولینز((شناس ــولینزک ــاران  ک ــارانو همک ــگ ؛19981998، ، و همک ــگوالین و و   والین

  وو  بوتریلبوتریل((ها  ها  ههضیا زیرحو یا زیرحو ) ) 2002 امیری،   ؛19991999،  ،      همکارانهمکاران
  عطـاپور و    عطـاپور و   ؛19991999،  ،      و همکـاران  و همکـاران    والینـگ والینـگ ؛  ؛  20002000  ،،    همکارانهمکاران
و و   والینـگ والینـگ ((و ترکیبـی از تمـام منـابع         و ترکیبـی از تمـام منـابع         ) ) 20020033خانی،  خانی،  حکیمحکیم

 کـار رفتـه    بـه ) ) 19971997،  ،      و همکاران و همکاران کولینز  کولینز  ؛  ؛  19991999،  ،      همکارانهمکاران
  . است
رغم توسعه مطلوب روش منشأیابی رسوب در طول به

ن های باالی آن در تعییبیش از دو دهه گذشته و پتانسیل
هایی نیز در روش تحقیق منابع رسوب، هنوز عدم قطعیت

 یک نبودتوان به ها میاز این عدم قطعیت. آن وجود دارد
ترین ترکیب از  دستورالعمل مناسب برای انتخاب مناسب

ها و هضها جهت تفکیک منابع رسوب در حو ردیاب
و کولینز   ؛2000، لیز و فوستر ( اشاره کردمناطق مختلف

و  والینگ (با اینکه مطالعاتی وجود دارند .)2002، والینگ
و کولینز ؛ 2001 ، همکاران  وراسل؛ 1999،  همکاران
  و ژئوشیمیاییدهند عناصرنشان میکه ) 1998، همکاران

 برای جداسازی منابع مکانی نظیر خواص مغناطیسی
کربن، نیتروژن و ( عناصر آلی و  شناسی سنگ واحدهای
 ،137Cs خصوص هب( ریزشی تیو رادیواکو) فسفر آلی

210Pb 7  وحمایت نشدهBe(منابع  نوع برای جداسازی   
   اراضی هایها و کاربری فرسایش انواع مانند رسوب

  اطالعات کافی  به امروزتاولی با این حال مناسب هستند، 
 از خصوصیات  ترکیبییا  منفرد  ر مورد خصوصیتید

  داشته لیت کاربرد جهانی قاب  منشأیاب عنوان   به کهردیاب 
و کولینز   ؛2000، لیز و فوستر (استنیامده دست هباشند ب
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های اصلی این مسئله یکی از چالش و) 2002، والینگ
با . باشد جدید در مورد منشأیابی رسوب میتحقیقات

توجه به موارد فوق ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در 
ینکه در خصوص ا ه ب،شودمورد منشأیابی احساس می

 و انجام نشده در خصوص روش جدید تحقیقیایران 
کارایی آن در تعیین سهم منابع رسوب در تولید رسوب 

نقش در این مطالعه با توجه به اهمیت  .استبررسی نشده
با انتخاب ترکیب مناسبی از  ،در تولید رسوبها زیرحوضه

نقش و اهمیت ها و بررسی کارایی روش منشأیابی، ردیاب
 واقع در لدشتپ مرگن حوضه هایزیرحوضهاع انو

در تولید رسوب غربی  شهرستان ماکو از استان آذربایجان
شامل خصوصیات ردیاب مورد استفاده . استتعیین شده

  کربن آلیژئوشیمیایی،، 232Th و 137Csعناصر رادیواکتیو 
)OC1 ( کل نیتروژن و)N ( قابل جذبو فسفر) P( 

  .باشند می
  

  اهمواد و روش
منطقـه مـورد مطالعـه از     منطقـه مـورد مطالعـه از     : : حوضه مورد مطالعه    مشخصاتمشخصات

از از  پلدشـت   پلدشـت   بخـش  بخـش های آبخیز سد ارس و در جنوب    های آبخیز سد ارس و در جنوب    ههززحوحو
  ..قـرار دارد  قـرار دارد  توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی        توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی        

  به مرگن معروف بوده و یکی از دو زیرحوضه          ضهاین حو این حو 
427444 در محدوده   در محدوده  وو  ایستگاه پخش سیالب پلدشت   ایستگاه پخش سیالب پلدشت    ′′′,,o 

159544تاتا ′′′,,o  120039طول شرقی طول شرقی ′′′,,o  721139تاتا ′′′,,o 
شناسی حوضه از دوره    چینه ..استاستعرض شمالی واقع شده   عرض شمالی واقع شده   

  گیرد و شامل واحـدهای    بر می   تریاس تا عهد حاضر را در     
هــا، مخــروط افکنــه( رســوبات کــواترنری شناســیشناســیســنگســنگ

، ) آبرفتـی قـدیم    هـای ای جدید و تراس   رسوبات رودخانه 
، آهـک   )سازند قرمز فوقـانی   (کنگلومرا، مارن الیگومیوسن    

 و شیل و اسـلیت تریـاس        ،الیگومیوسن، آهک و دولومیت   
. . متـر اسـت   متـر اسـت      میلی  میلی 335متوسط بارندگی ساالنه منطقه     متوسط بارندگی ساالنه منطقه      .است

ترتیـب  ارتفاع حداقل، حداکثر و متوسط وزنی حوضـه بـه         
  مـساحت مـساحت  .. متـر اسـت  65/1289 و 5/2292، 899برابر بـا  

در طـول رودخانـه      .. کیلومتر مربع اسـت     کیلومتر مربع اسـت    97ه تقریبا   ه تقریبا   ضحوحو
                                                      

1- Organic Carbon 

 بـه    زیرحوضـه مهـم کـه دو بـه دو تقریبـا             6اصلی حدود   
 نقـشه ایـن شـش       .موازات هـم قـرار دارنـد جـدا شـدند          

در شکل یاد شده،    . شود مشاهده می  1زیرحوضه در شکل    
هـا بـرای نـشان دادن ارتبـاط آنهـا بـا             کدهای زیرحوضـه  

اند و در ادامه برای     تعریف شده یکدیگر و با حوضه اصلی      
، 1-2،  1-1راحتی کاربرد، به جای کدهای یاد شده یعنـی          

  ترتیـــب از  بـــه1-1-2-2، و 1-2-1-1، 2-1-1، 1-1-1
در ضـمن نقـاط     . های یـک تـا شـش اسـتفاده شـد          شماره
نـشان   1در شـکل    ها نیز   برداری از انتهای زیرحوضه    نمونه
  .است  شده داده

از بستر ها نمونه: آزمایشگاهیبرداری و تجزیه نمونه
حوضه های سیالبی واقع در انتهای  ها یا دشترودخانه

ها و انتهای هر یک از اصلی، بعد از محل تالقی زیرحوضه
به مقدار کافی و ها با استفاده از بیلچه استیل زیرحوضه

برداشت شده و به آزمایشگاه منتقل )  کیلوگرمدو تقریبا (
ها طوری  بعد از تالقی زیرحوضهبرداریمحل نمونه. شد

است که امکان ترکیب کامل رسوبات خروجی تعیین شده
در امتداد رودخانه اصلی . از هر دو زیر حوضه فراهم باشد

 باهم موازی هستند  زیرحوضه مهم که دو به دو تقریبا 6
ده ـهای برداشت شونهـداد نمـتع .اند شدهتشخیص داده

ی ـالقـد از تـای بعـه انـ مکا وـهاز انتهای زیر حوضه
هم رفته برابر  است که روی نمونه 5هر کدام ها  زیرحوضه

 منابع فعلی رسوب مدنظر جادر این.  نمونه شدند45با 
ها از رسوباتی که در چند سال اخیر نمونهرو از این. است

روش تشخیص از روی تازه بودن و رنگ (رسوبگذاری 
ت شدند و عمق  برداش،اندکرده) روشن رسوبات

در آزمایشگاه پس از . متر بود  سانتی15برداری  نمونه
ها در هوای آزاد و دمای اتاق، نسبت  خشک کردن نمونه
 میکرون 63ها و جدا کردن بخش زیر به الک کردن نمونه

های گیری ردیاب و از این بخش برای اندازهاقدام شد
  . انتخابی استفاده شد

Archive of SID

www.SID.ir



 
  

  .برداری و نقاط نمونههای حوضه مرگن نقشه زیرحوضه-1شکل 
  

  عناصـر رادیواکتیـو   عناصـر رادیواکتیـو   شـامل    ردیـاب    36 در این مطالعـه   
137Cs   232وTh   ژئوشـیمیایی ، عناصر   ، عناصر  Be  ،Bi  ،Ce  ،Cs ،
In  ،La  ،Nb  ،Cd  ،  ،Co  ،  ،Cr  ،  ،Cu  ،  ،Ni  ،  ،Pb  ،  ،Sn  ،  ،Zn ، ،
Fe  ،  ،Al،  Mn  ،Y  ،Ga  ،Ge  ،V  ،W  ،Ta  ،Te  ،Ti ،Tl ،
Th  ،Hf  ،Zr   و Se ( (  و کربن آلی  و کربن آلی) OC (  کـل  تـروژن   تـروژن   نینیو

))N ( (   قابـل جـذب   و فسفر   و فسفر) ) P ( (       کـه در مطالعـات گذشـته       کـه در مطالعـات گذشـته
انتخـاب    انـد انـد  عنوان ردیـاب مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه          عنوان ردیـاب مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه            بهبه

تجزیــه آزمایــشگاهی و تعیــین غلظــت عناصــر   .انــد شــده
 ICP- MS1ژئوشیمیایی با استفاده ار ترکیبی از دو روش 

ــید   ICP- AES2و  ــار اس ــط چه ــضم توس ، HF( و ه
HNO3 ،HCLO3 و HCL(،  ــه ــذب ب ــل ج ــسفر قاب  ف

، UV/Visible  سـنجی  بـه طریـق طیـف      روش اولسن و  
کربن آلی به روش والکلی و بالک و نیتروژن کل به روش            

 انجـام شـده   ) 1993زاده،   علی احیایی و بهبهـانی    (کجلدال  

                                                      
1- Inductively coupled plasma mass spectrometry  
2- Inductively coupled plasma atomic emission 
spectrometry 

ــت ــمن. اس ــه روش    در ض ــو ب ــر رادیواکتی ــا عناص گام
   .اندگیری شدهاندازهاسپکترومتری 

 مرحله روش دارای دواین : آبیروش منشأیابی رسوبات 
  .باشدبه شرح زیر می

که قادر به تفکیـک     که قادر به تفکیـک     هایی  از ردیاب   انتخاب ترکیبی بهینه  
در این تحقیـق بـرای      : : باشدباشد) هازیرحوضه(منابع رسوب   

طور جمعی قـادر  طور جمعی قـادر    ها که به ها که به ترکیبی مناسب از ردیاب   ترکیبی مناسب از ردیاب   انتخاب  
 تحلیـل تـشخیص   تحلیـل تـشخیص   روش  از  از  به تفکیک منابع رسوب باشند      به تفکیک منابع رسوب باشند      

 برای انتخاب متغیرهای مستقل از روش مربع        وگام به گام    
 و همکـاران،    هـایر هـایر (  استاستفاده شده   فاصله ماهاالنوبیس 

 بـرای ورود و حـذف       Fداری آمـاره     سطح معنـی   ..))19981998
.  در نظر گرفته شـد     1/0 و   05/0ترتیب برابر با     متغیر نیز به  

بنـدی تحلیـل    برای نشان دادن تـوان جداسـازی یـا طبقـه          
هـا و مـاتریس      توابع، اختالف گـروه    داریتشخیص، معنی 

بنـدی صـحیح    درصـد طبقـه   . است بندی بررسی شده  طبقه
بنـدی تحلیـل تـشخیص      مهمترین معیار بررسی توان طبقه    

بنـدی اسـتفاده    باشد که برای تعیین آن از ماتریس طبقه       می
منظــور ارزیــابی نتــایج تحلیــل  در ضــمن بــه. اســتشــده
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 عمـل آمـده    ه بـه  تشخیص از روش ارزیابی متقابل اسـتفاد      
هـا در ایـن     هـا در ایـن     دست آمـده از ردیـاب     دست آمـده از ردیـاب       ههترکیب مناسب ب  ترکیب مناسب ب  . است

ــوب     ــابع رس ــهم من ــین س ــرای تعی ــه ب ــوب    مرحل ــابع رس ــهم من ــین س ــرای تعی ــه ب ــا ((مرحل ــا در اینج در اینج
  ..شودشوددر مرحله بعد استفاده میدر مرحله بعد استفاده می) ) هاهازیرحوضهزیرحوضه

  نبـود نبـود تحلیل تـشخیص،    تحلیل تـشخیص،    روش  های  های  یکی از پیش فرض   یکی از پیش فرض   
 بـرای   ..باشـد باشـد خطـی چندگانـه قـوی بـین متغیرهـا مـی           خطـی چندگانـه قـوی بـین متغیرهـا مـی           همهم

دد تحمـل و عکـس آن        از عـ   خطی چندگانـه  خطی چندگانـه  همهمتشخیص  
ــانس( ــورم واری ــایر(اســتفاده شــده اســت ) عامــل ت ــایره  و ه

 و  1/0تـر از      عدد تحمل برابر یا کوچک      .))19981998همکاران،  
 خطـی خطـی  هم  هم  بیانگر 10عامل تورم واریانس برابر یا بزرگتر از        

قوی بین متغیرها است برای مقابله بـا مـشکالت ناشـی از         
طـوری  هـایی از عناصـر      خطی چندگانه قـوی، ترکیـب     هم

عامـل  (خطـی در بـین آنهـا        انتخاب شدند که کمترین هـم     
  .وجود داشته باشد) 10انس حداکثر تورم واری

در تولید ) منابع رسوب (هازیرحوضهتعیین سهم 
 بیش از سایر   چند متغیره  ترکیبی هایروش مدل: رسوب
 قرار   رسوب مورد استفاده  منابع سهم   تعیین ها برای روش
  و همکاران کولینز؛ 2005 ،والینگ   مثال برای( گیرد می

 از یاد شدههای  در مدل ).1997 ، همکارانو  ووالدن؛ 1998
برنامه نویسی خطی برای حل تعدادی از معادالت استفاده 

). 2000، لیزو  فوستر؛ 2000 و همکاران، روان ( شود می
ها فرض بر این است که ترکیب و مخطوط  در این مدل

مختلف به صورت ) منشأهای(ز منابع  اهاردیابشدن 
رو  مدل یا معادله ترکیبی برای هر یک  از این.خطی است

  :در نظر گرفته شدصورت زیر   بههاردیاباز 
)1           (                                 

j

n

j
iji baX̂ ∑

=
=

1

  

 ام  i ردیاب؛ برابر با مقدار برآوردیiX̂در این معادله
)m1 و 2و ...  و =i(، ija ؛ مقدار میانگین ردیابi ام در 

 زیرحوضه؛ سهم J(، jb= 1 و 2و ...  و n( ام jزیرحوضه
j ،ام n و ها زیرحوضه؛ تعدادm ؛ تعداد خصوصیات

  .ردیاب است
ود و ش  تکرار می1، معادله هاردیاببرای هر یک از 

، معادله وجود خواهد داشت و ردیاببنابراین به تعداد 
مدل چند متغیره ترکیبی با تعدادی معادله مشخص خواهد 

توان سهم هر یک از  با حل این معادالت می. شد

چون مجموعه معادالت یاد  ،دست آورد هرا بها زیرحوضه
های متنوعی  حل شده دارای مجهوالت زیادی بوده و راه

دست آوردن نتایج  هرو برای بداشته باشد از اینتواند  می
بهینه در تعیین سهم منابع رسوب و به جای حل مستقیم 

، کولینز و والینگ (شودسازی استفاده میهای بهینه از روش
حداقل مجموع مربعات این تحقیق از روش  در ).2000

دست آوردن نتایج یا سهم بهینه  هباقیمانده برای ب
  :شداستفاده صورت زیر  به هازیرحوضه
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Rمانده و ؛ مجموع مربعات باقیiXگیری  ؛ مقدار اندازه
؛ ضریب وزنی iw ام در نمونه رسوب، iشده ردیاب 
ندازه ذرات برای ؛ ضریب اصالحی اjz ام،iویژه ردیاب 

ضریب اصالحی طرز محاسبه . باشند  ام میj زیرحوضه
 توضیح دادهترتیب در   بهضریب وزنی ویژه و اندازه ذرات

  .است شده
به روش  هازیرحوضههای بهینه برای سهم  جواب

 با استفاده از 2با حداقل کردن معادله سازی خطی و بهینه
دست  هط زیر بعملیات تکرار و با در نظر گرفتن دو شر

 معادالت حل شده و سهم Rبا به حداقل رسیدن . آمد
برای نمونه رسوب مورد نظر ها زیرحوضههرکدام از 

های رسوب انجام  این کار را برای تمام نمونه. آمددست  هب
دست  هبرای ب هازیرحوضهداده و از مقادیر سهم هریک از 

رد های موردیاب. شدگیری  آوردن سهم متوسط میانگین
دست آمده در مرحله یک  هاستفاده در این مرحله ترکیب ب

  .باشندمی
باید بین ها زیرحوضه مقادیر ضریب سهم هر یک از -الف

  صفر و یک باشد
)3(                                                  10 ≤≤ jb  

باید ها زیرحوضه مجموع ضرائب سهم هر یک از -ب
  :ا یک باشدبرابر ب

)4(                                               ∑
=

=
n

j
jb

1
1  
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روش  به با در گرفتن دو شرط فوق 2معادله 
 !Whats Bestافزار نرمبا استفاده از سازی خطی و  بهینه

  .حل شد
طبیعت انتخابی  :)zj( اندازه ذرات تصحیحتعیین ضریب 

یا ال رسوب باعث غنی شدن فرآیندهای فرسایش و انتق
در اثر . شود میها بعضی از اندازهرسوب از نظر تهی شدن 
های رسوب و خاک   توزیع اندازه ذرات نمونهاین فرآیند،

بنابراین مقایسه بین خصوصیات . منشأ متفاوت خواهد بود
اندازه  های رسوب که از نظر خاک منابع رسوب و نمونه

جهت رفع این . هد بود صحیح نخوا،ذرات اختالف دارند
های عیب و فراهم آوردن امکان مقایسه مستقیم بین نمونه

های اصالحی  های خاک باید از روشرسوب و نمونه
که خصوصیات  با این فرض تحقیقدر این . استفاده شود

یا تهی ثیر فرآیند غنی شدن أمنشأیاب به یک اندازه تحت ت
رامتر سطح ویژه دلیل نقش زیاد پا بهو گیرند  قرار میشدن 

 و انعکاس )هاردیاب (در میزان خصوصیات منشأیاب
 از نسبت سطح ویژه هر یک از ،ترکیب اندازه ذرات

های خاک  های رسوب به متوسط سطح ویژه نمونهنمونه
هر یک از منابع رسوب برای اصالح خصوصیات 

 ،  و همکارانکولینز(استفاده شد منشأیاب منابع رسوب 
 .)2000 و همکاران، اونز؛ 2005، ینگوال ؛1998 ؛1997

های خاک و رسوب از روی  سطح ویژه متوسط نمونه
 برای ذرات سیلت با .ترکیب اندازه ذرات برآورد شد

ای ها و برای رس با فرض صفحهفرض کروی بودن دانه
ترتیب از   به سطح ویژهها،و پولکی بودن دانه

های نسبت
dpρ

 و6
d

)h/d(

pρ
+ ، اسکوپ(تعیین شد 24

ترتیب برابر با وزن   بهh و pρ ،dپارامترهای). 2000
، قطر )مترمربع برگرم  سانتی65/2(مخصوص حقیقی 

  .باشند ذرات و ضخامت ذره رس می
 هاگیری ضریب وزنی ویژه هر یک از ردیاباندازه

)wi( :آنها باال است باید گیری  هایی که دقت اندازه ردیاب
های ترکیبی چند متغیره داشته  تأثیر بیشتری در برآورد مدل

ها براساس دقت  برای وزن دادن به ردیاب. باشند
استفاده ) wi( از یک ضریب وزنی ویژه ،گیری آنها اندازه
برای . )2005، والینگ ؛2001  ، و همکارانکولینز(شد 

 تکرار در پنج ها با محاسبه آن، ابتدا هر یک از ردیاب
گیری شده و مقادیر حاصل با تقسیم شدن  آزمایشگاه اندازه

سپس ضریب وزنی ویژه . ندشدبر میانگین خود استاندارد 
)wi (ها با محاسبه عکس ریشه دوم  هریک از ردیاب

دست  هها بهای استاندارد شده همان ردیاب واریانس داده
  .آمد

از معیارهای : ره ترکیبییارزیابی نتایج مدل چند متغ
 و کولینز ؛1995، وودوارد و والینگ(خطای نسبی 

 و والینگ(، ضریب کارایی مدل )2001همکاران، 
های  و روش) 2000 و همکاران، روان ؛1995، وودوارد

 و همکاران، کولینز(مستقیم و مشاهدات صحرایی  غیر
توان برای ارزیابی می) 2000 و همکاران، روان ؛1998

در این . ند متغیره ترکیبی استفاده کردهای چ نتایج مدل
معیارهای .  ارزیابی شدیاد شدههای  نتایج به روش تحقیق

ها  توان برای هر ردیاب، ترکیب ردیاب خطای نسبی را می
ها با استفاده  های رسوب و کل نمونه برای هر یک از نمونه

های یاد شده توسط مدل و مقادیر از مقادیر برآورد ردیاب
 .های رسوب محاسبه کرد ری شده آنها در نمونهگی اندازه

 و ناش روشضریب کارایی مدل را نیز با استفاده از 
  .دشمحاسبه ) 1970( سوتکلیف

  
   و بحثنتایج

  ی درباعـث مـشکالت  باعـث مـشکالت  قـوی   خطـی چندگانـه     خطـی چندگانـه     وجود هم وجود هم 
 ناپایــداری نتــایج وواهمیــت هــر یــک از متغیرهــا تفــسیر تفــسیر 

؛ ؛ 20012001  ،،مویک و   ناسناس (شودشودمیمیتحلیل تشخیص     بندی طبقه
 معیارهــای عــدد 1در جــدول . ))19981998 و همکــاران، هــایرهــایر

 هـای مختلـف   برای ردیـاب  تحمل و عامل تورم واریانس      
 بیـشتر عناصـر بـا    با توجه به ایـن جـدول    . استارایه شده 

خطـی   هـم دارای 10داشتن عامل تورم واریـانس بـیش از       
، Ni  ،Nbعناصـر   . باشندقوی بین خود و سایر عناصر می      

Hf ،Fe ،Cs، Ti و  Zrترتیب بـا داشـتن عامـل تـورم      به
ــا  ــر ب ــانس براب ، 30/352، 69/314، 89/286، 05/267واری

خطی چندگانـه    بیشترین هم   40/261 و   52/271،  24/269
در این مطالعه بـرای     . را با یکدیگر و با عناصر دیگر دارند       

هـا،  بخطی چندگانـه قـوی بـین ردیـا        مقابله با مسئله هم   
صــر بـرای تحلیــل تــشخیص طــوری  هــایی از عناترکیـب 
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خطـی و حـداکثر بـا       انتخاب شدند که دارای کمترین هـم      
  . باشند10تر از   عامل تورم واریانس برابر یا کوچک

، ، Be  ،Ce ،Cs ،La ،Nb ،Cr ، ،Cu ، ،Fe(توان عناصر   
Mn ،Y ،Ta ،Ti ،Tl و OC( عناصـــر ،)Al ،Be ،Ce ،
Cs  ،La  ،Ge  ،In  ،Nb  ،Pb  ،Y  ،Sn  ،Ta  ،Tl   و N ( و
  ،Al،، Cr  ،Ge(عنصر مورد استفاده به غیـر از عناصـر           36
Fe ،In،، V ،Te، 232Th ،OC ،N و P (ــه ــب در  بـ ترتیـ

های یک و دو، سه و چهار و پـنج و           جداسازی زیرحوضه 

 و در سطح کمتر از       والیس  والیس -کراسکال  کراسکال  شش از نظر آزمون     
عنوان ردیاب قـادر     دار بوده و این عناصر به      درصد معنی  5

آزمون تجزیه  . های یاد شده هستند   وضهبه جداسازی زیرح  
را   والـیس   والـیس  -کراسـکال کراسـکال طرفه نیز نتایج آزمـون      واریانس یک 

ها نتایج علت زیاد بودن تعداد ردیاب به .کندیید میأتقریبا ت
هـای یـک و دو در       ها تنها برای زیرحوضه   مقایسه میانگین 

  .است شده  آورده1جدول 

  
  . و ضریب وزنی ویژهخطیمعیارهای تشخیص هم ،های یک و دوزیرحوضه در جداسازی هاردیابهای بررسی توان  آزمون-1جدول 

  های آماری بررسی توان جداسازیآزمون
    خطی چندگانهمعیارهای تشخیص هم   والیس-کراسکال  طرفهتجزیه واریانس یک

  واریانس تورم عامل تحمل عدد داریسطح معنی Hآماره   داریسطح معنی  Fآماره   ردیاب
  )Wi (ضریب وزنی ویژه

Al 1/58 0/245 1/84 0/175 0/023 44/40 0/312 
Be 15/72 0/004 6/32 0/012 0/027 36/92 0/094 
Bi  1/07 0/332 0/95 0/329 0/032 30/79 0/067 
Cd 3/57 0/095 2/70  0/100 0/089 11/27 0/245 
Ce 5/87 0/042 3/94 0/047 0/009 108/42 0/698 
Co 0/09 0/774 0/04 0/832 0/006 177/05 0/119 
Cr 16/28 0/004 5/77 0/016 0/010 95/56 0/130 
Cs 20/82 0/002 6/82 0/009 0/004 269/24 0/575 
Cu 17/32 0/003 6/82 0/009 0/024 41/57 0/196 
Fe 7/80 0/023 4/81 0/028 0/003 352/30 0/361 
Ga 2/87 0/129 2/15 0/142 0/007 142/81 0/206 
Ge 0/46 0/518 0/72 0/396 0/083 11/99 0/078 
Hf 1/38 0/273 1/94 0/164 0/003 314/69 0/093 
In 1/45 0/263 0/71 0/401 0/040 24/75 0/210 
La 9/53 0/015 5/77 0/016 0/005 209/28 0/553 
Mn 18/70 0/003 6/82 0/009 0/007 143/00 0/260 
Nb 13/77 0/006 5/77 0/016 0/003 286/89 0/221 
Ni 0/06 0/806 0/27 0/602 0/004 267/05 0/305 
Pb 4/66 0/063 3/17 0/075 0/011 94/20 0/175 
Se 0/00 1/000 0/00 1/000 0/201 4/98 0/040 
Sn 0/00 1/000 0/00 1/000 0/059 17/00 0/095 
Ta 9/72 0/014 4/42 0/036 0/005 199/63 0/316 
Te 0/00 1/000 0/00 1/000 0/411 2/43 1 
Th 0/33 0/583 0/40 0/530 0/015 66/71 0/162 
Ti 31/32 0/001 6/82 0/009 0/004 271/52 0/305 
Tl 38/63 0/000 6/94 0/008 0/034 29/01 0/129 
V 32/30 0/000 6/82 0/009 0/005 214/18 0/252 
W 0/00 1/000 0/00 1/000 0/014 71/31 0/172 
Y 10/57 0/012 5/81 0/016 0/008 127/49 0/334 
Zn 3/18 0/113 1/85 0/173 0/007 144/11 0/276 
Zr 0/04 0/838 0/10 0/751 0/004 261/40 0/151 

Cs137 4/98 0/056 3/15 0/076 0/154  6/51 0/079 
Th232 0/66 0/439 0/27 0/602 0/383 2/61 0/170 

N 3/20 0/111 2/68  0/101 0/149 6/70 0/038 
OC 31/06 0/001 6/86 0/009 0/148 6/77 0/096 
P 4/04 0/079 3/15 0/076 0/243 4/11 0/040 
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 دو  -های یـک  ها برای زیرحوضه  نتایج مقایسه میانگین  
.  یکـسان هـستند     چهار به غیر از چند عنصر تقریبا        -و سه 

ــک    ــوان تفکی ــداد عناصــر دارای ت ــودن تع ــاد ب ــت زی عل
های یک و   بت به زیرحوضه  های پنج و شش نس    زیرحوضه

ــاد ســنگ  ــه تفــاوت زی ــار، ب شناســی دو دو و ســه و چه
زیرحوضـه پـنج از     . گـردد زیرحوضه پنج و شش بـر مـی       

شناسی آهک و دولومیت، شیل و اسـلیت،        واحدهای سنگ 
شناسـی اول   مارن و کنگلومرا تشکیل شده و دو نوع سنگ        

شناسـی زیرحوضـه شـش      که سنگ در حالی . غالبیت دارند 
ها این تفاوت . است از مارن و کنگلومرا تشکیل شده      ا تقریب

باعث شـده تـا غلظـت تعـداد بیـشتری از عناصـر در دو                
ولی در کل نباید    . زیرحوضه یاد شده، اختالف نشان دهند     

هـا بـرای تمـام      انتظار داشت کـه نتـایج مقایـسه میـانگین         
ها یکسان باشد و به احتمال زیاد نتایج یاد شـده         زیرحوضه

های مورد مطالعـه متفـاوت      حوضههای زیر ویژگیبسته به   
  .خواهد بود
 گفتـه شـد بـرای انتخـاب ترکیـب           طور که قـبال    همان

هـا، از   منظـور جداسـازی زیرحوضـه      مناسبی از عناصر بـه    
های رسوب برداشت شده از خروجی آنهـا اسـتفاده          نمونه
 و توضـیحات مربوطـه در       1با توجه بـه شـکل       . استشده

یک و دو، سـه     (سه جفت زیرحوضه    حوضه مورد مطالعه    
مهم به موازات هم وجـود دارنـد و         ) و چهار، پنج و شش    

در اینجا هدف تعیین ترکیب مناسبی از عناصر بـه منظـور            
های یاد شده از یکدیگر     جداسازی اعضاء جفت زیرحوضه   

خطـی و بیـشترین درصـد       ترکیب با کمترین هـم    . باشدمی
، Be  ،Zn  ،N  ،Coبندی درسـت کـه در آن عناصـر          طبقه
Ge  ،Cu   و OC علت داشتن همبستگی زیـاد بـا سـایر           به

یـک و دو،    (ها  اند، برای همه ریرحوضه   عناصر حذف شده  
لـذا  . دسـت آمـد    یکـسان بـه     )سه و چهار و پـنج و شـش        

های نهایی برای هر سه تحلیل تـشخیص بـه روش           ترکیب
 2جـدول   . گام به گام از ترکیـب یـاد شـده انتخـاب شـد             

فه شــدن عناصــر ردیــاب در تــابع مراحــل مختلــف اضــا
ثیر آنها بر توان تفکیـک      أتشخیص به روش گام به گام و ت       

های یـک و دو،  تحلیل تشخیص به ترتیب برای زیرحوضه     
طـور کـه    همان. . دهددهد را نشان می    را نشان می   سه و چهار و پنج و شش      

شـود بـا اضـافه شـدن هـر      در جدول یاد شده مالحظه می     
ویکـس  ویکـس  زایش،  عنصر مقدار مربع فاصـله ماهـاالنوبیس افـ        

 هـا هـا بندی درست نمونه  بندی درست نمونه  درصد تجمعی طبقه  درصد تجمعی طبقه   و کاهش   المبدا المبداً
است و در نتیجه    داری بهتر شده   عنی سطح م  افزایش یافته و  

ها افزایش توان جداسازی تحلیل و میزان تفکیک بین گروه   
های یـک و    های مناسب برای زیرحوضه   ترکیب. استیافته

و  سـه    ،ودو، سه و چهار و پنج و شش به ترتیـب دارای د            
هـای یـک و دو، سـه و     برای زیرحوضه.هستند سه عنصر

، Ceاولـین و  Ni  و Tl ،Pbترتیب  چهار و پنج و شش به
W و  Ce عناصـر  . آخرین متغیرهای ورودی هـستندTl ،
Pb   و Ni    ترتیـب   بـه (بنـدی صـحیح     بیشترین درصد طبقه
ــد100 و 90، 100 ــصاص داده و  ) درص ــود اخت ــه خ را ب

کـه سـهمی در افـزایش درصـد            بـا ایـن    W و   Ceعناصر  
بندی صحیح ندارند ولی با توجه به زیاد کردن فاصله           طبقه

، موجـب افـزایش      ویلکـس المبـدا    ماهاالنوبیس و کـاهش   
در ضـمن عامـل     . انـد شده) هازیرحوضه(ها  اختالف گروه 

های یاد شـده، حـداکثر      تورم واریانس برای عناصر ترکیب    
 بـرای ورود    Fاره  بقیه عناصر به دلیل داشتن آمـ      .  است 10

 درصد و نداشتن توان جداسـازی کـافی در هـر            5بیش از   
، 2با توجه به جـدول       .اندسه تحلیل تشخیص حذف شده    

 100بندی درست برای هر سه تحلیل  برابر با          درصد طبقه 
بندی و جداسازی توابع تحلیل      توان طبقه  از این رو،  . است

تر آن  تشخیص بسیار باال بـوده و نیـازی بـه بررسـی بیـش             
  .نیست

 1ضــرایب وزنــی ویــژه عناصــر انتخــابی در جــدول  
 گفته شد، ضریب وزنی  طور که قبال   همان. شودمشاهده می 

هـر یـک از     هـر یـک از     ی  هاهاگیریگیری دقت اندازه   دقت اندازه  لحاظجهت  جهت  ) ) wi((ویژه  
شـود و    محاسبه می  ها در برآورد سهم منابع رسوب     ها در برآورد سهم منابع رسوب     ردیابردیاب

مقـادیر ضـرایب    . مقادیر بزرگتر بیانگر دقت بیشتری است     
  .متغیر هستند) Te (1تا ) N (038/0دول یاد شده از در ج
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  ..هاثیر آنها بر توان جداسازی تحلیل تشخیص برای زیرحوضهأهای مختلف ورود عناصر به مدل و ت گام-2جدول 

 گام
اضافه شدن عنصر 

 ردیاب
 فاصله مربع حداقل

 یسبماهاالنو
 ویلکس المبدا

سطح 
 F  داری معنی

بندی  درصد تجمعی طبقه
 واریانس تورم عامل  هاست نمونهدر

  2 و 1های زیرحوضه
1 Tl 45/15  172/0  000/0  100  726/1  
2 Ce 20/44  068/0  000/0  100  726/1  

  4 و 3های زیرحوضه
1 Pb  243/6  339/0  004/0  90  10  
2  V 963/38  076/0  000/0 100 29/9  
3  W 85/188  017/0  000/0 100 86/4  

  6 و 5های زیرحوضه
1 Ni 31/207 015/0  000/0  100  33/4  
2  Mn 19/973 003/0  000/0 100  10  
3  Ce 84/2692 001/0  000/0 100  58/4  

  

برای ) zj(متوسط مقادیر ضرایب تصحیح اندازه ذرات 
، 60/0، 94/0ترتیب برابر با   بههای یک تا ششزیرحوضه

 برای زیر zjمقادیر . باشند می32/1 و 39/1، 18/1، 04/1
ای یک و دو نشان دهنده غنی شدن ذرات رسوب هحوضه

تر و تهی شدن از نظر ذرات ریزتر از نظر ذرات درشت
ها، عکس این که برای سایر زیرحوضهدر حالی. است

مطلب صادق است و مقادیر بیانگر غنی شدن ذرات 
تر و تهی شدن از نظر ذرات رسوب از نظر ذرات ریز

  .تر استدرشت
ها را در تولید رسوب نشان ، سهم زیرحوضه3جدول 

های طبق ستون سوم جدول یاد شده، زیرحوضه. دهدمی
، 90ترتیب با داشتن سهم برابر با  یک، چهار و پنج به

 درصد، بیشترین نقش را در تولید رسوب 30/66 و 29/70
با در نظر گرفتن حوضه باالدست محل تالقی  .دارند

و دعنوان حوضه اصلی،   به2 و 1های زیرحوضه
ستون سوم جدول  ( درصد63 بیش از 6 و 5زیرحوضه 

  .کنند را تولید میرسوب حوضه اصلیاز  )3

خطای نسبی مدل چند متغیره مورد استفاده برای تمـام    
هــای رســوب و هــا، بــرای هــر یــک از نمونــهزیرحوضــه
هـا   درصد و بـرای تمـام نمونـه        18 تا   5/1ها از   زیرحوضه

انگین خطـای نـسبی      درصد متغیر اسـت و میـ       15 تا   11/1
 11 برابـر بـا      ها تقریبا  ها و تمام زیرحوضه   برای تمام نمونه  

 متوسط ضریب کارایی مدل نیز بـرای      . دست آمد  درصد به 
  . است99/0ها حدود تمام زیرحوضه

خطای نسبی کم و ضریب کارایی بـاالی مـدل بیـانگر            
هـا  صحت و کارایی مناسب آن در برآورد سهم زیرحوضه        

مـشاهدات صـحرایی نیـز نتـایج      . ب اسـت  در تولید رسـو   
ییـد  أدست آمده و صحت و عملکرد مناسـب مـدل را ت            به
زیر حوضه یـک نـسبت بـه زیرحوضـه دو دارای            . کندمی

ــشتر   ــیب بی ــل  36/17(ش ــد در مقاب ــد6 درص و )  درص
 زیرحوضه دو تقریبـا    (تر به فرسایش    شناسی حساس  سنگ

  .است) فاقد مارن و شیل و اسلیت است

  

  .ها در تولید رسوب زیرحوضهسهم و اهمیت نسبی -3جدول 
  )درصد( سهم کل  )درصد( سهم به ازاء هر جفت زیرحوضه  درصد مساحت تحت پوشش هازیرحوضه

1 
2 

14/89  
86/10  

90  
10  

90  
10  

3  
4  

86/20  
14/79  

71/29  
29/70  

74/26  
26/63  

5  
6  

10/67  
90/32  

30/66  
70/33  

94/41  
32/21  
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سه نسبت به زیرحوضه چهـار      رغم اینکه زیرحوضه    به
ــری  ــیب کمتـ ــل 65/12(از  شـ ــد4/21 در مقابـ )  درصـ

زیرحوضه  .برخوردار است، ولی درصد مارن بیشتری دارد      
 در 41/21(شش نسبت به زیرحوضه پنج نیز شـیب کمتـر       

. تـری دارد  شناسی حساس ولی سنگ )  درصد 54/28مقابل  
در . اسـت کل زیر حوضه شش از کنگلومرا تـشکیل شـده         

درصد قابل تـوجهی از اراضـی کـشاورزی موجـود         ضمن  
برروی کنگلومرا در حوضه یاد شـده دارای شـیب زیـاد و         

 یـک،   هـای زیرحوضه بنابراین .شخم در جهت شیب است    
هـای دو، چهـار،     ترتیب نسبت به زیرحوضه    سه و شش به   

ولـی در کـل     . ثیر و نقش بیشتری در تولید رسوب دارند       أت
  .ها قابل مالحظه نیست اختالف

 عنصر مورد مطالعه نیز که      36ها از   ترین ترکیب   مناسب
 Tlبیشترین قدرت تفکیک را دارا هستند حاوی دو عنصر          

 و Pb ،Vهای یک و دو، سه عنصر        برای زیرحوضه  Ceو  
W  های سـه و چهـار و سـه عنـصر             برای زیرحوضهNi ،

Mn   و Ce  باشـند های پـنج و شـش مـی       برای زیرحوضه. 
های یاد شده برای تعیـین سـهم        رکیبتوان از ت  بنابراین می 
هـای مـشابه در     حوضه مورد مطالعه و حوضـه     موجود در   

ای البتـه چـون هـر حوضـه       . تولید رسـوب اسـتفاده کـرد      
ای و  شود در هر مطالعه   های خود را دارد توصیه می      ویژگی

ای به منظور اطمینان بیشتر، ترکیب مناسبی برای هر حوضه  
هـای مختلـف    ی زیرحوضـه  از عناصر که قادر به جداسـاز      

دسـت   های مناسب بـه   تفاوت در ترکیب  . باشد تعیین شود  
 عناصـر   .ها نیز موید این مطلب است     آمده برای زیرحوضه  

موجـود در ایـن سـه ترکیــب، جـزء عناصـر ژئوشــیمیائی      
نتیجه برای مطالعات منـشأیابی و تعیـین سـهم          در  هستند،  

 کـرد و    توان تنها از ایـن عناصـر اسـتفاده          می ها زیرحوضه
 .نیازی به سایر عناصر مورد استفاده در این تحقیق نیـست          

مطابقـت  ) 1999( و همکـاران     والینگاین نتیجه با مطالعه     
  .کندمی

ترتیب با داشتن  های یک، چهار و پنج بهزیرحوضه
 درصد، بیشترین 30/66 و 29/70، 90سهم کل برابر با 

وضه با در نظر گرفتن ح. نقش را در تولید رسوب دارند
عنوان   به2 و 1های باالدست محل تالقی زیرحوضه

 درصد 63 بیش از 6 و 5حوضه اصلی، دو زیرحوضه 
از رسوب حوضه اصلی را تولید ) 3ستون سوم جدول (

های حفاظت خاک و  بنابراین با هدایت برنامه.کنندمی
 63توان حدود کنترل رسوب به این دو زیرحوضه می

در اینجا نیز . اصلی کاستدرصد از تولید رسوب حوضه 
خطای نسبی پائین و ضریب کارایی باالی روش، 

ها دال بر مشاهدات صحرایی و خصوصیات حوضه
موفقیت و کارایی باالی روش منشأیابی در برآورد سهم 

  .ها در تولید رسوب هستندزیرحوضه
در کل روش منشأیابی رسوبات آبی قادر بـه تعیـین و            

حوضه مرگن اسـت    در   هازیرحوضهتفکیک مناسب سهم    
ایـن  . و نشان داده شد کـارایی بـاالیی در ایـن زمینـه دارد             

های مـستقیم و    زیادی  نسبت به سایر روش     مزایای  مزایای  روش  
تـوان بـه    تـوان بـه    مـی مـی مستقیم دارد کـه از مهمتـرین ایـن مزایـا             غیر

     ایـن   ایـن    یعنـی یعنـی . اشـاره کـرد   اقتصادی بودن آن    اقتصادی بودن آن    سرعت زیاد و    
  هـای هـای      نمونـه   نمونـه    وتحلیلوتحلیل   و تجزیه   و تجزیه    آوریآوری جمع  جمع   روش تنها نیاز به   روش تنها نیاز به   

 پایش دراز مـدت و       پایش دراز مـدت و         جای  جای    به  به    مختلف  مختلف    منابع  منابع   رسوب و خاک  رسوب و خاک      
یـابی  برای دست   . دارد  دارد  رسوب  رسوب   گرانقیمت فرسایش و حمل   گرانقیمت فرسایش و حمل   

های دیگر، به سهم منابع یاد شده در تولید رسوب از روش       
آوری داده با هزینه زیـاد       گیری و جمع  ها اندازه نیاز به سال  

رتبــاط فرســایش ضــمن آنکــه ممکــن اســت ا. باشــدمــی
باالدست با فرآیندهای رسوبگذاری و حمـل رسـوب نیـز           

کسب اطالعات  کسب اطالعات  شود برای    توصیه می  بنابراین .برقرار نشود 
     منـاطق   منـاطق    شناساییشناسایی     رسوب و در نتیجه     رسوب و در نتیجه       منابع  منابع   از اهمیت نسبی  از اهمیت نسبی  

بـه منظـور     آبخیـز     آبخیـز      داخلداخلدر  در   و حساس به فرسایش      بحرانیبحرانی
از ایـن   ب،  ب،   رسـو   رسـو     و کنترل   و کنترل    حفاظت خاک حفاظت خاک       هایهای     برنامه  برنامه   اجرایاجرای

  .روش استفاده شود
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Abstract 
Because of many problems associated with traditional procedures for identifying sediment sources, 

fingerprinting techniques, based on physical, chemical and organic properties of sediment and source 
materials, are increasingly being used as a valuable and effective alternative approach to assembling 
such information. In this method, a suitable composite (set) of diagnostic properties and a multivariate 
mixing model are employed to estimate the relative contribution of sediment sources to sediments 
transported to basin outlet. In this study, using suitable composites of geochemical elements, 
radionuclides, organic Carbon, Nitrogen and Phosphorous, capable of discriminating subbasins of the 
study basin, and a multivariate mixing model were used to determine contributions of that subbasins to 
sediment yield. The suitable composite fingerprints (elements) were obtained using discriminant 
analysis. The study basin is known as Margan, located in Pouldasht district, Makoo Township, 
Western Azarbaijan province. This basin has six subbasins. The suitable composite fingerprints having 
capability to distinguish the above mentioned subbasins include: Tl and Ce for the subbasins of 1 and 
2, W, V, and Pb for the subbasins of 3 and 4, and Ni, Mn and Ce for the subbasins of 5 and 6. Mean 
contributions from the subbasins of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 were to be estimated as 89.14, 10.86, 20.86, 
79.14, 67.10 and 32.90% respectively. Low mean absolute errors (less than 11%) show high degree of 
correspondence between measured and predicted properties. High model efficiencies (greater than 
0.99) confirm the goodness of fit of the mixing models. Also it is argued that fingerprinting estimates 
for sediment sources are consistent with field observations. Then although a number of limitations 
must be recognized, the fingerprinting approach to source ascription has high efficiency to determine 
relative importance of sediment sources (subbasins) in the study basin. 
 
Keywords: Tracers; Erosion types; Sediment sources fingerprinting; Discriminant analysis; 
Multivariate mixing model; Pouldasht 
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