
سال دوازدهم- شماره 40- بهار 11397

نشریه علمی- پژوهشی

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

سال دوازدهم- شماره 40- بهار 1397

Iran-Watershed Management
Science & Engineering

 

Vol. 12, No. 40, Spring 2018

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

مقایسه عملکرد روش انگشت نگاري و اندازه گیري 
صحرایي فرسایش در منشایابی رسوبات آبي

جمال مصفایي1،  محمدرضا اختصاصي2 و امین صالح پورجم3  
تاریخ دریافت: 1393/05/15      تاریخ پذیرش: 1396/10/07  

چکيده: 
تعیین  خاک،  حفاظت  برنامه هاي  اجراي  براي  گام  نخستین 
اهمیت نسبي منابع رسوب و در نتیجه شناسایي مناطق بحراني در 
داخل حوزه آبخیز مي باشد. هدف این تحقیق مقایسه نتایج روش 
برای  فرسایش  صحرایي  اندازه گیري  و  رسوبات  انگشت نگاري 
منظور  بدین  مي باشد.  ورتوان  آبخیز  در  آبی  رسوبات  منشایابی 
از تحلیل تشخیص براي تعیین ترکیب بهینه ردیاب و از مدل هاي 
شد.  استفاده  رسوب  منابع  سهم  تعیین  براي  ترکیبي  چندمتغیره 
از  نیز  سنگ شناسي  واحدهاي  فرسایش  میزان  اندازه گیري  براي 
واحدهای  داد سهم  نشان  نتایج  استفاده شد.  تله هاي رسوب گیر 
رسوبی، آهکی و آتشفشانی در رسوبات خروجي حوزه به ترتیب 
برابر 47/6، 37/4 و 15/1 درصد و اهمیت نسبي این منابع از نظر 
رسوب ویژه به ترتیب برابر 1/58، 1/04 و 0/48 است. هم چنین 
میانگین حداقل و حداکثر وزن رسوبات تجمع یافته در تله های 
واحدهای  برای  گرم   221/6 و   13/2 برابر  به ترتیب  رسوب گیر 
آهک اوربیتولین دار و پالژیوکالزدار بود. در کل نتایج و کارآیی 
اندازه گیری   های میداني مورد تایید  روش انگشت نگاري، توسط 
قرار گرفت. هم چنین اختالفات نتایج دو روش مورد استفاده را 
می توان حاصل اختالف مساحت واحدها و نیز عدم لحاظ نسبت 
تحویل رسوب مقاومت های مکانی و سپری در روش اندازه گیری 

صحرایی دانست. 
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مقدمه  
آب،  گانه  سه  منابع  مدیریت  و  حفظ  با  پایدار  توسعه  رویکرد 
خاک و پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز  ممکن می شود ]14، 17، 
19[. پدیده فرسایش خاک و پیامدهاي ناشي از آن مانعي اساسي در 
برابر توسعه کشور محسوب مي شود ]15[. نخستین گام براي اجراي 
در  و  رسوب  منابع  نسبي  اهمیت  تعیین  برنامه هاي حفاظت خاک، 
لذا  مي باشد.  آبخیز  حوزه  داخل  در  بحراني  مناطق  شناسایي  نتیجه 
نیاز مبرم به وجود تکنیک هایي است که اهمیت نسبي منابع رسوب 
را با دقت مناسب و هزینه مقرون به صرفه مشخص نمایند. با تعیین 
اهمیت نسبي منابع رسوب، مي توان اقدامات حفاظت خاک و کنترل 
نمود.  متمرکز  فرسایش  به  بحراني و حساس  مناطق  در  را  رسوب 
)فرسایش  نوعي3  منابع  دسته  دو  به  را  معلق  رسوب  منابع  والینگ 
سطحي در برابر فرسایش زیرسطحي، کاربري هاي مختلف اراضي( 
و منابع مکاني4 )زیرحوزه هاي مختلف یک حوزه، واحدهاي مختلف 

زمین شناسي( تقسیم مي نماید  ]29[.
نیز  را  رسوب  مختلف  منابع  سهم  تعیین  مختلف  روش هاي 
مي توان به دو روش کلي مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود  ]29[. 
روش غیرمستقیم مشتمل بر تکنیک هایي است که جابجایي خاک را 
اندازه گیري یا ارزیابي مي کنند. در این روش ها اگرچه پیشرفت هاي 
باعث  فتوگرامتري  و  دور  از  سنجش  پیمایش،  در  تکنولوژي  اخیر 
بهبود تفکیک مکاني و زماني الگوهاي فرسایش در حوزه هاي آبخیز 
شده است اما با این حال این روش ها اتصال منبع رسوب به رودخانه 
و عدم قطعیت ناشي از روندیابي رسوب را در نظر نمي گیرند لذا 
نتایج این روش ها مادامي که اطالعاتی در مورد میزان تحویل رسوب5 
وجود نداشته باشد محدود به فرسایش خاک منابع مختلف رسوب 
بوده و نمی توان نتایج این روش ها را برای تعیین سهم منابع رسوب 
تعمیم داد. بنابراین روش هایی از قبیل پالت ها و میخ های فرسایش 
اگرچه از روش های مستقیم اندازه گیری فرسایش محسوب می شوند 
از منظر منشایابی رسوبات جزو روش های غیرمستقیم قلمداد  ولی 
محاسبه  مستقیم  بطور  را  رسوب  تولید  منابع  سهم  زیرا  می شوند 
نکرده و بر اساس میزان فرسایش و نسبت تحویل رسوب واحدها، 
خروجی  رسوبات  در  مختلف  واحدهای  سهم  از  را  برآوردهایی 
به  مي توان  غیرمستقیم  روش هاي  جمله  از  داشت.  خواهند  حوزه 

3- Source type
4- Spatial location
5- Sediment Delivery Ratio (SDR)
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و  فرسایش  برآورد  پایه فیزیکي  و  تجربي  مختلف  مدل هاي  کاربرد 
از  منابع رسوب  بررسي هاي چشمي  رسوب، پالت هاي فرسایشي، 
طریق عکس ها و مشاهدات صحرایي ]3[، اندازه گیري بار رسوبي در 
انتهاي زیرحوزه هاي اصلي ]28[ اشاره کرد که کاربرد بعضي از آنها 
معموال با مشکالت نمونه گیري مکاني و زماني و تنگناهاي اجرایي 
مواجه بوده و بعضي از آنها نیز احتیاج به زمان و هزینه نسبتا زیادي 

دارند ]4، 13[.
به  رسوب،  انگشت نگاري  روش  جمله  از  مستقیم  روش هاي 
که  مي کنند  مربوط  هم  به  را  رسوبات  شار  و  رسوب  منابع  نحوي 
ندارند.  رسوب  تحویل  نرخ  مورد  در  تکمیلي  اطالعات  به  نیاز 
مختلف  خصوصیات  مقایسه  انگشت نگاري،  روش  اصل  مهم ترین 
یک  هر  و سهم  است  از حوزه  رسوبات خروجي  با  منابع رسوب 
از منابع رسوب با ترکیبي مناسب از ردیاب ها، تعیین مي شود ]27[. 
در منشأیابي به روش انگشت نگاري ترکیبي به جاي استفاده از یک 
ردیاب، معموالً از چند ردیاب یا چند گروه از ردیاب ها نظیر عناصر 
ژئوشیمیایي ]21، 23[، فلزات سنگین ]12، 24[، مواد آلي ]8، 26[، 
ویژگي هاي بیولوژیکي ]22[، کاني شناسي ]10، 28[، رنگ ]1،18[ و 
ایزوتوپ هاي پایدار ]8[ استفاده مي شود تا در نهایت ترکیبي کامل از 
این ردیاب ها براي منشأیابي رسوبات حاصل شود ]3[. انگشت نگاری 
ترکیبی اگرچه اطالعات علمی و مفیدی را برای کنترل فرسایش و 
رسوب در اختیار مدیران منابع طبیعی قرار می دهد، اما تحلیل های 
عدم قطعیت نشان می دهد که نتایج این روش ها ممکن است همیشه 

از دقت کافی برخوردار نباشد ]23[. 
ممکن است نتایج روش های مستقیم و غیر مستقیم به چند دلیل 
حوزه  یک  مختلف  رسوب  منابع  سهم  زیرا  باشد  متفاوت  هم  با 
نوع  پیچیده سه  انفعال  و  فعل  توسط  آن،  از  در رسوبات خروجي 
مقاومت 1- مورفولوژیکي )میزان حساسیت به فرسایش(، 2- مکاني 
جاده ها،  )تراکم  سپري1   -3 رودخانه(،  به  رسوب  منبع  )مجاورت 
در  زیادي  نقش  که  دارد  نیز چپرها  و  مزارع،  مسیرها، زهکش هاي 
دارند(  آبراهه  شبکه  به  دوردست  رسوب  منابع  از  رسوب  تحویل 
است  ممکن  مقاومت  این سه  هم  با  انفعال  و  فعل  مي شود.  کنترل 
باعث شود رسوبات ناشي از منبع رسوبي که مقاومت مورفولوژیکي 
پائیني به فرسایش داشته باشد به دلیل مقاومت مکاني و سپري باال، 
سهم زیادي در رسوبات خروجي از آبخیز نداشته باشد ]29[. نجفی 
انگشت نگاری و  نتایج دو روش  تطبیقی  ارزیابی  از  و صادقی پس 
سهم  تعیین  در  فرسایش  سیمای  نقشه  تهیه  و  میدانی  اندازه گیری 
منابع تولید رسوب، اختالف نتایج این روش ها را به رویکرد کمي 
نیز  و  مذکور  روش هاي  در  فرسایش  وضعیت  بررسي  کیفي  یا  و 
عدم لحاظ نسبت تحویل رسوب و سایر فرآیندهاي حاکم بر انتقال 
رسوب نسبت داده و بر استفاده همزمان و ترکیبي آنها براي دستیابي 

به نتایج قابل اعتماد تاکید می نمایند ]20، 26[.
روش  نتایج  مقایسه  و  این مطالعه، ارزیابي  انجام  از  هدف 

1- Filter resistance

از طریق  فرسایش  اندازه گیري صحرایي  و  انگشت نگاري رسوبات 
ورتوان  حوزه  در  فرسایش  میخ هاي  و  رسوب گیر  تله هاي  نصب 
استان قزوین مي باشد. با استفاده از نتایج این تحقیق عالوه بر اجراي 
کارآ و هدفمند برنامه هاي حفاظت خاک و کنترل فرسایش مي توان 
بر  سپري  و  مکاني  مورفولوژیکي،  مقاومت هاي  از  بهتري  درک  به 
فرآیندهاي حاکم بر فرسایش و رسیدن رسوبات به خروجي حوضه 

دست یافت. 

مواد و روش ها
 منطقه مورد مطالعه

فاصله  در  هکتار،  معادل 4811  مساحتي  با  ورتوان  آبخیز  حوزه 
تیپ  )شکل1(.  است  شده  واقع  قزوین  شهر  شمال  کیلومتري   30
متوسط حوضه  بوده، شیب  اراضي سطح حوضه عمدتًا کوهستاني 
22 درجه )40 درصد( و جهت عمومي شیب، شمال شرقي مي باشد. 
 10/2 ساالنه  متوسط  دماي  و  میلي متر   372 منطقه  بارش  متوسط 
درجه سانتي گراد است. از نظر تقسیم بندي اقلیمي دومارتن اصالح 
شده، حوزه ورتوان داراي اقلیم نیمه خشک سرد مي باشد. هم چنین 
واحدهای  تنوع  و  فرسایش  شدت  بیان گر  صحرایی،  بازدیدهای 

سنگ شناسی در سطح حوزه است.

شکل1- نقشه موقعیت آبخیز ورتوان در استان قزوین و کشور
Figure1. Location map of Vartavan watershed

تهیه نقشه سنگ شناسي 
با مقیاس 1/100000 مربوط  ابتدا نقشه هاي رقومي زمین شناسي 
به منطقه )ورقه قزوین( تهیه و شناخت کلي از سازندها و واحدهاي 
به کارگیري  با  بعد  مرحله  در  آمد.  بدست  منطقه  در  سنگي موجود 
 Google earth تکنیک هاي مختلف سنجش از دور از قبیل تصاویر
مختلف  ترکیبات  ساخت  و   ETM+ تصاویر  تحلیل  و  تجزیه  و 
رنگ مجازي و کنترل و بازدیدهاي گسترده صحرایي مرز واحدهاي 

سنگ شناسي تدقیق شد.
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 انگشت نگاري رسوبات 
نمونه برداري و تجزیه آزمایشگاهي 

براي نمونه برداري از منابع مختلف رسوب از دامنه هاي هر واحد 
سنگ حداقل سه نمونه و به مقدار تقریبا سه کیلوگرم با بیلچه استیل 
ضدزنگ برداشت  شد. براي هر نمونه در حوالي محل نمونه گیري 
تعدادي نمونه از خاک سطحي )عمق صفر تا 5 سانتیمتر( جمع آوري 
براي  شد.  منتقل  آزمایشگاه  به  آن  از  مقداري  و  مخلوط  باهم  و 
نمونه برداري از رسوبات انتقالي، از انتهاي حوزه اصلي و نیز انتهاي 
هر یک از زیرحوزه ها تعداد سه نمونه از رسوبات کف بستر در محل 
انباشت رسوبات )چاالب هاي موجود در بستر آبراهه( برداشت شد. 
از آنجا که ذّرات در حد سیلت و رس بیش ترین جذب در سطح 
ذرات خود را انجام مي دهند [25] لذا از بخش زیر 63 میکرون براي 
 ،Cd ،Fe ،Cu( تجزیه آزمایشگاهي و تعیین غلظت عناصر ژئوشیمیایي
 )AAS( 1با استفاده از روش جذب اتمي )Se ،Ag ،Cr ،Ni ،Zn ،Pb
استفاده شد[12]. کربن آلي نیز با استفاده از روش والکلي و بالک 
محاسبه شد ]8، 9[. کاني شناسي نمونه ها نیز با استفاده از روش هاي 
فیزیکي  مختلف  خصوصیات  اساس  بر  و  بینوکولر  )توسط  ماکرو 
مقاطع  تهیه  و  پالریزان  میکروسکوپ  )توسط  میکرو  شیمیایي(،  و 
نازک( و پراش اشعه ایکس2 )XRD( انجام شد و درصد کاني هاي 

موجود در هر نمونه بدست آمد. 
دسته بندي واحدهاي سنگ شناسي

باعث  منابع  تعداد  افزایش  چند  هر  انگشت نگاري  مطالعات  در 
ایجاد گروه هاي منحصربفردتر مي شود اما معموال افزایش تعداد منابع 
سبب افزایش تعداد توابع تشخیص شده و تفسیر آنها را پیچیده و 
مشکل مي کند. لذا در این تحقیق از تکنیک تحلیل خوشه اي و مقادیر 
واحدهاي  از  شده  برداشت  نمونه هاي  ویژگي هاي  شده  استاندارد 
سنگ شناسي براي دسته بندي و کاهش تعداد منابع رسوب استفاده 

شد.
تعیین ترکیب بهینه ردیاب ها

ترکیب بهینه ردیاب ها جهت تفکیک منابع رسوب به روش آزمون 
آماري دو مرحله اي تعیین شد ]9، 22[. پس از بررسي نرمال بودن 
مقدار  تفاوت  معني داربودن  براي  آزمون تجزیه واریانس  از  داده ها، 
ردیاب در بین منابع مختلف رسوب استفاده شد. به منظور کاهش 
خصوصیات انتخابي، ردیاب هاي خروجي مرحله اول بعنوان ورودي 
تا  شدند  استفاده  گام به گام  چندمتغیره  تشخیص  تابع  تحلیل  براي 

خصوصیاتي که داراي حداکثر توان تفکیک باشند مشخص شود.
تعیین سهم منابع در رسوبات خروجي  

از  حوضه  خروجي  رسوبات  در  منابع  نسبي  سهم  تعیین  براي 
استفاده  شد  کولینز  توسط  شده  ارائه  چندمتغیره  ترکیبي  مدل هاي 
با به حداقل  [2]. تخمین سهم نسبي بهینه واحدهاي سنگ شناسي، 
رساندن مجموع مربعات خطاي نسبي از طریق رابطه یک و با استفاده 

1- Atomic Absorption Spectrometry (AAS)
2- X ray diffraction (XRD)

از ابزار Solver در نرم افزار Excel محاسبه شد.
   )1(

       
در این معادله Ci غلظت ردیاب در نمونه رسوب، Ssi میانگین 
غلظت ردیاب در منبع رسوب، Ps سهم بهینه منبع رسوب، m: تعداد 
منابع، n تعداد ردیاب، Os عامل اصالحي محتواي مواد آلي براي 
محتواي  به  رسوب  نمونه  آلي  مواد  محتواي  با  )برابر  رسوب  منبع 
مواد آلي منبع رسوب( که به دلیل تاثیر محتواي مواد آلي بر غلظت 
عناصر وارد مدل شده است. که در آن Wi و زن ویژه ردیاب که به 
دلیل اختالف در دقت اندازه گیري میزان ردیاب وارد الگوریتم مدل 
شده است و براي محاسبه آن، ابتدا مقدار هر ردیاب پنج مرتبه در 
خود  میانگین  بر  تقسیم  با  حاصل  مقادیر  و  اندازه گیري  آزمایشگاه 
استاندارد شدند. سپس عکس ریشه دوم واریانس داده هاي استاندارد 
شده بعنوان ضریب وزني ویژه ردیاب در نظر گرفته شد. Res مجموع 
مربعات باقیمانده مي باشد. البته مدل ترکیبي چندمتغیره داراي عامل 
اصالحي اندازه ذرات براي حذف تاثیر غني شدن رسوبات از ذرات 
ریزدانه نیز مي باشد ولي استفاده همزمان از این دو عامل اصالحی، 
آلي،  مواد  محتواي  و  ذرات  اندازه  نقش  باالي  همبستگي  دلیل  به 
مي تواند باعث بروز خطا به دلیل تصحیح بیش از حد3 مقادیر پارامتر 
ردیاب شود [2]. از طرفي الک کردن نمونه ها توزیعي یکنواخت از 
اندازه گیري غلظت ردیاب را  اندازه ذرات )زیر 63 میکرون( مورد 
فراهم مي کند. بنابراین در این مقاله از عامل اصالحي اندازه ذرات 

استفاده نشد. 
 Excel نرم افزار Solver هم چنین از دو محدودیت مرزي در ابزار
براي تطبیق نتایج با واقعیت، یکي اطمینان از مثبت شدن سهم نسبي 
هر یک از منابع رسوب و دیگري اطمینان از اینکه مجموع سهم همه 

منابع رسوب باید برابر یک شود استفاده شد. 
نیکویي برازش حاصل از مدل ترکیبي )سهم هاي تعیین شده براي 
هر منبع رسوب( از طریق مقایسه مقادیر واقعي غلظت ردیاب هاي 
تخمیني  متناظر  مقادیر  با  رسوب  نمونه هاي  در  شده  اندازه گیري 

توسط روش بهینه سازي ارزیابي شد. 
تعیین اهمیت نسبي منابع در رسوبات خروجي 

بیش تر،  مساحت  دلیل  به  منبع رسوب مي تواند  یک  باالتر  سهم 
بیش تر  رسوب  تحویل  نسبت  یا  و  فرسایش  به  بیش تر  حساسیت 
مربوط به آن منبع باشد. لذا درصد سهم منابع بر درصد مساحت آنها 
اهمیت  شاخص  و  گرفت  استانداردسازي صورت  نوعي  و  تقسیم 
نسبي هر منبع که تاثیر عامل مساحت از آن حذف شده است محاسبه 
نشان دهنده  شود  بزرگ تر  یک  از  نسبي  اهمیت  عدد  چه  هر  شد. 
فرسایش و SDR نسبي بیش تر آن منبع و برعکس هرچه مقدار این 
شاخص از یک کوچک تر شود بیانگر فرسایش و SDR نسبي کم تر 
آن منبع و نزدیک شدن این شاخص به عدد یک نیز نشانه فرسایش 

3- Over-correction



سال دوازدهم- شماره 40- بهار 41397 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

و SDR نسبتا متوسط آن منبع در حوضه است.
اندازه گیری صحرایی فرسایش 

براي تعیین حساسیت نسبي واحدهاي سنگ شناسي به فرسایش، 
در هر واحد سنگ شناسي سه عدد تله رسوب گیر با زاویه عمود بر 
دامنه در شیب 22 درجه )شیب مد منطقه( به گونه اي نصب شد که 
حداقل طول شیب باالدست 22 متر باشد تا روان آب دامنه به حداکثر 
سرعت الزم براي برداشت و حمل ذرات خاک برسد ]16[. میزان 
برداشت و  انتهاي هر فصل،  در  تله ها  این  در  رسوبات جمع شده 
دقت  با  ترازوي  از  استفاده  با  آزاد  هواي  در  کردن  از خشک  پس 
با ارتفاع  0/1 گرم توزین شد. براي تهیه تله ها از ظروف شیشه اي 
15 سانتي متر و قطر دهانه شش سانتي متر استفاده شد. درب تمامي 
این ظروف به ابعاد نیم در پنج سانتي متر برش داده شد و مطابق با 
شکل دو روي خاک هاي حاصل از هر واحد سنگ شناسي نصب شد. 
براي جلوگیري از مسدود شدن دهانه ورودي تله رسوب گیر توسط 
بقایاي گیاهي و خاشاک، یک شبکه توري مکعبي )10*10 سانتي متر 
و ارتفاع یک سانتي متر( از جنس گالوانیزه با ابعاد شبکه 0/8*0/8 
سانتي متر روي هر یک از تله ها قرار داده شد و نهایتا نیز یک قطعه 
سنگ روي توري مکعبي قرار گرفت تا باعث مخفي ماندن توري و 

تله از دید افراد و توجه احشام شود. 

شکل 2-نمایي از تله هاي رسوب گیر مورد استفاده
Figure2. A view of the used sediment trappers 

فاصله منابع رسوب از خروجي )مقاومت مکاني(
یا  رودخانه  به  رسوب  منبع  مجاورت  بیانگر  مکاني  مقاومت 
خروجي حوضه است و بر این اساس واحدهایي که فاصله کم تري 
تا خروجي حوضه دارند سهم بیش تري در تولید رسوبات خروجي 
نسبت به واحدهایي دارند که فاصله آنها تا خروجي حوضه بیش تر 
فاصله  مقاومت مکاني واحدهاي سنگ شناسي،  مقایسه  براي  است. 
متوسط وزني هر واحد از خروجي حوضه از طریق رابطه دو محاسبه 
شد. بر اساس این رابطه پلي گون هاي داراي مساحت بیش تر داراي 

وزن بیش تري نیز براي محاسبه فاصله متوسط خواهند داشت.

)2(

که در آن Dwj فاصله متوسط وزني منبع jام، di فاصله مرکز ثقل 
پلي گون iام تا خروجي، wi وزن پلي گون iام، n تعداد پلي گون هاي 

منبع jام و  ai مساحت پلي گون iام مي باشد.

نتايج 
واحد  نه  نهایت  در  ماهواره اي  تصاویر  پردازش  از  استفاده  با 
ماسه سنگ  مادستون  قرمز،  تیره،  توف  آندزیت،  سنگ شناسي شامل 
اوربیتولین دار، آهک شیلي، شیل ذغالي، ماسه سنگ  شمشک، آهک 
قرمز و آهک شیلي با بین الیه هاي توف هاي روشن در حوزه ورتوان 
شناسایي شد که در شکل سه نقشه آنها به همراه نقاط نمونه برداري 

)مجموعا 27 نمونه( ارائه شده است. 

شکل 3- نقشه زمین شناسي و نقاط نمونه برداري و تله گذاري
Figure3. Lithology and sampling points map

انگشت نگاري رسوبات
تفکیک منابع

شده  استاندارد  مقادیر  اساس  بر  سنگ شناسي  نه گانه  واحدهاي 
با بکارگیري تکنیک تحلیل  ویژگي هاي نمونه هاي برداشت شده و 
خوشه اي به سه دسته کلي تقسیم شدند که خوشه یک از واحدهاي 
واحدهاي سنگي  از  دو  آندزیت(، خوشه  )توف،  آتشفشاني  سنگي 
آهکي )آهک شیلي، آهک اوربیتولین دار، آهک شیلي با بین الیه هاي 
رسوبي  سنگي  واحدهاي  از  سه  خوشه  و  پالژیوکالزدار(  توف 
تخریبي )ماسه سنگ، مادستون قرمز، ماسه سنگ قرمز، شیل ذغالي( 

تشکیل شده اند )شکل 4(.
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شکل 4- دسته بندي واحدهاي سنگ شناسي به منابع سه گانه 
Figure4. Classification of lithological units to three sources

ترکیب بهینه ردیاب
مقادیر  که  داد  نشان  کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  نتایج 
ردیاب هاي آهن، کربن آلي، دولومیت، پیروکسن، هماتیت، مگنتیت، 
بیوتیت داراي توزیع غیرنرمال بوده و بنابراین نمي توانند وارد تحلیل 
تشخیص شوند. از فرض هاي دیگر تحلیل تشخیص این است که بین 
متغیرهاي مستقل نباید هم خطي وجود داشته باشد. مقادیر عامل تورم 
واریانس نشان داد که ردیاب هاي کوارتز، کاني هاي رسي، فلدسپات 
واریانس  تورم  عامل  مقادیر  بیش ترین  بودن  دارا  با  آلي  مواد  و 
با هم دارند. آزمون مقایسه میانگین ها  بیش ترین میزان هم خطي را 
)تجزیه واریانس( نیز مشخص نمود که میزان ردیاب هاي کادمیوم، 
و  کلسیت  کوارتز،  سلنیم،  نقره،  نیکل،  روي،  سرب،  مس،  کروم، 
اطمینان 95 درصد در  معني دار در سطح  اختالف  داراي  فلدسپات 

بین منابع سه گانه رسوب مي باشند.
با توجه به جدول یک ردیاب هاي کلسیت، کادمیوم و سرب به 
قابلیت  نتیجه  در  و  شده   مدل  وارد  سه  تا  یک  گام هاي  در  ترتیب 

تفکیک منابع سه گانه رسوب را دارند. 
عدد تحمل کوچک تر کادمیوم و سرب نسبت به کلسیت بیان گر 
تاثیر نسبي کم تر این دو ردیاب در تحلیل است که ماتریس ساختاري 
توابع  و  مستقل  متغیرهاي  بین  درون گروهي  همبستگي هاي  و 
تشخیص نیز گویاي تاثیر این ردیاب ها در دو تابع تشخیص است. 
فاصله  که  ردیاب ها مشاهده مي شود  اضافه شدن  و  گام  افزایش  با 
شده  معني دارتر  منابع  بین گروهي  اختالف  و  افزایش  ماهاالنوبیس1 
است. همچنین آماره ویلکس المبدا2 کاهش یافته و در نتیجه درصد 
طبقه بندي درست نمونه ها افزایش یافته است و نتیجه کلي این که با 
افزایش گام سطح معني داري بهبود یافته و توان جداسازي تحلیل و 

میزان تفکیک بین گروهي افزایش یافته است.
نمود که  کانوني را شناسایي  تابع تشخیص  تحلیل تشخیص دو 
از نظر آماري نیز معني دار مي باشند )جدول 2(. مقادیر ویژه دو تابع 
نشان  از قدرت تفکیک نسبتا باالتر تابع اول دارد که مقدار همبستگي 
ساختاري باالتر تابع اول نیز این موضوع را تایید مي کند. با استفاده 
از ردیاب هاي منتخب و دو تابع تشخیص، بطور کلي 84/1 درصد از 

نمونه ها به طرز صحیحي در گروه اصلي خود طبقه بندي مي شوند.
ترکیبي  مدل هاي  بکارگیري  و  منتخب  ردیاب هاي  از  استفاده  با 

1- Mahalanobis distance
2- Wilks’ Lambda

جدول 1- مراحل مختلف ورود عناصر در تحلیل تشخیص و تاثیر آن بر توان جداسازي منابع رسوب
Table1. Various stages of elements entering to discriminant analysis and its effect on the ability of sediment sources 

differentiation
گام ردیاب سطح معني داري آزمون نرمالیته تورم واریانس عدد تحمل فاصله ماهاالنوبیس ویلکس المبدا ضریب وزني ویژه

Step Tracer
 The significant level of

normality test
 Variance
inflation

 Bearing
number

 Mahalanobis
distance

 Wilks›
Lambda

 Weighted specific
 coefficient

1 Calcite 0.05 4.41 0.963 0.728 0.191 0.18

2 Cadmium 0.118 2.36 0.718 1.181 0.138 0.67

3 Lead 0.089 3.9 0.738 2.714 0.116 0.21

جدول 2- مقدار ویژه و درصد واریانس بیان شده توسط توابع تشخیص
Table2. Eigen values and the percentage of variance explained by the diagnosis function

تابع مقدار ویژه درصد واریانس همبستگي ساختاري کاي اسکوئر سطح معني داري

 Function Eigen values  Variance Structural correlation Chi-Square Significant level

1 4.558 89.1 0.906 82.294 0

2 0.556 10.9 0.598 17.682 0
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از  خروجي  رسوبات  در  رسوب  منبع  هر  سهم  درصد  چندمتغیره، 
زیرحوزه هاي کامان، موشقین و کل حوزه محاسبه شد که مقادیر آن 

به همراه درصد خطاي نسبي مدل در جدول سه ارائه شده است.
اندازه گیري صحرایي فرسایش

نمودار مجموع وزن رسوبات تجمع یافته در تله هاي رسوب گیر به 
تفکیک هر یک از واحدهاي سنگ شناسي در شکل پنج ارائه شده 
بسیار  پالژیوکالزدار  آهک  واحد  در  رسوبات  وزن  میانگین  است. 
باالتر از سایر واحدها مي باشد که دلیل آن رسوبات تجمع یافته در 
تله هاي شماره چهار و پنج در فصل پائیز است که یک ناهنجاری 
ایجاد  دلیل  به  ناهنجاری  این  است.  نموده  ایجاد  نمودار  در  نیز  را 
فرسایش شدید شیاري حاصل از رگبار بسیار شدید باران پائیزي بر 
روي دامنه هاي این واحد و بخصوص محل نصب این تله ها است 
که آثار فرسایش شدید در هنگام بازدید از منطقه نیز بخوبي مشهود 
بود. میانگین وزن رسوبات موجود در تله  واحدهاي شیل ذغالي و 
مادستون قرمز نیز تقریبا زیاد و در نتیجه فرسایش پذیري این واحدها 

آهک  و  ماسه سنگ  توف،  آندزیت،  واحدهاي  در  اما  باالست.  نیز 
مقدار  کم ترین  نهایتا  و  یافته  کاهش  رسوبات  وزن  میانگین  شیلي 
رسوبات در تله هاي واحد آهک اوربیتولین دار تجمع یافته است که 

بیانگر نرخ کم فرسایش پذیري این واحد مي باشد.
خروجي  تا  سنگ شناسي  واحدهاي  از  یک  هر  متوسط  فاصله 
حوضه که به نوعي بیانگر مقاومت مکاني هر یک از منابع رسوب 
مي باشد نیز در شکل 6 ارائه شده است. فاصله متوسط منبع آهکي 
تا خروجي حوضه 3/77، منبع آتشفشاني 5/49 و منبع رسوبي 3/62 

کیلومتر مي باشد.

بحث و نتيجه گيري
و  رسوبات  انگشت نگاري  روش هاي  نتایج  مطالعه  این  در 
اندازه گیري صحرایي حساسیت واحدهاي سنگ شناسي به فرسایش 
برای منشایابي رسوبات آبی با هم مقایسه شد. براي تفسیر راحت تر 
توابع تحلیل تشخیص، واحدهاي نه گانه سنگ شناسي حوضه ورتوان 

جدول 3– درصد سهم منابع مختلف رسوب در رسوبات خروجي
Table3. Percent contribution deposits in the sediment output sources 

واحد
)Unit( 

)Volcanic( آتشفشاني )Calcareous( آهکي )Sedimentary( رسوبي
خطا نسبي

مساحت )%( سهم )%( اهمیت  مساحت )%( سهم )%( اهمیت  مساحت )%( سهم )%( اهمیت 

Area (%)
 Portion

(%)
Importance Area (%)

 Portion
(%)

Importance Area (%)
 Portion

(%)
Importance

 Relative
error

زیرحوزه 
کامان

24.4 8.2 0.44 29.5 25.8 0.88 46.1 66 1.46 11.4

زیرحوزه 
موشقین

36.9 15.2 0.48 40.2 46.2 1.14 23 38.7 1.37 10.8

کل حوزه 
ورتوان

31.7 15.1 0.48 35.8 24.7 1.04 32.6 47.6 1.58 9.6

شکل 5- نمودار مجموع وزن رسوبات تجمع یافته در تله هاي 
رسوب گیر

Figure5. Diagram of the total weight of sediments 
accumulated in trappers

شکل 6- فاصله متوسط وزني واحدهاي سنگ شناسي تا 
خروجي حوضه

 Figure6. Average weighted distance of lithological units to
the outlet
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که  شد  دسته بندي  آتشفشاني  و  آهکي  رسوبي،  اصلي  منبع  سه  به 
محققین قبلي نیز نسبت به انجام دسته بندي  منابع رسوب براي تعیین 
سهم آنها اقدام کرده بودند ]7[. سه ردیاب کلسیت، کادمیوم و سرب 
به عنوان ترکیب بهینه براي تفکیک منابع رسوب شناسایي شدند که 
ردیاب سرب در سایر تحقیقات نیز در ترکیب بهینه ردیاب ها قرار 

گرفته است ]5، 8[.
نتایج این تحقیق نشان داد که مساحت، سهم و اهمیت نسبي منابع 
متفاوت است. در زیرحوضه  رسوب در رسوبات خروجي حوضه 
به واحد  با وجود درصد سهم کم تر واحد رسوبي نسبت  موشقین 
آهکي، اهمیت نسبي واحد رسوبي بیش تر از واحد آهکي است که 
دلیل آن یا حساسیت به فرسایش بیش تر و یا مقاومت مکاني کم تر 
این واحد است. با توجه به شکل 3 واحدهاي رسوبي این زیرحوضه 
را عمدتا شیل ذغالي و مادستون قرمز و ماسه سنگ تشکیل داده اند 
شیل  )شکل4(  فرسایش  صحرایی  اندازه گیری  نتایج  اساس  بر  که 
از  و  دارند  فرسایش  به  باالیي  حساسیت  قرمز  مادستون  و  ذغالي 
طرفي بر اساس شکل پنج، شیل ذغالي مقاومت مکاني کمي داشته 
ولي مادستون قرمز از مقاومت مکاني نسبتا باالیي برخوردار است. 
حوضه  کل  و  کامان  زیرحوضه  برخالف  زیرحوضه،  همین  در  اما 
آن  دلیل  که  است  بزرگ تر  یک  از  آهکي  منبع  نسبي  اهمیت  عدد 
حساسیت بسیار زیاد واحد آهک با بین الیه هاي توف پالژیوکالزدار 
به فرسایش است که از مقاومت مکاني متوسطي نیز برخوردار است 
ولذا در این زیرحوضه بیش ترین سهم در رسوبات خروجي متعلق به 
واحدهاي شیل ذغالي و آهک پالژیوکالزدار و تا حدودي مادستون 
زیرحوضه  این  آتشفشاني  منبع  تنها  که  آندزیتي  واحد  است.  قرمز 
مقاومت  دلیل  به  ولي  دارد  فرسایش  به  متوسطي  حساسیت  است، 
مکاني باال، این واحد کم ترین تاثیر را در رسوبات خروجي از این 
زیرحوضه دارد. در زیرحوضه کامان منبع آتشفشاني عمدتا از توف 
به دلیل  به فرسایش دارد ولي  تشکیل شده که حساسیت متوسطي 
این واحد کم ترین سهم را در رسوبات  باال،  مقاومت مکاني بسیار 
خروجي دارد. در این زیرحوضه آهک اوربیتولین دار مقاومت مکاني 
کم و کم ترین میزان حساسیت به فرسایش را نیز دارد. دیگر واحد 
آهکي این زیرحوضه آهک شیلي است که  مقاومت مکاني متوسط و 
حساسیت کمي به فرسایش دارد. بنابراین، بطور کلي منبع آهکي سهم 
متوسطي در رسوب دهي این زیرحوضه دارد. از واحدهاي رسوبي 
متوسط  مقاومت  دلیل  به  ماسه سنگي  واحدهاي  نیز  زیرحوضه  این 
مکاني و حساسیت نسبتا کم به فرسایش تاثیر متوسطي در رسوبات 
مکاني کم  مقاومت  دلیل  به  ذغالي  واحد شیل  ولي  دارند  خروجي 
رسوب دهي  در  زیادي  سهم  فرسایش  به  نسبت  زیاد  حساسیت  و 
این زیرحوضه دارد. بطور کلي در خروجي کل حوضه، واحدهاي 
بخش هاي  در  قرارگیري  دلیل  به  آندزیت(  )توف،  آتشفشاني 
و  پایین(   SDR و  باال  مکاني  )مقاومت  انتهایي حوضه  و  باالدست 
حساسیت نسبتا کم به فرسایش، سهم چنداني در رسوب دهي حوضه 
ورتوان ندارند که محققین قبل نیز در خصوص مقاومت سنگ هاي 

آتشفشاني به نتایج مشابهي دست یافته اند ]6،10،31[. منبع رسوبي 
نیز که داراي واحدهاي سنگي بسیار حساس به فرسایش نظیر شیل 
ذغالي و مادستون قرمز است و از طرفي در فاصله کم تري نسبت به 
خروجي قرار گرفته )مقاومت مکاني کم تا متوسط و SDR بیش تر(، 
به جز  نیز  آهکي  منبع  باالست.  منبع  این  نسبي  اهمیت  و  لذا سهم 
واحد پالژیوکالزدار، به دلیل مقاومت مکاني و حساسیت به فرسایش 

متوسط، تاثیر متوسطي در رسوب دهي حوضه دارد.
نتایج  کل  در  که  کرد  نتیجه گیری  می توان  باال  موارد  به  توجه  با 
حاصل از روش انگشت نگاري، توسط اندازه گیری هاي میداني مورد 
تایید قرار مي گیرد لذا کارایي روش انگشت نگاري رسوب در حوضه 
ورتوان نیز قابل تایید است که با نتایج بسیاری از تحقیقات گذشته 
موافق است ]2، 4، 5، 7، 8، 9، 12، 13، 20، 22، 26، 28، 29[. البته 
باید اذعان نمود که هر چند روش انگشت نگاري با در نظر گرفتن هر 
دو مفهوم انتقال و تحویل رسوب و بدون نیاز به اطالعات تکمیلي 
روندیابي و تحویل رسوب، به طور مستقیم سهم منابع رسوب را در 
زمان کوتاه تري تعیین مي کند اما این سهم، وسعت منابع رسوب را 
در نظر نگرفته ولذا براي پي بردن به اهمیت نسبي منابع رسوب، باید 
درصد سهم منبع را بر درصد مساحت آن تقسیم نمود. در مجموع، 
اختالفات موجود در نتایج حاصل از دو روش  مورد استفاده، عالوه 
بر اختالف مساحت واحدها، به دلیل عدم لحاظ مقاومت های مکانی 
صحرایی  اندازه گیری  روش   در  رسوب(  تحویل  )نسبت  سپری  و 
فرسایش است که تحقیقات قبل نیز عدم لحاظ نسبت تحویل رسوب 
از دالیل اختالف در  انتقال رسوب را  بر  و سایر فرآیندهاي حاکم 
نتایج روش انگشت نگاري  نتایج این روش ها عنوان کرده اند ]20[. 
و  مکاني  مورفولوژیکي،  مقاومت  برهم کنش سه  دلیل  به  همچنین 
به  حساسیت  درجه  رتبه بندي  براي  را  چنداني  اطالعات  سپري، 
که هدف  شرایطي  در  لذا  و  نمي دهد  ارائه  مختلف  منابع  فرسایش 
براي  برنامه ریزي  آبخیز و  مناطق بحراني در داخل حوزه  شناسایي 
تعیین شدت  روش هاي  مي باشد،  خاک  حفاظت  برنامه هاي  اجراي 
نظر  از  که  روش هایي  و  کم هزینه تر،  نوع  از  بخصوص  فرسایش، 
زماني سریع تر به نتیجه مي رسند، از اولویت بیش تري برخوردارند. 
گرفتن  نظر  در  با  انگشت نگاري  روش  اگرچه  این که  کلي  نتیجه 
مفاهیم انتقال و تحویل رسوب به طور مستقیم سهم منابع رسوب را 
تعیین مي کند ولي روش اندازه گیري صحرایي فرسایش نیز اطالعات 
مي کند  ارائه  رسوب  منابع  فرسایش  به  حساسیت  از  ارزشمندي 
برنامه هاي  اجراي  برنامه ریزي  و  بحراني  مناطق  شناسایي  براي  که 

حفاظت خاک ضروري است.

سپاس گزاري
نویسندگان مقاله از خانم زهرا فریدکیا که در تمامي مراحل انجام 
تحقیق به خصوص جمع آوري نمونه ها، آقاي مهندس کاظم میردهقان، 
مسئول آزمایشگاه کاني شناسي نوري دانشکده زمین شناسي دانشگاه 
آزمایشگاه  سرپرست  حاجي نوروزي،  مهدي  مهندس  آقاي  و  یزد 



سال دوازدهم- شماره 40- بهار 81397 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

سازمان زمین شناسي کمک شایاني نمودند قدرداني مي نمایند.

منابع:
1. Carreras, N.M., Udelhoven, T., Krein, A., Gallart, 

F., Iffly, J.F., Ziebel, J., Hoffman, L., Pfister, L. and 
Walling D.E. 2010. The use of sediment coulor 
measured by reflectance spectrometry to determine 
sediment source: application to the Attert River 
catchment (Luxembourg). Journal of Hydrology 382, 
49-63.

2. Collins, A. L., Walling, D. E. and Leeks, G. J. 
L. 1997. Source type ascription for fluvial suspended 
sediment based on a quantitative composite 
fingerprinting technique. Catena 29(1), 1-27.

3. Collins, A.L. and Walling, D.E. 2002. Selecting 
fingerprint properties for discriminating potential 
suspended sediment sources in river basins. Journal of 
Hydrology 261, 218-244. 

4. Collins, A.L. and Walling, D.E. 2004. Documenting 
catchment suspended sediment sources: problems, 
approaches and prospects. Progress in Physical 
Geography 28, 159–196. 

5. Collins, A. L. and Walling, D. E. 2007. Source 
type ascription for fluvial suspended sediment based 
on a quantitative composite fingerprinting technique. 
Geomorphology 88(1), 120-138.

6. Feiznia, S., Mohammadi, A., Mohseni Saravi, M. 
and Ghadimi Aross Mahalleh, F. 2007. Investigating 
effect of land use changes and geological formations 
sensibility to water erosion and sediment yield (Case 
study: Daryacheh - e – Namak). Journal of the Iranian 
Natural Resources 60(3), 811-828. (In Persian)

7. Hakimkhani, Sh., Ahmadi, H. 2008. Determining 
subbasins contributions to sediment yield using 
sediment fingerprinting method (Case study: Margan 
basin, Pouldasht). Journal of Agricultural Sciences and 
Natural Resources 15, 181-191. (In Persian)

8. Hakimkhani, Sh., Ahmadi, H. and Ghayoumian, 
J. 2009. Determining erosion types contributions to the 
sediment yield using sediment fingerprinting method 
(Case study: Margan watershed). Iranian Journal of 
Soil and Waters Sciences 19(1), 83-94. (In Persian)

9. Hakimkhani, Sh. 2010. Assessing relative 

importance of erosion types in sediment yield (Case 
study: Ghara-aghaj watershed, Makoo). Journal of 
Range and Watershed Management 63(1), 13-27. (In 
Persian)

10.Ighrakpata, F.C., Molua, O.C., Igherighe, E.C. 
and Idialu, J.O. 2012. Comparison of the strength of 
two different rock samples. The Pacific Journal of 
Science and Technology 13 (2) 384-390.

11. Klages, M.G. and Hsieh, Y.P. 1975. Suspended 
solid carried by the Gallatin River of southwestern 
Montana: II. Using mineralogy for inferring sources. 
Journal of Environmental Quality 4, 68-73.

12. Kouhpeima, A., Feiznia, S., Ahmadi, H. and 
Hashemi, S.A.A. 2011. Determining the ability of 
acid extractable metals as a fingerprint in sediment 
source discrimination. International Journal of Natural 
Resources and Marine Sciences 1 (2), 93-99.

13. Loughran, R.J. and Campbell, B.L. 1995. The 
identification of catchment sediment sources. In: Foster, 
I.D.L., Gumell, A.M, Webb, B.W. (Eds.). Sediment and 
Water Quality in River Catchments. Wiley, Chichester 
189-205.

14. Mosaffaie, J., Ownegh, M., Mesdaghi, M., 
Shariat Jafari, M. 2009. Comparing the efficiency of 
statistical and empirical landslide hazard zonation 
models in Alamout watershed. Journal of Water and 
Soil Conservation 16 (4) 43-61. (In Persian)

15. Mosaffaie, J., Talebi, A. 2014. A statistical view to 
the water erosion in Iran. Extension and Development 
of Watershed Management 2 (5), 9–17. (In Persian)

 16. Mosaffaie, J., Ekhtesasi, M. R., Dastorani, M. T., 
Azimzadeh, H. R., Zare Chahuki, M. A. 2015. Temporal 
and spatial variation of the water erosion rate. Arabian 
Journal of Geosciences 8: 5971–5979.

17. Mosaffaie, J. 2015. Comparison of two methods of 
regional flood frequency analysis by using L-moments. 
Water Resources. 42 (3): 313-321.

18. Mosaffaie, J., Ekhtesasi, M. R. 2016. Comparison 
of the relative sediment yield potential of lithological 
units using sediment grain color. Iran-Watershed 
Management Science & Engineering 10 (32), 51-58. 
(In Persian)

19. Mosaffaie, J. 2016. Application of artificial 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Abc-7UQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=Abc-7UQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Abc-7UQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=Abc-7UQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Abc-7UQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=Abc-7UQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC


سال دوازدهم- شماره 40- بهار 91397 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

neural network, multiple-regression and index-flood 
techniques in regional flood frequency estimation. 
International Journal of Water. 10 (4): 328-342.

20. Najafi, S. Sadeghi, S. H. R. 2013. Estimation of 
sediment sources through comparing results from soil 
erosion mapping, fingerprinting and field measurement 
techniques. Watershed Engineering and Management 
5(3)165-178. (In Persian)

 21. Nazari Samani, A., Wasson, R.J. and 
Malekian, A. 2011. Application of multiple sediment 
fingerprinting techniques to determine the sediment 
source contribution of gully erosion: Review and case 
study from Boushehr province southwestern, Iran. 
Progress in Physical Geography 35(3), 75-391.

 22. Nosrati, K., Govers, G., Ahmadi, H., Sharifi, 
F., Amoozegar, M.A., Merckx, R. and Vanmaercke, 
M. 2011. An exploratory study on the use of enzyme 
activities as sediment tracers: biochemical fingerprints? 
International Journal of Sediment Research 26, 136-
151. 

23. Nosrati, K., Govers, G., Semmens, B. X., Ward, 
E. J. 2014. A mixing model to incorporate uncertainty 
in sediment fingerprinting. Geoderma 217, 173–180.

 24. Peart, M.R. and Walling, D.E. 1988. Techniques 
for establishing suspended sediment sources in 
two drainage basins in Devon, UK: a comparative 
assessment. Sediment budgets: IAHS Publication No. 
174: 269–279 (Wallingford).

 25. Sadeghi, S.H.R., Kiani Harchegani, M., Younesi, 
H.A. 2012. Suspended sediment concentration and 
particle size distribution and their relationship with 
heavy metals contents. Journal of Earth System Science 
121(1), 63-71. 

26. Sadeghi, S. H. R., Najafi, S., Riyahi Bakhtiari, 
A. R., Abdi, P. 2014. Ascribing soil erosion types 
for sediment yield using composite fingerprinting 
technique. Hydrological Sciences Journal 59 (9), 1752-
1762.

27. Sadeghi, S. H. R., Najafi, S. 2014. Sediment 
fingerprinting of water in watersheds (concepts, 
methods and technologies). Iranian Student Book 
Agency. 256 pp. (In Persian)

 28. Walling, D.E. and Woodward, J.C. 1995. Tracing 
sources of suspended sediment in river basins: a case 
study of the River Culm, Devon, UK. Marine and 
Freshwater Research 46, 327–336.

 29. Walling, D.E. 2005. Tracing suspended sediment 
sources in catchments and river systems. Science of the 
Total Environment 344, 159-184.

30. Wood, P.A. 1978. Fine-sediment mineralogy 
of source rocks and suspended sediment, Rother 
catchment, West sussex. Earth Surface Processes 3(3) 
255-263.

31. Yamani, M. and Ebrahimkhani, N. 2010. Erosion 
vulnerability assessment through sedimentation 
alluvium formation of index case study: haji arab 
basin (Qazvin province). Geography 8(24), 69-86. (In 
Persian)

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://pub.modares.ac.ir/book_treasure.php%3Fmod%3Dviewbook%26book_id%3D169%26slc_lang%3Dfa%26sid%3D1&usg=ALkJrhhc86yY89v4x5RNhFmfQt_QPGddVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://pub.modares.ac.ir/book_treasure.php%3Fmod%3Dviewbook%26book_id%3D169%26slc_lang%3Dfa%26sid%3D1&usg=ALkJrhhc86yY89v4x5RNhFmfQt_QPGddVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://pub.modares.ac.ir/book_treasure.php%3Fmod%3Dviewbook%26book_id%3D169%26slc_lang%3Dfa%26sid%3D1&usg=ALkJrhhc86yY89v4x5RNhFmfQt_QPGddVg


سال دوازدهم- شماره 40- بهار 101397 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران



سال دوازدهم- شماره 40- بهار 1541397

نشریه علمی- پژوهشی

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

سال دوازدهم- شماره 40- بهار 1397

Iran-Watershed Management
Science & Engineering

 

Vol. 12, No. 40, Spring 2018

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

1
Iran-Watershed Management
Science & Engineering

Vol. 12, No. 40, Spring 2018

Abstract 

Comparison of Fingerprinting & Field Measurement of Erosion in Water Sediment
Source Tracing

J. Mosaffaie1, M.R. Ekhtesasi2 and A. Salehpour Jam3

Received:2014/08/06          Accepted : 2017/10/07   
 
Determining the relative contribution of sediment sources is the first step in planning for soil conservation 

programs. This study aimed to compare two methods of water sediment source tracing (including fingerprint 
technique and field measurements of erosion) in Vartavan catchment. Discriminant analysis and multivariate 
mixing model were used for determining the optimum combination of tracers and contribution of sediment 
sources. Sediment trapper was also used for measuring the erosion of various lithological units. The result 
showed that the contributions of sedimentary, calcareous and volcanic sources in the outlet sediments were 
equal to 47.6, 37.4 and 15.1 % respectively and the relative importance of these sources (in terms of specific 
sediment) were equal to 1.58, 1.04 and 0.48, respectively. The average of minimum and maximum weight 
of accumulated sediments in trappers were also 2/13 and 6/221 gr for orbitolina and plagioclase limestone. 
respectively. In totalو the results and efficacy of fingerprinting, was approved by field measurements. As 
well, differences between the results of direct and indirect methods are due to the differences in the area of 
units and the lack of spatial and filtering resistances in the indirect methods. 

Keywords: Discriminant analysis, Multivariate mixing model, ُSediment source contribution, Vartavan.
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