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چکیده
شناخت منشاء تپههای ماسهای در مطالعات کنترل فرسایش بادی از اهمیت ویژهای برخوردار است .به دلیل وجوود مشوکالت زیواد در کواربرد
روشهای سنتی ،روش انگشتنگاری یا به عبارتی منشاءیابی به عنوان روشی جایگزین و مناسب مورد توجه محققین مختلف قرار گرفتوه اسوت .در
این روش خصوصیات فیزیکی ،ژئوشیمیایی و آلی رسوب و منابع آن برای تعیین منوابع اصولی رسووب و اهمیوت نآوبی آنهوا موورد اسوتفاده قورار
میگیرند ..در این تحقیق سعی شده که با بهرهگیری از ترکیب مناسبی از عناصر ژئوشیمیایی که قادر به جداسوازی کواربریهوای مختلوف ارا وی
میباشند ،سهم کاربریها در تولید رسوب تپههای ماسهای در منطقه گچین واقع در شهرستان بندرعباس تعیین شود .ابتدا تعداد  22نمونه از منابع
احتمالی رسوبات و تپههای ماسهای برداشت و سپس دانهبندی آنها انجام شد .بعد از به دست آوردن دادههای مورد نظر ،روشهای آمواری ماننود
کروسکال والیس و تحلیل تشخیص برای بررسی توان ردیابها و تعیین ترکیب بهینه از ردیابها انجام گردیود .نتوایح حاصول از تحلیول تشوخیص
نشان داد که سه ردیاب  Na ،Pو  Mgاز بین ردیابهوای  Ni ،Cu ،Ca ،Zn ،Fe ،Mn ،Mg ،Na ،Pو  Kبوه عنووان ترکیوب بهینوه جهوت جداسوازی
کاربریهای ارا ی در منطقه مناسب هآتند .در نهایت با استفاده از مدلهای چند متغیره ترکیبی در تولید منابع رسوب ،سهم کاربریهای ارا وی
کشاورزی ،جنگلهای دستکاشت ،مرتع و ارا ی بایر به ترتیب برابر  31/28 ،2/28 ،2/28و  33/58به دست آمد .خطای نآبی مدل ترکیبی بورای
برآورد سهم کاربریهای مختلف در تولید رسوب برابر  7/38درصد و ریب کارایی مدل  22/38درصد محاسبه شد .مقادیر خطای نآبی و کوارایی
مدل ،نشاندهنده این هآتند که روش انگشتنگاری توانایی باالیی در تفکیک منابع تولیدکننده رسوب دارد.
واژگان کلیدی :منابع رسوب؛ انگشتنگاری؛ ردیابها؛ مدل چند متغیره ترکیبی؛ گچین.

مقدمه
در حال حا ر حدود  33درصد سطح خشکیهای کوره
زمین را مناطق خشک و نیموهخشوک دربرگرفتوه کوه 12
درصد این سطوح کامال خشک و فاقد حیات گیواهی اسوت
] .[12رشد فزاینده جمعیت ،محدود بودن منابع و بور هوم
خوردن تعادل اکولوژیک حواکم بور محویی زیآوت در ا ور
بهرهبرداریهای بیرویه انآان بخصوص در چند دهه اخیر،
باعث بروز مشکالتی در کشور شده است .از عمدهترین این
مشکالت میتوان به بروز و ظهوور سویالبهوای مخورب و
فرسایش آبی در باالدست و بروز پدیده فرسوایش بوادی در
ارا ووی دشووتی منوواطق خشووک ،نیمووهخشووک و خشووک
نیمهمرطوب اشواره نموود .یکوی از مهومتورین فراینودهای
طبیعی در مناطق نیمهخشک ،خشک و فراخشک فرسایش

بادی است .فرسوایش بوادی و هجووم ماسوههوای روان بوه
تاسیآووات اقتصووادی و منووابع زیآووتی یکووی از مهوومتوورین
مصادیق بیابانزایی در کشور محآووب مویشوود .بنوابراین
شناخت مراحل به وقوع پیوستن فرسایش بوادی و بررسوی
چگونگی زمان مقابلوه بوا آن از اهمیوت شوایانی برخووردار
است ] .[18در فرسایش بادی سه منطقه حمل ،برداشوت و
رسوبگذاری وجود دارد .جلوگیری از برداشوت رسووبات در
منطقه برداشت یک کار روری اسوت و عملیوات اجرایوی
بایآتی بیشتر در منطقوه برداشوت متمرکوز شوود .جهوت
تثبیت منواطق برداشوت تپوه ماسوههوا نیواز بوه شوناخت
محدودههای برداشت میباشد ] .[13روشهای متعددی در
تعیین و شناسایی منابع رسووب و سوهم آنهوا وجوود دارد.
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روش منشاءیابی یا ردیابی منابع رسوب به عنوان روشی بوا
کارایی باال مورد توجه محققین مختلف قرار گرفتوه اسوت.
منشاءیابی به تکنیکهای اندازهگیری بر پایه برداشتهوای
صحرایی اطوال مویگوردد کوه خواک فرسوایش یافتوه از
چنودین منبوع را بووا اسوتفاده از ویژگویهووای ردیوابهووا و
مودلهووای ریا وی ترکیبووی دسووتهبنودی و یووا جداسووازی
مینمایند ] .[2مهمترین اصل در روش انگشت نگاری ایون
است که منابع مختلوف رسووب بوا اسوتفاده از تعودادی از
خصوصوویات شوویمیایی ،فیزیکووی و آلووی قابوول شناسووایی و
تشووخیص بوووده و بووا مقایآووه ایوون خصوصوویات بووا همووان
خصوصیات در نمونههای رسوب میتووان سوهم و اهمیوت
نآبی منابع رسوب را در تولید رسوب به دست آورد و ایون
روش فاقد بآیاری از مشکالت روشهای سنتی میباشد .از
مهمترین این مزایا میتووان بوه سورعت زیواد و اقتصوادی
بودن آن اشاره کرد ،یعنی این روش تنها نیاز به جمعآوری
و تجزیه و تحلیل نمونههای رسوب و خاک منوابع مختلوف
به جای پایش دراز مدت و گران قیموت فرسوایش و حمول
رسوب دارد .به رغم توسعه مطلوب روش منشاءیابی رسوب
در طول بیش از دو دهه گذشته و پتانآیلهوای بواالی آن
در تعیین منابع رسوب ،هنوز عودم قطعیوتهوایی در روش
تحقیق آن وجود دارد .از این عدم قطعیتهوا مویتووان بوه
نبود یک دستورالعمل مناسب برای انتخواب مناسوبتورین
ترکیب از ردیابها جهت تفکیک منابع رسوب در حو هها
و مناطق مختلف اشاره کورد ] 3و  .[3حاکمیوت فرسوایش
بادی ،تجمع و حرکت ذرات ماسه که به روستاهای منطقه،
ارا ووی زراعووی و نخوویالت ،کانووالهووای آبیوواری و راههووای
ارتبوواطی در منطقووه خآووارات سوونگینی وارد مووینمایوود و
همواره کنترل آن مورد توجه مآئولین و دسوتانودرکاران
منطقه بوده ،علت انتخاب تحقیق حا ر است.
در سووالهای اخیوور روش انگشووتنگوواری ژئوشوویمیایی
رسوبات به عنوان یک روش ارزشمند برای شناسایی منشاء
رسوووبات بووادی محآوووب موویشووود ] .[12در تحققووی
متغیرهای رسوبشناسی ،ژئوشیمیایی و ژئومرفولوژیوک در
تپههای ماسهای و ارا ی نبکا سیآتم سواحلی میانکالوه را
مورد بررسی قرار دادنود .بودین منظوور  05نمونوه از پونح
منطقه تپههای سواحلی در میانکالوه جموعآوری و از نظور
ترکیب ،بافت و شیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفوت

و  31نمونه از ارا ی نبکوا بوه منظوور تعبیور ویژگویهوای
ژئومرفولوژیک و بافتی مورد تجزیه و تحلیول قورار گرفتنود
] .[2در پژوهشی برای تعیین سوهم کواربریهوای مختلوف
ارا ی در تولید رسوب از روش منشاءیابی استفاده نمودنود.
در ایوون روش خصوصوویات فیزیکووی ،ژئوشوویمیایی و آلووی
رسوب و منابع آن برای تعیین منبع اصلی رسوب و اهمیت
نآبی آنها مورد استفاده قرار گرفتند .نتایح نشان داد کوه
کاربری مرتع تقریبا  25درصود رسووب را تولیود مویکنود
] .[11در تحققی به منشاءیابی منابع رسوب بوا اسوتفاده از
ردیابهای چندگانه در حوزه آبخیز دریاچه آرجایل ،شمال
غرب استرالیا پرداخته شد و بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه
بخش اعظمی از رسوبات از خاکهای بوا فرسوایشپوذیری
باال که بر روی سنگهای رسوبی پرکوامبرین قورار دارنود و
بخش دیگر رسوبات از فرسوایش خنودقی و کانوالی منشواء
میگیرند ].[12
در این تحقیق دو هدف دنبال شد که عبارت بودنود از
تعیین سهم کاربریهای مختلف ارا وی در تولیود رسووب
تپههای ماسهای و تعیین ترکیب مناسوبی از ردیوابهوا در
واحدهای مختلف منابع تولید رسوب ،که بیشوترین قودرت
در تفکیک واحدهای مختلف داشته باشند.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه گچین با وسوعت  2028هکتوار در یوک دشوت
وسیع کامأل مآطح ساحلی در غرب شهرستان بنودرعباس
و در محوودوده دهآووتان گچووین حوود فاص ول "88°02'02
تا" 88°83'38طول شرقی و " 27°51'00تا "27°11'30
عرض شمالی واقع شده است .منطقه مورد مطالعوه بخشوی
از زاگرس چین خورده و در جنوبیترین ناحیه ایوران قورار
گرفته است .این بخش از زون زاگرس که ناحیه جنوبی نیز
نامیده میشود سکانس پیوستهای از رسووبات ترسویری در
منطقه رخنمون دارد به عالوه بوه سوبب وجوود الیوههوای
تبخیری هرموز متعلوق بوه اینفراکوامبرین در زیور طبقوات
رسوبی این ناحیه و تحت تأ یر پدیده تکتونیکی در گوشوه
و کنار گنبدهای نمکی به درون طبقات رویی تزریق شده و
به سطح زمین راه یافتهاند .از نظر زمینشناسی این منطقه
شامل نهشتههای سیلتی -رسی ،بادرفتهوا و مآویلهوای
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بآتر رودخانهای مربوط به دوره کواترنر میباشود .متوسوی
بارندگی ساالنه منطقه  128/7میلیمتور و جهوت بادهوای

مرجان درپریش و همکاران 9

غالب و فرساینده جنووب شورقی توا جنووب غربوی اسوت.

شکل  -1موقعیت منطقه گچین

روش تحقیق
نمونهبرداری
قبل از انجام نمونهبرداری میودانی ،ابتودا نقشوه پایوه و
اطالعوات الزم از سوازمانهوای مربوطووه تهیوه و بوا کمووک
تصاویر ماهوارهای و پایگواه  ،Google earthنقشوه کواربری
ارا ی تهیه گردید .سپس با حضور در عرصه و تطابق دادن
نقشووه بوورای اطمینووان از صووحت نقشووه تهیووه شووده،
نمونهبرداری انجام شد .کاربریهای مختلف (شامل ارا وی
بایر ،مرتع ،جنگلهای دستکاشت و ارا ی کشواورزی بوه
عنوان منابع تولید رسوب در نظر گرفته شودند .تعوداد 22

نمونه سطحی از منابع رسوب و منطقه رسوب طی سوه روز
بازدید میدانی در شهریور ماه  23برداشت گردیود .الزم بوه
ذکوور اسووت کووه  21نمونووه از منووابع احتمووالی رسوووب
(کواربریهوای مختلوف ارا وی و هفوت نمونوه از منواطق
رسوب (تپههای ماسهای جمعآوری شد .برای آمادهسوازی
اولیه نمونهها ،از الک کمتور از  78میکورون اسوتفاده شود.
نقاط نمونه برداری در شکل ( 2مشاهده میشوند.
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شکل  -2نقشه کاربری ارا ی منطقه مورد مطالعه

اندازهگیری و محاسبات
در این مطالعه غلظت  15پارامتر به عنوان ردیاب اولیوه
مورد اندازهگیری قرار گرفوت .ردیوابهوای ،Mn ،Fe ،Mg
 Cu ،Niو  Znتوسووی دسووتگاه اسووپکتروفتومتر ،uv-vis1
ردیابهای  Kو  Naتوسی دستگاه فلیمفتوومتر 2و  Pو Ca
به روش جذب اتمی اندازهگیوری و بوه عنووان منشواءیواب
اولیه به کار گرفته شدند .برای اجورای منشواءیابی رسووب،
تعیووین ترکیووب بهینووه از ردیووابهووا یووا مجموعووهای از
خصوصیات مواد منابع رسوب که توانایی و قدرت تفکیک و
تشخیص منابع بالقوه رسوب را داشته باشد ،روری اسوت.
در این بخوش قابلیوت و همچنوین تعیوین ترکیوب بهینوه
ردیابها در جداسازی منوابع رسووب (کوه شورط اساسوی
منشاءیابی رسوب است مورد آزمون قورار گرفوت .در ایون
پووژوهش ،یووک روش آموواری دو مرحلووهای بوورای انتخوواب
ترکیب بهینه ردیابها در تفکیوک منوابع رسووب بوه کوار
گرفته شود ] 3و  .[17در مرحلوه اول ،بوه منظوور انتخواب
1 - Spectrophotometer uv-vis
2- Flame photometer

ردیابهای اولیه و حذف ویژگیهای ا افه (ویژگیهایی که
قادر به تفکیک مناسب منوابع رسووب نیآوتند از آزموون
عاملی  Kruskal- Wallisاستفاده شد ] .[7این روش یوک
تابع عاملی تحلیل واریانس و یک آزمون توزیوع آزاد بورای
تمایز بین منابع رسوب مختلف است ] .[3چنانچه میانگین
غلظت هر یک از ردیابها در منابع رسوب (کاربری ارا ی
دارای تفوواوت معنوویداری باشوود ،ارزیووابی وارد مرحلووه دوم
میشوود .در مرحلوه دوم از تحلیول تشوخیص توابوع چنود
متغیره گام به گام به منظور انتخاب ترکیب بهینه ردیابها
از مجموعه ردیابهای انتخابی در مرحله اول استفاده شود.
هدف این تجزیه و تحلیول حوداکثر نموودن تفکیوک بوین
منابع رسوب با به حداقل رساندن مجموعه بهینه ردیابهوا
میباشد ].[10
بعد از این که ترکیب بهینه انتخاب گردید سهم نآبی
هر یک از منابع بوالقوه بوا اسوتفاده از مودلهوای ترکیبوی
برآورد شد .بودین منظوور از مودل ترکیبوی چنود متغیوره
کولینز و همکاران ] [0استفاده شد (رابطه . 1
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این مدل براساس دو شرط استوار است .نخآت این که
مجموع سهم نآبی منابع رسوب برابور یوک اسوت و دیگور
این که مقادیر آن بین صفر و یک قرار دارد:
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به جای حل مآتقیم از روشهوای بهینوهسوازی توابوع
هدف ،از حداقل کردن مجموع مربعات باقی مانده اسوتفاده
شده است .با به حداقل رسیدن  Rمعوادالت بوا اسوتفاده از
نرمافزار  Solverحل شده و سوهم هور یوک از واحودهوای
منابع رسوب (کاربری ارا ی برای نمونه رسوب مورد نظور
به دست آمد .این کار برای تمام نمونههای رسوب انجوام و
از مقادیر سهم هر یک از واحدهای کاری بورای بوه دسوت
آوردن سهم متوسی میانگینگیری شد .با حل معادالت یاد
شده رایب  bijکه نمایندۀ سوهم رسووب منوابع iام اسوت
تعیین گردید .در ایون مرحلوه قبول از اینکوه نتوایح مودل
ترکیبی ارزیابی گوردد مجمووع خطاهوای نآوبی از طریوق
رابطه زیر تعیین میشود.
(2

𝑥

]

𝑛∑[𝑖−
] 𝑗𝑏 𝑗𝑖𝑎 𝑗=1

𝑖𝑥

𝑚∑ =E
[ 𝑖=1

در نهایت برای تعیین میوزان دقوت و کوارایی روش ارائوه
شده توسی ناش و ساتکلیف [13] 1کارایی مدل ( MEبوه
شرح رابطه ( 3قابل محاسبه هآتند:
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∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑃𝑖 )2
𝑛 𝑀𝐸 = 1 −
∑𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂𝑚𝑒𝑎𝑛 )2

(3

در این رابطه n ،تعداد ردیابهوا :Omean ،میوانگین مقوادیر
مشوواهده شووده :Oi ،مقووادیر مشوواهده شووده و  :Piمقوودار
برآوردی حاصل از مدلها است .مقدار  MEبوین ∞ -توا 1
متغیوور اسووت و بیووانگر درصوودی از واریووانس اولیووه بووین
دادههاست که مدل قادر به پیشبینوی آن اسوت .هور چوه
مقدار  MEبه یک نزدیکتر باشود مودل از کوارایی بواالتری
برخوردار است.
نتایج
نتایح حاصل از دانهبندی بیوانگر ایون بوود کوه انودازه
دانههای ماسه متوسی است .اغلب تپههای ماسوهای بوادی
در مناطق رسوبگذاری جورشدگی متوسطی را به نموایش
میگذارند ،کح شدگی نمونههوای ماسوه بوادی بوه سومت
ذرات ریزدانه تا خیلی ریزدانه بود و از نظر پخشودگی ذرات
دارای پخی متوسی بودند .نتایح حاصول از آزموون آمواری
کروسکال والویس بوه منظوور انتخواب اولیوه ردیوابهوا در
جدول  1ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود سه
عنصور  Mg ،Naو  Pکمتورین مقودار  P-valueرا داشووته و
میتوان گفت توانوایی آنهوا در ردیوابی رسووب بیشوتر از
سایرین است.

جدول  -1آزمون آماری بررسی توان ردیابها جهت تفکیک منابع رسوب
آزمون

آزمون

1

کروسکال والیس

ردیابها

ردیابها
Mg

آماره H

سطح معنیداری

3/302

5/523

کلآیم

Ca

0/308

5/255

سدیم

Na

7/822

5/588

فآفر

P

11/025

5/552

مس
روی

Cu
Zn

8/323
0/322

5/122
5/123

منگنز

Mn

2/732

5/030

منیزم

پتاسیم

K

2/833

5/032

نیکل

Ni

2/252

5/022

آهن

Fe

3/002

5/22

1- Sutcliffe & Nash
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تشخیص در جدول ( 2ارائه شده است .طبق ایون جودول
سه ردیواب سودیم ( ، Naفآوفر ( Pو منیوزیم ( Mgوارد
مدل شدند .مالحظه میشود که با ا افه شدن هر ردیواب،
مقدار عوددی شواخص  Wilk’s lambdaکواهش و سوطح
معنیداری بهتر شده است.

ترکیب بهینه خصوصیات ردیواب بایود طووری انتخواب
شود که عالوه بور داشوتن کمتورین هومخطوی چندگانوه،
بیشووترین توووان تفکیووک منووابع را داشووته باشوود تووا باعووث
مشکالتی در تفآیر اهمیت هر یک از متغیرها و ناپایوداری
نتایح طبقهبندی تحلیل نشود ] .[15نتایح حاصل از تحلیل

جدول  -2مراحل اضافه شدن عناصر ردیاب در توابع تشخیص تحلیل
گام

ردیاب

Wilk's Lambda

سطح معنیداری

Chi-square

درصد تجمعی واریانس

همبآتگی کانونی

1

Na

5/832

5/52

31/282

28/3

5/253

2

P

5/223

5/52

3/013

155/5

5/031

3

Mg

5/108

5/55

5/510

155/5

5/22

با بوه حوداقل رسواندن معادلوه ( 1بورای هور یوک از
نمونههای رسوب و متوسیگیری از مقوادیر حاصول ،سوهم
هر یک از منابع در قالب جدول ( 3به دست آموده اسوت.
اهمیت نآبی هر منبع با تقآیم سهم کل بر حآب درصود
بر درصد مآاحت تحت پوشش منابع به دست آمد.

شکل ( 3میزان تفکیک منابع بالقوه رسوب به دست آموده
از  DFAرا نشان میدهد .این شکلها که از محاسوبه توابع
 1و  2به دست آمده است نشاندهنده میزان تفکیک بوین
منابع رسوب مختلف است.

جدول  -3سهم هر یک از منابع رسوب در تولید رسوب
منابع تولید رسوب

سهم کل بر حآب درصد

درصد مآاحت تحت پوشش

اهمیت نآبی

مرتع
ارا ی کشاورزی
جنگلهای دست کاشت
ارا ی بایر

31/28
2/28
2/28
33/58

21/81
1/02
1/8
8/8

5/30
1/21
1/2
11/03

شکل  -3جداسازی کاربریهای مختلف توسی تابع  1و 2

تعیین سهم کاربریهای مختلف اراضی در تولید رسوب تپههای ماسهای با استفاده از روش...

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایح دانهبندی و همچنین نتایح بررسیهای
انجام شده مشخص شد که ارتباط ژنتیکی بآویار نزدیکوی
بین رسوبات ارا ی برداشوت منطقوه و نهشوتههوای بوادی
وجود دارد .این امر حکایت از محلی بوودن ذرات برداشوت
شده دارد و حداکثر فاصله بین  8-25کیلومتر برآورد شوده
است .ترکیب بهینهای که با تحلیل تشخیص به دست آمود
شامل سه ردیاب سدیم ( ،(Naمنیوزیم ) Mgو فآوفر )(P
میباشد .خطای نآبی مودل ترکیبوی بورای بوراورد سوهم
کاربریهای مختلف برای نمونههای رسوب بوه دسوت آمود
که برابر  7/38درصد میباشد و ریب کارایی مدل 22/38
درصد محاسبه شد .با توجه به اینکه خطای نآبی محاسبه
شده کم و رایب کارایی مدل بوه صود نزدیوک بوود ایون
مو وع نشاندهندۀ صحت و کارایی مناسب مدل میباشد.
در مقایآووه ،مطالعووات انجووام شووده در تعیووین سووهم
رخآارههای مختلف ژئومرفولوژی در تولید رسوب تپههوای
ماسهای از روش ردیابی رسوبات در ارگ اشکذر یزد نشوان
داد کووه ترکیووب عناصوور روبیوودیم ( ، Rbسووریوم ( Ceو
استرانآوویم ( Srترکیووب بهینووه اسووت ] .[2همچنووین در
پژوهشووی از دو موودل ترکیبووی کووولینز و هوووگس 1جهووت
انگشتنگاری رسوب به منظور کمّوی نموودن سوهم منوابع
رسوبات تپههوای ماسوهای در منطقوه جازموریوان ،جنووب
کرمان بهره بردند .عناصر کروم ( ، Crلیتیم ( ، Liنیکل (Ni
و کبالت ( Coبیشوترین توانوایی را در تفکیوک رسووب در
این منطقه دارا میباشند .همچنین بر طبق نتوایح ،وریب
کارایی برای مدل کولینز (برابر با  22/28درصود بواالتر از
مدل هوگس (برابر با  22/2درصد محاسبه شد که نشوان-
دهنده کارایی باالی این مدل در منشواءیابی رسووبات تپوه
ماسهای میباشد ].[8
در تحقیق پیشرو در نهایت با استفاده از ترکیب بهینه
به دست آمده ،مدلهای ترکیبی سهم هر کاربری در تولید
رسوووب تعیووین شوود .نتووایح نشووان داد کووه سووهم ارا ووی
کشاورزی ،جنگلهای دستکاشوت ،کواربریهوای مرتوع و
ارا ی بایر به ترتیوب برابور  31/28 ،2/28 ،2/28و 33/58
به دست آمد .بنابراین با هدایت برنامههای حفاظت خاک و
کنترل رسوب در کاربریهای مرتع و ارا ی بوایر مویتووان
1- Collins & Hughes
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حدود  20/3درصد از تولید رسوب منطقوه اصولی کاسوت.
کوواربریهووای ارا ووی بووایر ،مرتووع ،ارا ووی کشوواورزی و
جنگلهای دست کاشوت بوه ترتیوب بیشوترین و کمتورین
سهم در تولید رسوب تپههای ماسوهای در منطقوه گچوین
بندرعباس دارا میباشند.
تحقیقی که در ارگ اشوکذر انجوام شود نشوان داد کوه
رخآاره دشت ریگی ریزدانه -بآتر خشوکرود و سوبخا بوه
ترتیب بیشترین و کمترین سهم در تولید رسوب تپوههوای
ماسهای دارا میباشند .خطای نآوبی مودل ترکیبوی بورای
برآورد سهم رخآارههای مختلف برای هر یک از نمونههای
رسوب بدست آمد که از  5/2تا  5/08متغیور مویباشوند و
ووریب کووارایی موودل  5/222محاسووبه گردیوود ] .[2در
پژوهشی دیگر سوبات بادی نیاتوک بوا اسوتفاده از ردیوابی
عناصر ژئوشیمیایی منشاءیابی شد .نتایح نشوان داد ارا وی
فاقد پوشش بیشترین سوهم و بآوتر روخانوههوا و دریاچوه
هامون بیشترین اهمیت نآوبی را در تولیود رسووب نشوان
میدهد ] .[1در مطالعوهای بوه منشواءیابی رسووبات بوادی
حاشیه پالیای گاوخونی با استفاده از روش انگشوتنگواری
پرداختوووه شووود .نتوووایح نشوووان داد کوووه واحووودهای
سنگشناسی  Mlgs ,Qcf ,Murmg Trn ,Omql ,Klsolبه
ترتیب بیشوترین سوهم را در تولیود رسووب دارنود ] .[3در
پژوهشی ریب کارایی مدل بورای کواربریهوای مختلوف
ارا ی در تولید رسووب بوا اسوتفاده از روش منشواءیابی را
برابر  5/222محاسبه کردند ].[11
به طور کلی نتایح این پژوهش بیوانگر آن هآوتند کوه
روش منشاءیابی رسوبات بادی قوادر بوه تعیوین و تفکیوک
مناسب سهم کاربریها درمنطقوه گچوین اسوت و کوارایی
باالیی در این زمینوه دارد .همچنوین عناصور  Mg ،Naو P
بهترین ترکیب برای این منظور بوده و با توجه به ایون کوه
جزء عناصر ژئوشیمیائی هآتند ،در نتیجه بورای مطالعوات
منشاءیابی و تعیین سهم کاربریها مویتووان تنهوا از ایون
عناصر استفاده کرد و نیازی به سایر عناصور موورد بررسوی
در این تحقیق نیآت.

1991  بهار و تابستان،1  شماره،9  دو فصلنامه علمی خشک بوم جلد1
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Abstract
Recognition of source areas of sand dunes is very important in wind erosion control projects.
Due to the difficulties in application of traditional methods in recognition and determination of the
sediment source apportionment, fingerprinting method (source identification), as an alternative and
suitable method has been considered in several studies. This method, determines the source areas of
sediment using physical and chemical characteristics of sediments, rocks and soils of different
sources. In the current research, sediment production share of these sources is determined through
the use of appropriate combination of separation properties of sediment. Furthermore, using
appropriate combination of geochemical elements capable of isolating different land uses, the
contribution of each land use to the production of sand dunes was determined in Gachin, Iran.
Initially, 28 samples were taken from the possible sources of sediment and sand dunes, and then
statistically investigated through analysis of variance and Kruskal-Wallis to identify the optimal
combination of tracing tracers. The results revealed that of the all tracers, P, Na and Mg were the
optimal combination for differentiating land uses in the region. Outputs of Composite Multivariate
method showed that the percentage contribution of pasture land, agricultural land, forest planting,
and bare land appeared to be 31/25, 2/85, 2/85 and 63/05, respectively. The relative error of the
hybrid model to estimate the contribution of different applications in the production of sediment
was equal to 7/65 % with a correlation coefficient of 92/35. In conclusion, considering the relative
error and capabilities of fingerprinting technique, it has been demonstrated that this technique has
an acceptable performance for the sediment source apportionment.
Keywords: Sediment Sources, Fingerprinting, Tracers, Composite Multivariate Method; Gachin.

