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 چکیده
 زیاد مشکالت وجود دلیل به. داراي اهمیت است بادي فرسایش کنترل هايدرطرح ايماسه هايتپه منشأ شناخت

 روشی جایگزین عنوان به منشأیابی عبارتی به یا ردیابی یا نگاري انگشت هايروش، سنتی هايکاربرد روش در
 از مناسب ترکیبی از استفاده با شده یاد روش در .است گرفته قرار مختلف محققین توجه مورد مناسب و

 سعی تحقیق، این در شود.می تعیین رسوب تولید در منابع رسوب سهم رسوب، منابع کننده جدا خصوصیات
-جداسازي کاربري به قادر ،کههاي ترکیبیی و مدلژئوشیمیای عناصر از مناسب ترکیبی از گیريبهره با است شده

 هاهر یک از کاربري  هاي مختلف اراضی در منطقه نگار واقع در شهرستان بردسیر از استان کرمان هستند سهم
اي هاي ماسهنمونه از تپه 5برداشت و  عنوان منطقهکاربري به 3نمونه سطحی از  20بدین منظور  . گردید تعیین

 ,Fe, Zn, Cu, Mn عناصر ومیکرون به عنوان هدف آزمایش قرار گرفت  5/62برداشت گردید و بخش کمتر از 

Ca    توسط دستگاه جذب اتمی و عناصرk, Na  توسط دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیري شدند. عناصر به عنوان ردیاب
هاي آماري مانند آزمون تجزیه واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و مورد استفاده قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش

ردیاب(  2 تحلیل تشخیصگیري از روش ها صورت گرفت. با بهرهتحلیل تشخیص، انتخاب اولیه و ترکیب بهینه از ردیاب

Mn,Caهاي ) از بین ردیابFe,Zn,Cu,Mn,k,Na,Ca,Mg   به عنوان ترکیب مناسب انتخاب شدند. در نهایت با
 14/23، 34/26، 52/50هاي کشاورزي، مرتع و اراضی بایر به ترتیب برابر هاي ترکیبی سهم کاربرياستفاده از مدل

 6/3کند. خطاي نسبی برابر بیشترین مقدار رسوب را تولید می دست آمد و در کل کاربري کشاورزيدرصد به
 درصد محاسبه شد.  96درصد و ضریب کارایی مدل 
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 مقدمه

است. فرسایش بادي و هجوم  خشک، خشک و فراخشک فرسایش بادي ترین فرایندهاي طبیعی در مناطق نیمهیکی از  مهم
ود. بنابراین شزایی درکشور محسوب میترین مصادیق بیابانهاي روان به تأسیسات اقتصادي و منابع زیستی یکی از مهمماسه

شناخت مراحل به وقوع پیوستن فرسایش بادي و بررسی چگونگی زمان مقابله با آن از اهمیت شایانی برخوردار است (راشکی 
 رغم ).  به1378نژاد، ). در فرسایش بادي سه منطقه برداشت حمل و رسوبگذاري وجود دارد.(صادقی1390و همکاران، 

 برخوردار خاصی ظرافت و از پیچیدگی آنها حساسیت تعیین و برداشت مناطق رسوبگذاري، شناخت نقاط آسان و سریع شناسایی

 تحرك و دینامیک شناخت دارند، قرار بادي تأثیر فرسایش تحت که گیاهی پوشش اندك تراکم دلیل به مناطق بیابانی زیرا است؛

 بخش مهم یک . باشدمی حساس و مهم آینده فرآیندهاي پیش بینی و گذشته و حال فرآیندهاي تفسیر براي روان هايماسه

اي از اصول ماسههاي ). منشایابی نقاط برداشت یا تپهMuhs, 2000هاست(منشأ آن تشخیص روان هايماسه دینامیک شناخت
لولها، توان به جاي پرداختن به معشود زیرا با شناسایی مناطق برداشت میاولیه کنترل و مبارزه با فرسایش بادي محسوب می

  ).1374ها را شناسایی نمود و فعالیتهاي اجرایی مبارزه با فرسایش را در مناطق برداشت متمرکز کرد (اختصاصی و همکاران،علت
اي به منظور کنترل حرکت رسوبات براي حفاظت آب و وضعیت زیست محیطی در رودخانه ) مطالعه2012مکاران (و ه 1کالینز

کنند. درصد رسوب در منطقه تولید می 73تا  45نگاري   انجام دادند و نتایج نشان داد که اراضی زراعی تیمز با روش انگشت
اي از طریق ردیابی رسوبات هاي ماسهرفولوژي در تولید رسوب تپههاي مختلف ژئوم) سهم رخساره1394غالمی و همکاران (

) و استرانسیوم Ce)، سریوم (Rbدر ارگ اشکذر تعیین نمودند و نتایج نشان داد که بر طبق نتایج، ترکیبی از عناصر روبیدیوم (
)Srانه هاي دشت ریگی ریزدرخساره هاي ترکیبی نشان داد که سهم) به عنوان ترکیب بهینه بدست آمد و نتایج حاصل از مدل

، 27ر هاي مارن نئوژن و سبخا به ترتیب براب+ بستر خشکرود، مخروط افکنه + بستر خشکرود، کلوتک، اراضی کشاورزي، تپه
دهندة صحت و / بدست آمد که این موضوع نشان999باشد. کارایی مدل برابر درصد می 24/6و  4/6، 26/13، 4/24، 7/22

 باشد. مدل میکارایی مناسب 

 الزمه .است آبخیزداري نیازمند هايطرح چارچوب در رسوب کنترل خاك و حفاظت هايبرنامه اجراي به رسوب تولید کاهش

 شناسایی نتیجه، در و، رسوب تولید آنها در سهم و رسوب منابع نسبی اهمیت از کسب اطالعات و شناسایی هابرنامه این اجراي

از  رسوب، منابع تعیین در سنتّی هايروش سبب مشکالت ).  بهKouhpeima ،2007است( آبخیز داخل بحرانی در مناطق
-اي استفاده میهفزایند طور به اطالعات، آوري جمع براي مستقیم واقعی و هايش رو منزلۀ به نگاري،انگشت هايتکنیک

هاي فیزیکی و شیمیایی اصل استوار است که ویژگی).  روش مذکور بر این Krause et al.,   Foster et al, 2002؛ 2003شود(
 منابع نگاريانگشت هاي). تکنیکCollins et al., 2001کنند(هاي مکان تولیدشان را منعکس میرسوبات معلق و ویژگی

 2004اقتصادي است(  و ساده نسبتاً  مختلف، مقیاس با هاییمکانیِ حوضه و زمانی اطالعات آوردندستبه منظور رسوب، به
 گذاريرسوب هايو فرصت مختلف شرایط دلیل به بزرگ، هايحوضه در روش منشأیابی از ). استفاده Collins and Walling؛

 دقت افزایش باعث مختلف هايب ردیا ترکیبی از ).کاربردِ Walling؛  2005نیست( بخشچندان رضایت مسیر، طول در فراوان

 هايآمار ایستگاه از رسوب، منابع از یک هر سهم تعیین منظور محققان، به ). برخیCollins et al؛  2006شود( مطالعات می

میلیون  19). کل مساحت مناطق تحت تاثیر فرسایش بادي در ایران بالغ بر Nicholls؛ 2001اند(کرده استفاده سنجیب رسو
 9/1میلیون هکتار منطقه برداشت و حدود  7/12میلیون هکتار آن در منطقه رسوبگذاري، حدود  6/5هکتار برآورد شده که 

درصد سطح کشور تعیین شده  7/3اي کشور حدود هاي ماسهدهند و در واقع مساحت تپهمیلیون هکتار منطقه حمل تشکیل می
شد اباست. به طور کلی فرسایش بادي یکی از معضالت مناطق خشک و بیابانی مانند استان کرمان به ویژه منطقه نگار بردسیر می

                                                           
1 Collins 
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و فعال بودن فرسایش بادي در این منطقه باعث کاهش حاصلخیزي، از بین رفتن مواد آلی خاك و کاهش عناصر مغذي مثل 
ا توجه گردد. هدف از این مطالعه بمی نیتروژن، فسفر و پتاسیم، کاهش تولیدات زراعی، آسیب به مناطق مسکونی و ماشین آالت

هاي غالب در منطقه نگار واقع در شهرستان لید رسوب،نقش و اهمیت انواع کاربريبه اهمیت کاربري اراضی در فرسایش و تو
 باشد.اي میهاي ماسهبردسیر از استان کرمان در تولید رسوب تپه

 
 

 مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

 گرفته قرار شرقی جنوب  -غربی شمال جهت با اي دره در منطقه این .دارد قرار کرمان استان مرکز در بردسیر(مشیز)، شهرستان
 به جنوب از (جیرفت)، سبزواران و هاي کرمان شهرستان به مشرق از رفسنجان، و کرمان هاي شهرستان به شمال از .است

 32187 وسعت با نگار دشت .است محدود رفسنجان و هاي سیرجان شهرستان به مغرب از و سیرجان، و بافت هاي شهرستان
 شمالی عرض دقیقه 48 و درجه 29 تا دقیقه 43 و درجه 29 جغرافیایی در مختصات بردسیر شهرستان شرقی جنوب در هکتار

 که باشد می کوه رشته دو داراي منطقه این . است گردیده واقع شرقی طول ي دقیقه 50 و درجه 56تا دقیقه 38 و درجه 56 و
 با و بیدخوان صیاد سنگ آهورك، هاي کوه رشته و دارد قرار شمال در شرقی جنوب غربی شمال روند با گاوي کوه کله رشته

 پائین .دهد می بردسیر تشکیل نگار گستره دشت را کوه رشته دو این ي فاصله .است گرفته فرا را جنوبی نیمه روند، همان

 .رسد می دریا سطح از متر 2000 حدود ارتفاع به نگار و بردسیر محدوده در نقطه ترین
 

 
 منطقه مورد مطالعهیت جغرافیایی عموق: 1شکل 
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 روش 

ها  شامل مرتع، اراضی کشاورزي و اراضی بایر به عنوان منابع پس از تهیه نقشه کاربري اراضی منطقه، در هریک از کاربري
برداشت هاي ها برداشت گردید. تعداد نمونهسانتیمتري نمونه 0-5اي) از عمق هاي ماسهتولید رسوب و از منطقه رسوب (تپه

ها به آزمایشگاه انتقال باشد. نمونهعدد می 5اي) نیز ها ماسهعدد و از رسوبات نهشته شده(تپه 5ها شده از هر یک از کاربري
 میکرون استفاده گردید. 5/62هاي آزمایشگاهی از الک کمتر از گیريها جهت اندازهسازي نمونهیافته به منظور آماده

توسط دستگاه    Fe, Zn, Cu, Mn, Na, caاستفاده شد که   Fe, Zn, Cu, Mn, k, Na, ca, Mgردیاب  8در این مطالعه 
د. به منظور انعنوان منشأیاب اولیه مورد استفاده قرار گرفتهگیري و بهتوسط دستگاه فلیم فتومتر اندازه k, Naجذب اتمی و 

 ه و کروسکال والیس استفاده گردید.هاي آماري تجزیه واریانس یک طرفها از آزمونبررسی توان ردیاب
 روش یک از استفاده با بررسی ضه مورد حو در رسوبات منابع بررسی تفکیکِ  در استفاده مورد منشأیاب خصوصیات کیفیت

ها در تفکیک منابع رسوب به کار گرفته شد. در )، براي انتخاب ترکیب بهینه ردیاب2001اي(کالینز و همکاران، دومرحله آماريِ
 شوداستفاده می  Kruskal-Wallis) وآزمون Fهاي اولیه،از آزمون تجزیه واریانس (آزمونبه منظور انتخاب ردیاب مرحله اول،

)Foster and Lees, 2000 .(ها در منابع رسوب (کاربري اراضی) به عبارت دیگر چنانچه میانگین غلظت هر یک از ردیاب
ه منظور به گام ب شود. در مرحله دوم از تحلیل تشخیص توابع چند متغیره گامه دوم میداري باشد، وارد مرحلداراي تفاوت معنی

هاي انتخابی در مرحله اول استفاده شد. هدف این تجزیه تحلیل حداکثر نمودن ها از مجموعه ردیابانتخاب ترکیب بهینه ردیاب
 Mc Cabe and  Moore 1999, Smite ).باشد( میها تفکیک بین منابع رسوب با به حداقل رساندن مجموعه بهینه ردیاب

and Sanders,2000 
هاي وش مدلگردد. رهاي ترکیبی برآورد میپس از انتخاب ترکیب بهینه سهم هر یک از منابع در تولید رسوب با استفاده از مدل

 ;گیرد                                           (می ها براي تعیین  سهم منابع رسوب مورد استفاده قرارترکیبی چند متغیره بیش از سایر روش
Walling 2005 (Collins et al 1998, walden et al 1997. 

 دستتواند داشته باشد از این رو براي بههاي متنوعی میچون مجموعه معادالت یاد شده داراي مجهوالت زیادي بوده و راه حل
 Walling andشود(سازي استفاده میهاي بهینهجاي حل مستقیم از روشع رسوب و بهآوردن نتایج بهینه در تعیین سهم مناب

Collins,2000).( 

R=∑ ��𝐶𝐶𝑗𝑗 − (∑ 𝑃𝑃𝑆𝑆  𝑆𝑆𝑠𝑠𝑗𝑗 
𝑚𝑚
𝑠𝑠=1 𝑂𝑂𝑠𝑠 )� Cj � �

2 𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 )1معادله(       

Rمجموع مربعات باقیمانده؛ : 

jC گیري شده ردیاب : مقدار اندازهjام در نمونه رسوب؛ 

 s: S میانگین غلظت ردیاب)s  ( 

sp سهم نسبی منبع رسوب : 

sO  )ضریب تصحیح ماده آلی منبع :s ( 

این مدل براساس دو شرط استوار است که مجموع سهم نسبی منابع رسوب برابر یک است و همچنین مقادیر آن بین صفر و 
 یک قرار دارد.
 0 ≤ 𝑃𝑃𝑠𝑠 ≤1 ) 2معادله   ( 

 ∑ PS𝑛𝑛
s=1 =  )3معادله ( 1
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محاسبه می  Solverافزار با استفاده از نرم ) انتخاب شده و مقدار تابعjbبراي سهم منابع رسوب (بدین نحو که مقادیر مختلف 
در این حالت مقادیر انتخابی براي سهم منابع . به کمترین مقدار خود برسد Rشود و این عملیات تا جایی ادامه می یابد که 

این کار براي تمام نمونه هاي رسوب انجام و واقع می شوند به عنوان جواب هاي بهینه مورد قبول  ( کاربري اراضی)رسوب
 د.شگیري و از مقادیر سهم هر یک از منابع رسوب براي بدست آوردن سهم متوسط میانگین گردید

ام است تعیین گردید. در این مرحله قبل iکه نمایندة سهم رسوب منابع  ijbبا حل معادالت یاد شده ضرایب  قبل لهدر طی مرح
 کنیم. اینکه نتایج مدل ترکیبی ارزیابی گردد مجموع خطاهاي نسبی از طریق رابطه زیر تعیین میاز 

E=∑ ��𝐶𝐶𝑗𝑗 − (∑ 𝑃𝑃𝑆𝑆  𝑆𝑆𝑠𝑠𝑗𝑗 
𝑚𝑚
𝑠𝑠=1 )� Cj � �

 𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ) 4رابطه  ( 

 
) به شرح ME) کارایی مدل(1970سپس به منظور تعیین دقت و کارایی مدل از روش ارائه شده توسط ( ناش و ساتکلیف، 

 بل محاسبه هستند:) قا5معادله (

𝑀𝑀𝑀𝑀                                                                                                   )5رابطه (  = 1 −
∑ (Oi−Pi)2n
𝑗𝑗=1

∑ (Oi−Omean)2n
j=1

 

: مقدار برآوردي iP: مقادیر مشاهده شده و iO: میانگین مقادیر مشاهده شده، meanOها، برابر تعداد ردیاب n)، 4در رابطه (
هاست که مدل قادر به متغیر است و بیانگر درصدي از واریانس اولیه بین داده 1تا  -∞بین  MEها است. مقدار حاصل از مدل

 تر باشد مدل از کارایی باالتري برخوردار  است. نزدیک 1به  MEبینی آن است. هر چه مقدار پیش
 

 ج) ها (نتاییافته

 کاري واحدهاي جداسازي در ها توان ردیاب بررسی در طرفهوالیس و تجزیه واریانس یک -کروسکال هاي آماريآزمون نتایج

 ) ارائه شده است. 1شامل  کشاورزي، مرتع و اراضی بایر در جدول (
 

 ها جهت تفکیک منابع رسوبهاي آماري بررسی توان ردیاب. آزمون1جدول 

 ردیاب Fآماره  داريسطح معنی Hآماره  داريسطح معنی
341/0 152/2 479/0 77/0 F 

475/0 488/1 383/0 017/0 Zn  

917/0 173/0 963/0 038/0 Cu 

013/0 656/8 006/0 094/7 Zn* 

189/0 332/3 127/0 34/2 K 

28/0 543/2 216/0 678/1 Na  

033/0 796/6 028/0 447/4 Ca* 

106/0 479/4 16/0 049/2 Mg 

 
 

 ردیاب 2رسوب هستند، بالقوه منابع جداسازي به قادر که هاي ژئوشیمیاییردیاب مجموعه از ايبهینه ترکیب انتخاب براي

 2 که داد نشان )2تشخیص در جدول ( تحلیل نتایج به این ترتیب .شد تشخیص آزمون تحلیل وارد اول مرحله از باقیمانده
 در ترکیب بهینه قرار گرفتند. رسوب منبع سه جداسازي به منظور تفکیک و ) Mnو Ca( ردیاب
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 هاي مختلفها به مدل و تأثیر آنها بر توان جداسازي تحلیل تشخیص براي کاربريهاي مختلف ورود ردیاب: گام2جدول 

 داري                سطح معنی Wilks Lambda اضافه شدن گام

1 Mn 094/7 006/0 
2 Ca 340/5 002/0 

 
 پس روش توسط شده محاسبه دوم اول و توابع پراکنش نمودار رسوب، منبع سه تغییرات مکانی مختلف الگوهاي ارزیابی براي

 منبع سه هر داد که نشان نتایج .)2 (شکل دش ترسیم ردیاب ژئوشیمیایی 2 بهینه ترکیب اساس بر و تحلیل تشخیص رونده

  .اند شده تفکیک به خوبی ها ردیاب این اساس بر رسوب

 
 دهد.هاي مختلف توسط توابع یک و دو نشان می: جداسازي کاربري2شکل 

 ) آمده است3ها در تولید رسوب و مساحت تحت پوشش هر کاربري در جدول (سهم هر کدام از کاربري

 هاي مختلف در تولید رسوب : سهم رخساره3جدول 

 سهم کل بر حسب درصدنسبی درصد مساحت تحت پوشش کاربري  
   اهمیت

 

 53/0 34/26 5/49 مرتع
 24/1 52/50 5/40 اراضی کشاورزي
 14/23 10 اراضی بایر
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 گیريو نتیجهبحث 
وبات دهد که ارتباط ژنتیکی بسیار نزدیکی بین رسهاي انجام شده نشان میبندي و همچنین نتایج بررسیبا توجه به نتایج دانه

ا در هجایی آنبهباشد که این امر حکایت از محلی بودن ذرات برداشت شده و جاهاي بادي مینهشتهاراضی برداشت منطقه و 

دار شدند. این موضوع بیانگر این معنی ANOVAدرصد توسط آزمون  5در سطح  Ca ،Mnهاي باشد. ردیابسطح عرصه می

دارند. بنابراین، این عناصر بهترین خصوصیات منشاءیاب هاي مختلف را توانایی تفکیک کاربري Ca ،Mnهاي است که ردیاب

 در باشد. عناصر موجودمی Ca ،Mn اي که با تحلیل تشخیص به دست آمد شامل دو ردیاباند. ترکیب بهینهبراي این مناطق

 این از تنها توان می هاسهم کاربري تعیین و منشاءیابی مطالعات براي نتیجه در ژئوشیمیائی هستند، عناصر جزء ترکیب، این

هاي در نهایت با استفاده از این ترکیب و مدل. نیست تحقیق این در استفاده مورد عناصر سایر به و نیازي کرد استفاده عناصر

و 34/26، 52/50ترکیبی سهم هر کاربري در تولید رسوب تعیین شد. سهم کاربري کشاورزي، مرتع و اراضی بایر به ترتیب برابر  

 رسوب تولید از توانهاي مختلف میدر کاربري رسوب وکنترل خاك حفاظت هايبرنامه اجراي با اشد. بنابراینبمی  14/23

هاي رسوب به دست آمد که هاي مختلف براي نمونهخطاي نسبی مدل ترکیبی براي براورد سهم کاربري .کاست اصلی منطقه

محاسبه شد. با توجه به اینکه خطاي نسبی محاسبه شده کم و ضرایب درصد  96باشد و ضریب کارایی مدل درصد می 6/3برابر 

باشد. مطالعات انجام شده توسط دهندة صحت و کارایی مناسب مدل میباشد این موضوع نشانکارایی مدل به یک نزدیک می

اي از روش ردیابی سههاي ماهاي مختلف ژئومرفولوژي در تولید رسوب تپه) در تعیین سهم رخساره1393غالمی و همکاران (

) بعنوان ترکیب Sr) و استرانسیوم (Ce)، سریوم (Rbرسوبات در ارگ اشکذر یزد نشان داد که ترکیبی از عناصر روبیدیوم (

بستر خشکرود و سبخا به ترتیب بیشترین و کمترین سهم در تولید رسوب  -بهینه بدست آمد. رخساره دشت ریگی ریزدانه

هاي مختلف براي هر یک از باشند. خطاي نسبی مدل ترکیبی براي برآورد سهم رخسارهذر دارا میاي ارگ اشکهاي ماسهتپه

/ محاسبه کردند. عباسی و همکاران 999باشند و ضریب کارایی مدل / متغیر می45/ تا 2هاي رسوب بدست آمد که از نمونه

. ا استفاده از ردیابی عناصر ژئوشیمیایی منشأیابی کردنداي در شرق زابل) را ب) در پژوهشی رسوبات بادي نیاتک( منطقه1389(

زان ها از قبیل میکا و فلدسپات کلسیم بیشترین میو نتایج حاصل از ردیابی عناصر نشان داد که بعد از تجزیه و تحلیل کانی

ا و واحدهاي کاري هشناسی، کاربريضرایب کارایی مدل براي واحدهاي زمین )2006خانی (باشد.  حکیمغلظت را دارا می

هاي اراضی کشاورزي، مرتع و اراضی بایر به ترتیب بیشترین / به دست آورد.   براساس نتایج به دست آمده کاربري999برابر 

 رسوبات بادي منشاءیابی روش کل باشند. دراي در منطقه نگار بردسیر دارا میهاي ماسهو کمترین سهم در تولید رسوب تپه

 دارد زمینه این در باالیی کارایی شد داده نشان منطقه نگار است و ها درکاربري سهم مناسب تفکیکو  تعیین به قادر
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Abstract  
Recognition of origin of sand dunes is very important in wind erosion 
control projects. 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, capable of discriminating of 
the study basin, were used to determine contributions of that sub basins to 
sediment yield. For this aim, 20 surface samples from the 3 sources region 
facies and 5 samples from sand dunes were collected and Particles less 
than 62.5 as the target were tested.  Elements were used as tracer. Then, 
Initial choice and optimal combination of tracers were done by Statistical 
methods including one-way ANOVA analysis of variance tests, Kruskal-
Wallis, and Discrimination Analyze. The method using discriminant 
analysis 2 tracer (Manganese, Calcium) The tracers were used as the right 
combination. Finally, Contribution of the various land used Farmlands, 
Range and arid lands 50.52, 26.34, 23.14% respectively. The total highest 
sediment land used produce. Low absolute errors 3.6% and predicted 
properties. High model efficiencies 96 %. The fingerprinting approach to 
source ascription has high efficiency to determine relative importance of 
sediment source in the study basin. 
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