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چکیده
یکی از روشهای مؤثر در شناسایی منابع رسوب و فرسایش ،شناسایی سازندهای حساس به فرسایش در حوضه میباشد که این امر
را میتوان با استفاده از روش ردیابی ژئوشیمیایی انجام داد .در این پژوهش با توجه به رسوبزایی باالی بخش جنوب غربی حوضه
آبخیز دریاچه زریوار و وجود سازههای آبخیزداری احداث شده در این محدوده ،نمونههای رسوب ریزدانه با استفاده از روش ردیابی
ژئوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از این روش درصد اشتراک سنگها و سازندها در بخش ریزدانه تعیین و نقشه
فرسایشپذیری مواد زمین شناسی بر اساس این روش تهیه شد .نتایج نشان داد که واحد سنگ شناسی  SK-Hfمتشکل از اسکارن
و کمی هورنفلس و با درصد اهمیت نسبی  82/54بیشترین پتانسیل رسوبزایی را در منطقه مورد مطالعه دارد .همچنین واحد
سنگی  Qlaبا درصد اهمیت نسبی  8/37کمترین پتانسیل رسوبزایی را دارد .نتایج این پژوهش میتواند در شناسایی پتانسیل
رسوبزایی سازندهها و کنترل فرسایش و رسوب مفید باشد.
کلمات کلیدی :دریاچه زریوار ،SK-Hf ،ردیابی ژئوشیمیایی ،رسوبزایی
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 -1مقدمه
شناسایی منابع اصلی رسوب در حوضه آبخیز دریاچه زریوار و تأثیر آن در استقرار و دوام مناسب سازههای رسوبگیر منطقه باعث
کاهش خسارت سیل به روستاهای مجاور ،حاشیهی دریاچه و اراضی کشاورزی منطقه خواهد شد .لذا با شناسایی منابع اصلی
رسوب در منطقه ،میتوان راهکارهای عملی مهار رسوبات را در طرحهای آبخیزداری ارایه نمود .منشأ یابی به روش ژئو شیمیایی بر
انتقال عناصر سنگین و خاکدانههایی که همراه رسوب حمل میشوند ،متکی میباشد Ghadimi ،Amiri et al.(2002( .و
 Polyakov ،Bottrill et al. (2000) ،(2002) Pormatinو  (2004) Nearingو ) Kelley et al. (2006از خصوصیات
ژئوشیمیایی برای ردیابی منشأ رسوبات استفاده کردند  Hakimو  (2006( Khaniاز خصوصیات فیزیکی ،ژئوشیمیایی و آلی
رسوب و منابع رسوب برای تعیین منابع اصلی رسوب و تعیین اهمیت نسبی آنها استفاده کرد .آنها با استفاده از ترکیبی مناسب
از خصوصیات جدا کننده منابع رسوب و مدلهای چند متغیره ترکیبی ،سهم منابع رسوب را در تولید رسوب تعیین کردند .هم-
چنین سهم واحدهای سنگشناسی کنگلومرا ،آهک و دولومیت ،مارن ،رسوبات کواترنری ،شیل و اسلیت را بهترتیب برابر ،30/83
 52/33 ،9/33و  7/51درصد در تولید رسوب برآورد کردند .رسوبات حاصل از بعضی واحدهای سنگشناسی باعث افت شدید
کیفیت آب میشوند ،با مشخص شدن منشأ دقیق این رسوبات میتوان به بهبود کیفیت آب کمک شایانی نمود (Carter et al.
) .2003از طریق منشأیابی میتوان به تأثیرات کاربری اراضی در تولید رسوبات نیز پی برد ،در این روش ،انواع کاربری بهعنوان
منابع رسوب وارد مدل شده و سهم هر یک در تولید رسوب حوضه به دست میآید ( Hakimو  (2006 ،Khaniو (Owens et al.
) (2006) Koohpeima .1999از خصوصیات فیزیکی ،مغناطیسی ،ژئوشیمیایی و آلی رسوب و منابع رسوب برای تعیین منابع
اصلی رسوب و تعیین اهمیت نسبی آنها استفاده نمود .نتایج او در مجموع نشان داد که منبع غالب تولید رسوب در بیشتر
حوضههای مورد مطالعه ،سازندهای کواترنر و قرمز باالیی میباشند Garzanti et al. (2006).سبک فرسایشی ماسههای جدید
نیل به همراه تخمینهای حجم رسوبات به تله افتاده در مخازن سودان ،امکان محاسبه بار رسوبی ناشی از سرشاخههای اصلی و
محاسبه آهنگ فرسایشی را در حوزه آبخیز نیل فراهم کردند Soster et al. (2007) .با استفاده از دو ردیاب سزیم  137و سرب
 210به تعیین میزان رسوب گذاری در دشتهای سیالبی دو رودخانه در ایالت متحده پرداختند .در مطالعه آنها مغزههایی از
دامنهها و دشتهای سیالبی برداشت شد .با بررسی تغییرات در مقادیر ردیابهای مذکور در نمونههای برداشت شده ،میزان
رسوبگذاری در دشتهای سیالبی دو رودخانه بین  0تا  0/17گرم بر سانتیمترمربع در سال برآورد گردید Walling .و Collins
( )2008با مطالعه حوزههای آبخیز بیان کردند که ذرات رسوبی ریز به واسطه نقل و انتقال انواع ریز مغذیها ،فلزات سنگین و
حشره کشها نقش مهمی را در آلودگی آبهای سطحی ایفا میکنند .لذا با شناسایی منابع کلیدی رسوب و تعیین نرخ مهاجرت
رسوبات باالدست قادر به کاهش آلودگی و مدیریت بهینه حوزههای آبخیز خواهد بود.
بعد از انتخاب ردیابهای اولیه ،جهت انتخاب ردیابهای مناسب که قادر به تفکیک منابع رسوب باشند ،از آزمونهای
کولموگروف-اسمیرنوف یک نمونهای ،مقایسه میانگینها و آزمون تحلیل تشخیص استفاده میشود .از بین روشهای مختلف،
نزدیکترین همسایه و تحلیل تشخیص بیشترین کاربرد را دارد ( .)Walling, 2005امروزه از میان روشهای کمّی ،بررسی آماری
توانایی خصوصیات منشأیاب مورد نظر در تفکیک منابع رسوب و استفاده از مدلهای ترکیبی چند متغیره برای تعیین سهم نسبی
هر یک از منابع بیش از سایر روشها مورد توجه میباشد () .Krause et al. 2003با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از
مدلهای چند متغیره ترکیبی ،سهم هر یک از منابع رسوب به دست میآید،Carter et al. (2003) ،Foster et al. (2002) .
(2008) Koohpeima Owens et al. (2006) ،Russell et al. (2006) ،(2006) Hakim-Khaniبا بهکارگیری ترکیبی از
خصوصیات یک گروه یا ترکیبی از چند گروه توانستند دقت نتایج منشأیابی را به طور قابل مالحظهای افزایش دهند .با توجه به
اینکه نهشتههای ریزدانه ناشی از رسوب گذاری سیالبها در ایستگاههای پخش سیالب مشکالت زیادی از جمله سله بستن خاک
و کاهش نفوذپذیری را به دنبال دارد لذا منشأ یابی و تشخیص لیتولوژی سرچشمه و مولد این رسوبات میتواند در جهت کنترل
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نهشتههای ریزدانه مؤثر باشد .هدف از این مطالعه بررسی و منشأ یابی نهشتههای ریزدانه بهمنظور کاهش خطرات ناشی از آن
میباشد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
موقعیت منطقه مورد مطالعه بخش جنوب غربی حوضه زریوار با مساحت  1194/063هکتار است .این حوضه در مختصات
جغرافیایی ̋ °46 7' 0تا ̋ 46° 4' 0طول شرقی ̋و 35° 30' 0تا ̋ 35° 34' 0عرض شمالی در بخش جنوب غربی حوزه آبخیز دریاچه
زریوار واقع شده است (شکل  .)1در منطقه مورد مطالعه در سه زیر حوضه  Z11 ،Z1و  Z12عملیات آبخیزداری صورت گرفته که به
دلیل اینکه زیرحوضههای  Z11و  Z12خروجیهای دیگری بهجز دریاچه زریوار دارند ،در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتند.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در بخش جنوب غربی دریاچه زریوار

این زیر حوضه به دلیل اهمیت باالی تولید رسوب و همچنین به دلیل احداث سازههای آبخیزداری به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در منطقه
مورد مطالعه روستای دره تفی قرار دارد که یکی از روستاهای پرجمعیت حوضه میباشد .در زیر حوضه  Z1در سال  1387دو عدد بند گابیونی و در
سال  36 ،1388عدد بند سنگی مالتی ساخته شده است که ارتفاع رسوبات آنها در بعضی موارد به  80سانتیمتر میرسد .محل بندهای احداث
شده و نقشه آبراهههای حوضه در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  -2نقشه آبراههها و محل سازهها
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 -2-2منشأیابی رسوبات
در روش منشأیابی مرکب و کمی ،ترکیبی از خصوصیات منشأیاب برای تفکیک منابع رسوب استفاده میشود .منشأیابهای موورد اسوتفاده در ایون
پژوهش شامل منیزیم ،کروم ،کبالت ،کلسیم ،نیتروژن ،کربن آلی ،پتاسیم ،سدیم و فسفر بودند .برای تعیوین میوزان عناصور منیوزیم ،کوروم ،کبالوت،
کلسیم ،پتاسیم ،سدیم و فسفر از دستگاه  ICPیا دستگاه القای نشر پالسما استفاده شد .اندازهگیری کربن و مواد آلی به روش سووزاندن کوربن آلوی
توسط اسید سولفوریک غلیظ (والکی به لک) صورت گرفت .درصد ماده آلی از رابطه ( )1محاسبه شد:
 ×1/72درصد کربن آلی= درصد ماده آلی
()1
پس از انتخاب ترکیب اولیه ردیابها و اندازه گیری و ثبت دادهها ،در مرحله دوم ترکیبی بهینه از خصوصیات اولیه که قابلیت تفکیک منابع رسوب را
داشته باشند ،انتخاب میگردند .در این تحقیق در مرحله اول از آزمونهای مقایسه میانگینها برای بررسی توان و قدرت هر یک از ردیابها در
تفکیک منابع رسوب استفاده شد .سپس با بهکارگیری تحلیل تشخیص ،ترکیبی از ردیابهایی که به طور جمعی قدرت تفکیک منابع رسوب را
دارند ،انتخاب شدند .در استفاده از آزمونهای مقایسه میانگینها ،ابتدا آزمون نرمال بودن مقادیر هر یک از خصوصیات انتخابی انجام شد .در صورت
نرمال بودن خصوصیات منشأیاب از آزمونهای پارامتری نظیر آزمون تجزیه واریانس (آزمون  )Fو در صورت عدم تبعیت از توزیع نرمال از آزمونهای
غیر پارامتری از جمله آزمون ( Kruskal-Wallis,Hبرای مقایسه بیش از دو گروه) یا ( Mann-Whitney ،Uبرای مقایسه دو گروه) استفاده شد .از
آزمون تجزیه واریانس بهمنظور بررسی معنی دار بودن اختالف خصوصیات منشأ یاب در بین انواع منابع ،استفاده شد .در مرحله بعد آنالیز تابع
تشخیص گام به گام برای کاهش خصوصیات انتخابی اولیه به طوری که دارای حداقل همبستگی و حداکثر توان تفکیک باشند به کار گرفته شد.
 -2-3آنالیزتشخیص
بهمنظور به دست آوردن ترکیبی خطی از متغیرهای مستقل که بتواند تعدادی از گروههای از پیش تعیین شده را از هم تفکیک کند از آنالیز
تشخیص استفاده شد .تفکیک گروهها با دادن وزنهای مناسب به هر یک از متغیرها بر اساس حداکثر کردن واریانس بین گروهی نسبت به واریانس
درون گروهی انجام شد .روشهای مختلفی برای گروه بندی مشاهدات یک جامعه به چندین گروه موجود است .برای بررسی میزان معنی داری
تفاوت بین میانگینهایی که از یکی از خروجیهای کامپیوتر در اختیار میگذارد ،از آماره الندای ویلکس استفاده شد .برای بررسی میزان اهمیت
متغیرها و معنی داری مقدار الندای ویلکس از آزمون آنالیز واریانس ) (Fاستفاده شد .از آنجا که ممکن است بعضی از متغیرها معنی دار نباشد ،باید
آنها را از تحلیل خارج کرد .در خروجی بعد ،متغیرهایی که معنی دار شدهاند وارد تحلیل شدند .الزم است گفته شود که اگر آنالیز تشخیصی به روش
گام به گام انجام گیرد ،آنگاه بر حسب مقدار  Fو الندای ویلکس در تابع نهایی متغیرهایی باقی میمانند که معنی دار هستند و برای ایجاد تابع
تشخیص از آنها استفاده شد.
 - 2-4آزمون مقایسه میانگینها
در آزمونهای مقایسه میانگینها فرض صفر این است که میانگین مقادیر اندازهگیری شده هر یک از خصوصیات منشأ یاب برای هر کدام از منابع
رسوب اختالف معنی داری با هم ندارند؛ بنابراین این آزمونها فقط توان و قدرت هر یک از خصوصیات را در تفکیک منابع رسوب نشان میدهند .در
این آزموناگر سطح معنی دار به دست آمده کوچکتر از سطح مورد نظر ما باشد فرض صفر رد شده و این بدان معنی است که توانایی خصوصیت
مربوطه تأیید میشود ،بدین ترتیب با انجام آزمون مقایسه میانگینها خصوصیاتی که به طور جداگانه توان تفکیک منابع رسوب را دارند انتخاب شده و
خصوصیات زاید یا فاقد توان تفکیک حذف میشوند .در این مطالعه به روش  Hakimو  (2006) Khaniردیابهایی که توانایی آنها در
جداسازی منابع رسوب بهوسیلهی آزمون مقایسه میانگین تأیید نمیشد ،حذف نشدند .چرا که ردیابهای مربوطه ممکن است در مرحله دوم
(انتخاب ترکیب بهینه توسط تابع تشخیص) وارد مدل شده و سهمی در افزایش توان کلی تحلیل تشخیص و در نتیجه افزایش توان جداسازی
ترکیب به دست آمده ،داشته باشد .از اینرو از حذف آنها خودداری شد .در واقع مرحله اول میتواند تأیید کننده مرحله دوم باشد.
-2-4آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یک نمونهای
این آزمون درجه موافقت یک مجموعه مقادیر نمونهای و توزیع نظری را میسنجد .فرض صفر در این آزمون این است که توزیع جامعه نرمال است.
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پس از انتخاب ترکیب بهینه خصوصیات منشأ یاب (با استفاده از تحلیل تشخیص) ،برای تعیین سهم و اهمیت نسبی هر یک از منابع رسوب از
مدلهای ترکیبی استفاده شد .در مدلهای چند متغیره ترکیبی از برنامه نویسی خطی استفاده میشود .در نهایت سهم هر یک از منابع مختلف
رسوب به دست میآید .معادله ترکیبی برای هر یک از خصوصیات منشأیاب به صورت رابطهی ( )2است:
𝑗𝑏 𝑗𝑖𝑎 𝑋̂𝑖 = ∑𝑛𝑗=1
()2
در این معادله  ، X̂ iبا مقدار برآوردی خصوصیت  iام ( mو...و  2و  ،aij ،)i=1مقدار میانگین خصوصیت  iام در منبع رسوب  jام (n

و  ...و  2و  ،bj ،)j=1سهم منبع رسوب  jام ،n ،تعداد منابع رسوب و  ،mتعداد خصوصیات منشأیاب است .برای هر یک از
خصوصیات منشأیاب ،معادله ( )2تکرار میشود .بنابراین به تعداد خصوصیات ،معادله وجود خواهد داشت و مدل چند متغیره
ترکیبی با تعدادی معادله مشخص خواهد شد .با حل این معادالت میتوان سهم هر یک از منابع مختلف رسوب را به دست آورد .در
حل معادالت باید دو شرط را در نظر گرفت .مقادیر ضریب سهم هر یک از منابع رسوب باید بین صفر و یک باشد و نیز مجموع
ضرایب سهم هر یک از منابع رسوب باید برابر با یک باشد ( .)Collins 1998این شرایط بهصورت رابطه ( )3بیان میشوند:

 ∑𝑛𝑗=1 𝑏𝑗 = 1و 0 ≤ 𝑏𝑗 ≤ 1
()3
چون معادالت دارای مجهوالت زیادی است و راه حلهای متنوعی میتواند داشته باشد ،از اینرو بجای حل مستقیم برای به دسوت
آوردن نتایج بهینه در تعیین سهم منابع رسوب باید از روشهای بهینه سازی استفاده شود ( )Rowan et al. 2000و ( Hakimو،
 .(2006,Khaniدر مطالعات منشأیابی ،روشهایی از جمله حداقل کردن مجموع مربعوات باقیمانوده  )2001( Russellیوا حوداقل
کردن مجموع خطاهای نسبی  )2000( Bottrillو یا هر دو  )2006( Hakim-Khaniبورای بوه دسوت آوردن سوهم بهینوه منوابع
رسوب برآورد شده بهوسیلهی مدلهای چند متغیره ترکیبی استفاده شده است .مجموع مربعوات باقیمانوده را مویتووان بوهصوورت
رابطهی ( )4نوشت:
2

𝑚
𝑛
̂ 2
𝑚∑ = 𝑅
()4
]) 𝑗𝑧 𝑗𝑏 𝑗𝑖𝑎 𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑖 ) = ∑𝑖=1[𝑋𝑖 − (∑𝑗=1
در این رابطه  Rمجموع مربعات باقیمانده و  Xiمقدار اندازه گیری شده خصوصیت  iام در نمونه رسوب Zj ،ضوریب اصوالحی موواد
آلی m ،تعداد خصوصیات ردیاب و  nتعداد متغیر گروه بندی (سازندهای زمین شناسی) bj ،ضریب سهم هر یوک از منوابع رسووب،
 aijمقدار میانگین ردیاب  iام در منبع رسوب  jام میباشند.

 -2-5ضرایب اصالحی
مسئله غنیشده یا تهیشدگی عمومیت دارد و کمتر ردیابی را میتوان پیدا کرد که فراینودهای یواد شوده روی آن توأثیر نگذاشوته
باشد .ثابت شده که بخش عمده بسیاری از ردیابها توسط ذرات ریز و مواد آلی حمل میشوند ،از اینرو مقایسه مسوتقیم رسووب و
منابع رسوب با مشکل مواجه میشود ( . )Zhang et al.2002برای حول ایون محودودیت و فوراهم آوردن امکوان مقایسوه مسوتقیم
نمونههای رسوب و منابع ،محققین مختلف ضرایب اصالحی را ارائه کردند Collins et al. (1998) .برای اصالح مسئله یاد شوده از
نسبت میزان کربن آلی نمونه رسوب به متوسط میزان کربن آلی هر یک از منابع رسوب استفاده کردند .میزان کربن آلوی مویتوانود
نماینده و معرف میزان مواد آلی باشد .در این حالت مقادیر انتخابی برای سهم منابع رسوب به عنوان جوابهای بهینوه موورد قبوول
واقع میشوند این کار برای تمام نمونههای رسوب انجام شده و از مقادیر سهم هر یک از منابع رسوب برای بوه دسوت آوردن سوهم
متوسط میانگین گیری شد .بعد از محاسبه توابع تشخیص سطح معنی داری آنها بررسی شد.
 -2-6ارزیابی نتایج مدل چند متغیره ترکیبی
از معیارهای خطای نسبی ( ،)Collins,1998ضریب کارایی مدل و روشهای غیر مستقیم و مشاهدات صحرایی برای ارزیابی نتوایج
مدلهای چند متغیره ترکیبی استفاده شد .اهمیت نسبی و رسوب زایی سوازندها بوه روش ژئوشویمیایی مقوادیر اهمیوت نسوبی بوا
تقسیم سهم کل بر مساحت هر واحد سنگ شناسی ،بهدست آمد.
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 -7-2نمونهگیری برای انجام منشأیابی به روش ژئوشیمی
با توجه به مطالعات صحرایی و همچنین نقشههای زمینشناسی منطقهی مورد مطالعه از سوه سوازنده زموین شناسوی یعنوی Qla

(نهشتههای دریاچهای شامل ماسه ،مارن و سیلت که مربوط به دورهی کواترنری میباشد)( Hf-SK ،هورنفلس و کموی اسوکارن) و
( SK-Hfمتشکل از اسکارن و کمی هورنفلس) تشکیل شده است .شکل ( )3محلهای نمونهگیری را برای بخش ژئوشیمیایی نشان
میدهد.

شکل  -3محل نمونهگیری برای بخش ژئوشیمی

 -3یافتهها و بحث
در این تحقیق از روش ژئوشیمیایی و بررسی ردیابها در منابع رسوب و رسوبات ریزدانه در مناطق رسوبگذاری استفاده شد .نتایج
مطالعات  (2008) Koohpeimaنشان میدهد که ردیابهای مهم در هر زیرحوضه غالباٌ جزو پارامترهای مغناطیسی و یا کانیهای
رسی نبودند .لذا در این تحقیق  10پارامتر به عنوان منشایابهای اولیه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .این منشأیابها شامل
کلسیم ،کبالت ،کروم ،منیزیم ،پتاسیم ،سدیم ،نیتروژن ،فسفر ،موادآلی وکربن آلی بودند .میزان تغییرات هر یک از خصوصیات
منشأیاب در نمونههای منابع رسوب و منطقهی رسوبگذاری در جدول ( )1نشان داده شده است.
با توجه به جدول ( )1میزان تغییرات هر یک از خصوصیات منشأیاب در نمونههای رسوب کمتر از نمونههای منابع رسوب میباشود.
این موضوع با نتایج  )2006( Moazamiو  )2009( Younes-zadeمطابقت دارد .نمونههای برداشت شده از منابع رسوب از نقواط
مختلف حوضه که دارای ویژگیهای مختلفی میباشند ،برداشت شد و بنابراین مقادیر آنهوا دارای تغییورات زیوادی مویباشوند .در
حالی که در رسوبات پشت سازهها این رسوبات با هم تداخل و همپوشانی پیدا کرده و تغییرات آنها تعدیل شده است .نتایج آزموون
کولموگروف-اسمیرنوف یک نمونهای نشان داد که نمونههای منابع رسوب همگی از توزیع نرمال تبعیت میکنند و علوت ایون اسوت
که نمونههای رسوب ترکیبی از منابع رسوب حوضه میباشند و لذا تغییرات منابع رسوب در آنها تعودیل شوده اسوت .نمونوههوای
رسوبی از سازندهای زمین شناسی هم از جامعه نرمال برخوردار بودند .البته عدم تبعیت مجموعه متغیرهوا از فورض نرموال حیواتی
نیست و آزمون معنی داری حاصل تا زمانی که غیر نرمال بودن ناشی از چولگی است و نه دادههای پورت ،معتبور اسوت .بوهمنظوور
تعیین بهترین خصوصیات منشأیاب و یافتن عناصری که بهترین توان تفکیکی نسبت به سایر متغیرها دارنود ،از آزموون معنویداری
میانگین گروهها استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )2ارایه شده است.
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جدول  -1آمارهای توصیفی خصوصیات منشایاب در نمونههای منابع رسوب و منطقه رسوبگذاری و نتایج آزمون Kolmogorove-Smirnov

یک نمونهای در منابع و نمونههای رسوب
معیارهای آماری

CO
)(ppb

CR
)(ppb

Na
)(ppm

P
)(ppm

Ca
)(ppm

K
)(ppm

Mg
)(ppm

N
)(%

ماده
آلی
)(%

کربن
)(%

سازند (منطقه برداشت)

میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر

2/76
0/731
1/195
4/202

149/98
26/23
100/9
199/5

18/35
4/24
10/9
25/6

10/66
2/12
7/9
15/1

54/57
4/7
45/8
60/6

86/46
11/36
65/9
105/8

17/77
2/6
13
23/4

0/112
0/087
0/035
0/303

1
1
0/013
3/29

1/72
1/72
0/023
5/67

آزمون  K.Sیک
نمونهای
توزیع

0/432

0/369

0/323

0/532

0/568

0/559

0/596

0/922

0/698

0/698

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

رسوبات پشت سدها (منطقه رسوب گذاری)

میانگین
انحراف معیار

2/345
0/734

146/14
27/48

18/52
3/652

10/55
2/723

61/38
5/655

78/55
11/09

17/8
3/16

0/08
0/027

0/971
0/487

1/671
0/838

حداقل
حداکثر
آزمون  K.Sیک
نمونهای
توزیع

1/258
3/181
0/577

9/112
182
0/54

12/9
23/2
0/6

5/7
13/7
0/39

52/5
67/1
0/851

61
94/2
0/495

12/1
22
0/415

0/04
0/11
0/7

0/382
1/794

0/657
3/085

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

جدول  -2آزمون معنی داری میانگین گروهها
عناصر

ویلکس المبدا

F

df1

df2

سطح معنیداری

CO

0/531

4/423

2

Cr

0/915

0/462

2

10
10

0/042
0/643

Na

0/446

6/199

2

10

0/018

P

0/725

1/901

2

10

0/200

Ca

0/566

3/840

2

10

0/058

K

0/767

1/521

2

10

0/265

Mg

0/658

2/600

2

10

0/123

%N

0/876

0/708

2

10

0/516

%کربن

0/860

0/811

2

10

0/471

OC

0/860

0/811

2

10

0/471
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با بررسی نتایج آزمون معنیداری میانگین گروهها که در جدول ( )2آورده شده است ،مشخص شد که سدیم دارای کمتورین میوزان
ویلکس المبدا ( )0/446و بزرگترین مقدار  )6/199( Fاست .از اینرو توان تفکیکی بهتری نسبت بوه سوایر متغیرهوا دارد .همچنوین
کبالت با مقدار ویلکس المبدای  0/531و  )4/423( Fدر رتبه بعدی برای تفکیک نسوبت بوه سوایر متغیرهوا قورار دارد .از بوین نوه
خصوصیت انتخابی اولیه ،دو خصوصیت شامل سدیم و کبالت ،توانستهاند منابع رسوب را به خوبی تفکیک کننود .بنوابراین بهتورین
خصوصیات منشأیاب برای این مناطق میباشند .برای جداسازی واحدهای سونگشناسوی و تعیوین سوهم آنهوا در تولیود رسووب،
استفاده از عناصر ژئوشیمیایی کافی است و نیازی به اندازهگیری سایر ردیابها (نظیر عاصر رادیو اکتیو) نیست .عناصور انتخوابی در
تابع تشخیص به صورت گام به گام وارد شد که نتایج آن در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  -3مراحل اضافه شدن ردیابها در تابع تشخیص به روش گام به گام
گام

متغیر ورودی

آماره ویلکس المبدا

آماره مربع فاصله ماهاالنوبیس

سطح معنی داری

1
2

Co
Na

0/531
0/251

0/004
0/118

0/042
0/011

دو پارامتر کبالت و سدیم به صورت گام به گام برای تفکیک گروهها معرفی شدند که در گام اول کبالت و در گام دوم سدیم معرفوی
شد .همچنین با توجه به نمودارنقطهای سازندها که با فاصله نسبتاً مناسبی از هم قرار دارند ،میتوان نتیجوه گرفوت کوه دو پوارامتر
کبالت و سدیم توانایی تفکیک منابع رسوب را دارند و براساس این دو پارامتر میتوان اهمیت نسبی هریک از سازندها را در حوضوه
مشاهده نمود .همچنین ضریب کارایی (معادله  Nashو  )Sutcliffeمدل چند متغیره مورد استفاده برای بورآورد سوهم سوازندهای
زمین شناسی برای هر یک از نمونههای رسوب از  0/67تا  0/84و برای میانگین تمام نمونهها  0/77به دست آمد که بیانگر صوحت
و کارایی مناسب مدل مذکور میباشد .آزمونهای تجزیه واریانس و کولموگروف-اسمیرنوف نشان دادند که آزموون تجزیوه واریوانس
یکطرفه در سطح  95درصد معنیدار بوده و بههمین دلیل عناصر سدیم و کبالت انتخاب شدند .جدول ( )4حساسویت سوازندها را
به روش ژئوشیمیایی نشان میدهد.
جدول  -4حساسیت سازندها به روش ژئوشیمیایی
زیر حوضه خطای نسبی منابع تولید رسوب سهم کل (درصد) مساحت () %اهمیت نسبی درصد اهمیت نسبی
Z1

1/78

Qla

42/2

66/143

2/33

SK-Hf

26/8

1026/9

23/04

8/37
82/54

Hf-SK

30

101/02

2/53

9/09

بر اساس نتایج به دست آمده که در جدول ( )4مشاهده میشود ،تمام فرسایش حوضه با خطای نسبی  1/78ناشی از این سه سازند
است که سهم سازند  42/2 Qlaبا اهمیت نسبی  ،2/33سازند  SK-Hfبا سهم  26/8و اهمیت نسبی  23/04و سازند  Hf-SKبا
سهم  30درصد و اهمیت نسبی  2/53را دارد .همچنانکه مشاهده میشود سازند  SK-Hfبا اهمیت نسبی  23/04و درصد اهمیت
نسبی  82/54بیشترین منبع تولید رسوب در حوضه را دارا میباشد .نقشهی نهایی حساسیت به فرسایش حوضه با روش
ژئوشیمیایی استخراج و نتیجه در شکل ( )4نشان داده شدهاست.

 -4نتیجهگیری
فرسایشپذیری و رسوبزایی سازندهای زمینشناسی ایران در حوزههای آبخیز دارای اهمیت است .یکی از روشهای نووین و موؤثر
در زمینهی منشأیابی رسوب روش انگشتنگاری است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به یافتههای این تحقیوق
مشخص شد که:
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. روش منشأیابی کارایی الزم را برای تشخیص سهم هر یک از منابع رسوب در تولید رسوب خروجی را دارا میباشد-1
 با استفاده از نتایج روش منشأیابی میتوان نقشهی پتانسیل رسوبزایی منطقه را رسم و بر طبق این پهنهبندی عملیات الزم برای-2
.جلوگیری از فرسایش حوزه ارائه نمود
. عناصر سدیم و کبالت توان تفکیک بیشتری را در حوضه دارا میباشند-3
 بیشترین منبع تولیود رسووب82/54  و درصد اهمیت نسبی23/04  (اسکارن و کمی هورنفلس) با اهمیت نسبیSK-Hf  سازند-4
.در حوضه را دارا است
الزم به ذکر است با توجه به کمبود آب در سالهای نمونهبرداری آبراهههای فرعی و خطوط فرعی جریانهای دارای رسوب کوه بوه
،خروجی حوضه منتهی میشوند در این مطالعه مورد نظر قرار داده نشد و میتوان برای باال بردن درصد صحت و درستی ایون روش
 همچنین در مطالعات بعدی میتوان از عناصر بیشتری بهمنظور تفکیک منابع رسووب اسوتفاده.در مطالعات بعدی مدنظر قرار گیرد
 نتایج این تحقیق میتواند در شناسایی منشأ رسووبات حوضوه و.کرد که این امر نیز درصد خطای روش منشأیابی را کاهش میدهد
.کنترل آن مورد استفاده قرار گیرد
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Abstract
One of the effective method in identification of sediment sources and erosion is recognition of
erodible formation in drainage basin witch can be performed by using geochemical tracing
method. In this research, due to high sediment production of south west part of Zarivar Lake
Drainage Basin presence of small dams in this part, fine sediment sample were investigated
using geochemical method. The percentage of contribution of lithological units and formation in
fine-grained sediment portion was determined and erodibility map of geological materials was
prepared using this method. Geochemical studies showed that SK-Hf lithological unit consisting
of skarn and small hornfels with relative importance of 82.54% has the highest amount of
sediment yield potential in the studied area and Qla lithological unit with relative importance of
8.37% has the lowest of sediment yield potential.
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