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چکیده
در راستای کنترل فرسایش ،رسوب و حفاظت خاک ،شناخت منابع تولید رسوب و تعیین سهم نسبی هر یک از مناابع
برای تعیین فعالیّتهای مدیریتی مناسب نقش بهسزایی دارد .کارآیی روش منشأیابی با ردیابها یا انگشتنگاری بهعنوان
روشی موفّق و مؤثر ،برای تعیین منابع رسوبات به اثبات رسایدهاسات .هادا از تحقیاق حاضار ،تعیاین ساهم ساازندها و
کاربریهای اراضی مختلف بر فرسایش و رسوب است که با استفاده از مدل ترکیبی هوگس صورت گرفت؛ بدین منظور
 4۳نمونهی سطحی جمعآوری شد که از میان آنها ذرات کمتر از  ۶۳میکرون بهعنوان هدا آزمایش قارار گرفتناد .باه-
منظور اندازهگیری عناصر ژئوشیمیایی از دستگاه  ICP-AESو برای اندازهگیری ایزوتاو هاای استرانسایو ( 87Srو
 )86Srو نئودیمیو ( 143Ndو  )144Ndاز دستگاه  ICP-MSاستفاده شد .برای یافتن بهترین پاسخ در حل این مدل ،از
سه روش الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی لوکال و شبیهسازی مونتکارلو استفاده شد و برای تعیین ضریب کاارآیی مناساب
مدل ،از شاخص  .GOFعناصر کربن ،مس ،سیلیکون و تیتانیو بهعنوان ترکیب بهینهی ردیاابهاا بارای تفکیاک ساهم
واحدهای کاربری اراضی و عناصر استرانسیو  ،تیتانیو  ،مس و نسبت ایزوتوپی نئودیمیاو  ۱4۳/۱44باهعناوان بهتارین
ترکیب بهینه برای تفکیک سهم سازندهای زمینشناسی انتخاب شدند .نتایج نشان داد روش بهینهسازی لوکال ،باا شااخص
 ۹۹/۹4 GOFدرصد در واحد سازندها و روش بهینهسازی الگوریتم ژنتیک ،با شااخص  ۹۷/84 GOFدرصاد در واحاد
کاربری اراضی بیشترین مقادیردقّت را دارند .بیشترین سهم منابع تولید رسوب در واحاد ساازندها باهترتیاب مرباو باه
سازندهای آسماری و کواترنر معادل  84/۵۱و  ۵/۳۷درصد و بیشترین سهم مناابع تولیاد رساوب در واحاد کااربریهاای
اراضی مربو به کاربریهای مراتع و جنگلها ،بهترتیب معادل  ۶۳/04و  ۳۱/8۱درصد است .سازندهای پابادهگاورپی و
بختیاری بهترتیب با امتیاز  0/۲4و  0/۲۷و اراضی زراعی و جنگلی به ترتیب باا امتیااز  0/0۲۲و  0/۵۵نسابت باه بقیّاهی
سازندها و کاربریهای اراضی کمترین اهمیّت نسبی را به خود اختصاص دادند و برای مدیریت اراضی در اولویّت قارار
ندارند.
واژگان کلیدی :مدلهای ترکیبی ،ردیاب ،الگوریتم ژنتیک ،اهمیّت نسبی ،تنگبستانک.
 نویسنده مسئولMohamad.kazemi86@gmail.com :
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۱ا مقدّمه
کاهش تولید رسوب ،به اجرای روشهای مناسب کنترل رسوب و حفاظت خاک در مناطق بحرانی منبع
رسوب در حوزهی آبخیز نیازمند است ( .)Patrick Laceby et al, 2015الزمهی شناخت روش مناسب و اجرای
صحیح برنامههای حفاظت خاک ،شناسایی اهمیّت نسبی منابع رسوب و سهم هر یک از این مننابع ( et al,

 )Chen 2016در تولید رسوب است .برای ارائهی برنامههای مدیریتی در حفاظت از خاک و کنترل رسوب ،اطّالع از
ماهیّت ،اهمیّت نسبی و منشأ ،منابع اصلی رسوب در حوزههای آبخیز است (نجفی و همکاران .)1392 ،الزمهی اجرای برنامه-
های حفاظت خاک و کنترل رسوب ،کسب اطّالع از اهمیّت نسبی منابع رسوب و سهم آنها در تولید رسوب و در نتیجنه
مناطق بحرانی حوزهی آبخیز است (  .)Collins et al, 2010تفکیک خاک فرسایش یافته به چندی منبنع بنا اسنتفاده از
ردیابهای طبیعی ،رویکردی جامع در مطالعات فرسایش و رسوب محسوب میشود (نصرتی .)1390 ،روش انگشتنگاری،1
ردیابی یا بهعبارتی منشأیابی بهعنوان روشی جایگزی و مناسب ،در تعیی سهم و اهمیّت نسبی ای منابع در تولید رسوب
کاربرد روزافزونی یافتهاست ( .)Walling, 2005شناخت سهم یا جداسازی منابع رسوب بهعنوان ابنزاری در پنیشبیننی
فرسایش ،اعتبارسنجی مدلهای فرسایش و رسوب ،پایش بیالن رسوب و در نتیجه تعیی مناسبتنری عملیّنات کنتنرل
فرسایش و رسوب و حفاظت خاک در مقیاس حوزهی آبخیز موردنیاز است .در ای

روش از ویژگیهای مختلف

فیزیکی ،شیمیایی ،ژئوشیمیایی و آلی رسوب و منابع آن ،همچنی تکنیکهای آماری چند متغیّره و مدل-
های ترکیبی یا غیرترکیبی در تعیی

سهم نسبی هر منبع استفاده میشود ( .)Koiter et al, 2013تلفیق مندل-

های ترکیبی کمّی دربارهی ردیابهای مرکّب ،در اواخر دههی  1980و اوایل دههی  1990به مطالعات ردینابی منبنع وارد
شد و امکان به دست آوردن تخمی های کمّی سهم نسبی را از منابع مختلف فراهم کرد (.)Walling, 2005
منشأیابی مرکّب عبارت است از بررسی چندی منبع بالقوهی رسوب از طریق چندی گروه متفاوت از خصوصیّات که
برای افزایش تشخیص بی منابع و اجتناب از منبع رسوب غیرواقعی است و انواع وسیعی از خصوصیّات مختلف شناختی را
در بر میگیرد ( .)Collins et al, 2010انگشتنگاری رسوب شامل دو فرض اصلی است )1 :منابع بالقوهی رسنوب منی-
توانند بر پایهی خصوصیّات فیزیکی ،ژئوشیمیایی و بیوژنیک آنهت یا ردیابها تفکیک شوند؛  )2مقایسنهی نموننههنای
رسوب و منبع با استفاده از خصوصیّات آنها یا ردیابها ،اجازه میدهد اهمیت منابع رسوب تعینی شنود ( Collins et al,
 .)Walling, 2015 & 2012محقّقان مختلفی خصوصیّات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند ویژگیهای ژئوشیمیایی (کنالینز و
والینگ  ،)2007 ،بیوژئوشیمیایی (  ،)Fox and Papanicolaou, 2008خصوصیّات مغناطیسی کانیها (Hatfield and , 2009

 ،)Maherغلظت عناصر رادیواکتیو ( ،)Blake et al, 2009اسپکتروسکپی مادون قرمز ( ) Poulenard, 2009و عناصر نادر
خاکی )Zhang et al, 2008( 2را بهعنوان ردیاب در مطالعات منشأیابی استفاده کردند.

fingerprinting
Rare Earth Elements
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از جمله تحقیقات داخلی میتوان به تحقیق عباسی و همکاران ( )1389اشاره کنرد کنه بنا اسنتفاده از روش تحلینل
تشخیص و تعیی ترکیبهای مناسب از عناصر ن که قادر به جداسازی واحدهای سنگشناسی ،کناربریهنای اراضنی و
واحدهای رخساره در منطقهی مورد مطالعه بودند ن با استفاده از مدل چند متغیّرهی ترکیبنی کنالینز کالسنیک ،1سنهم و
اهمیّت نسبی منابع رسوب را تعیی کردند .نصرتی ( )1390با تهیّهی مدل منشأیابی رسوب براساس بنرآورد عند
قطعیّت و تئوری بیضی ،درصد سهم هر یک از ای منابع را در حوزهی آبخیز زیدشت تعیی کرد .نامبرده معتقد اسنت
مطالعات اندکی وجود دارد که برآورد سطح عد قطعیّت را در رویکرد منشأیابی رسوب Tبه منظور تعیی
سهم نسبی هر یک از ای منابع قابلتوجه قرار دادهاست .همچنی از دیگر تحقیقات داخلی ،میتوان به تحقیق حیدری
و همکاران ( )1392در حوزهی تولبنه استان گلستان و تعیی سهم واحدهای کاری در تولید رسنوب معلّنق بنا اسنتفاده از
روش منشأیابی رسوب اشاره کرد .نامبردگان با  17ردیاب در پنج واحد کاری و سه مقطع از رودخانه ،به بررسی بیشتری
و کمتری سهم منابع تولید رسوب پرداختند .ذکر ای امر الز است که در تحقیقات داخلی تا جایی که بررسنی شند ،از
مدل هوگس استفاده نشدهاست و بیشتر محقّقان داخلی بر مدل کالینز یا نسخهی اصالح شدهی آن 2تمرکز داشتهاند.
در مطالعات خارجی میتوان به تحقیق حدادچی 3و همکاران ( )Haddadghi et al, 2013اشاره کرد .آنها در تحقیقی با
نمونهگیری از رسوبات معلّق و استفاده از مدلهای ترکیبی موجود ،سعی کردند ای مدلها را توسعه دهند و بنه شناسنایی
منشأ رسوبات بپردازند .آنها در تحقیق خویش ،از ردیابهای بیوشیمیایی و فیزیکی استفاده و در نهایت اعال کردند کنه
استفاده از مدلهای بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (مدل کالینز بازنگری شده) ( )Collins et al, 2010و مدل هنوگس ( et
 ،)Hughes al, 2009بهتری رابطهی توزیعی بی منابع رسوب را پیشبینی میکند .همچنی هوگس و همکناران ()2009

در تحقیقی با استفاده از ردیابهای ایزوتوپی رادیو  ،سزیم ،سرب و عناصر ژئوشنیمیایی ،بنه بررسنی سنهم سنازندها و
کاربریهای اراضی در یک دورهی  250ساله در یکی از زیرحوزههای آبخیز رودخانهی فیتزروی 4پرداختند .نامبردگنان
از مدل ترکیبی هوگس استفاده کردند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که مناطق بازالتی و اراضی کشاورزی ،بیشتری سهم
را در تولید رسوب داشتهاند .منطقهی تنگبستانک یکی از حوزههای آبخیز باالدسنتی سند درودزن اسنتان فنارس اسنت
(فاصلهی تقریبی بیست کیلومتر) که ای سد ،آب شنرب و کشناورزی منناطق شنهری و روسنتایی شهرسنتان شنیراز،
مرودشت و  ...را تأمی میکند و ساالنه سرازیر شدن حجم قابل توجهی از رسوبات به سنمت این سند مهنم ،بنه بنروز
خسارتهای فراوانی منجر میشود؛ از ای رو مدیریت حوزههای آبخیز باالدست در امر فرسنایش و رسنوب و شناسنایی
سهم منابع مختلف مولّد آن ،اجتنابناپذیر است و شرایطی میطلبد که ای مشکل رفع گردد.
در تحقیق حاضر ،برای تشخیص سهم و اهمیّت نسبی کاربریهای اراضی موجود و سازندهای زمی شناسی در منطقهی
تنگبستانک استان فارس ،از مدل ترکیبی هوگس بر پایهی بهینهسازی الگوریتم ژنتیک و لوکال استفاده شد .تا عالوه بر

1

Collins 1997
Modified Collins
3
Haddadchi
4
Fitzroy
2

83

تعیین سهم سازندها و کاربری اراضی در ...

نوحهگر و همکاران

بررسی کارآیی روش انگشتنگاری ترکیبی با شاخص  1GOFدر تعیی سهم منابع رسوب ،مقایسهی نتایج ناشی از روش
شبیهسازی مونتکارلو با نتایج بهدست آمده از بهینهسازیها در واحدهای کاربری اراضی و سازندها مدنظر قرار گیرد.
۲ا مواد و روش
۲ا ۱ا منطقه مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعه در ای تحقیق با مساحت  81/73کیلومتر مربع ،تحت عنوان حوزهی آبخیز بهشتگمشده (تننگ-
بستانک) در حدود  80کیلومتری شمال غرب شهرستان شیراز و در موقعیت جغرافیاییً 52 03 43تا  52 13 36شنرقی و
ً 30 16 33تا ً 30 25 18شمالی واقع شدهاست .اقلیم ای حوزه مطابق با اقلیمنمای دومارت  ،مدیتراننهای سنرد و بنارش
ساالنهی آن 609 ،میلیمتر است .حداکثر بارش  24ساعته در ای حوزه 64 ،میلیمتر است .مقادیر متوسط ،متوسط حداکثرها
و متوسط حداقلهای درجه حرارت ساالنهی منطقه  20/5 ،13/5و  6درجهی سانتیگراد است .شنکل  1موقعّنت و راههنای
دسترسی به ای منطقه را نشان میدهد.

شکل  :۱موقعیت محدودهی مورد مطالعه در استان فارس و راههای دسترسی به آن

۲ا۲ا نمونهبرداری
Goodness of fit
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در ای مطالعه ،نقشهی کاربری اراضی تحت عنوان کاربریهای اراضی زراعنی ،جنگنل ،بنا هنا و مراتنع بنهعننوان
واحدهای مولّد رسوب و مطابق با روش الگوریتم حداکثر تشابه ،1با تصویر مناهوارهی لندسنت  8سننجنده ( OLIتیرمناه
 )1394تهیّه شد .همچنی نقشهی سازندهای زمی شناسی با اسنتفاده از روش مشخصنهی بنرازش طیفنی 2و تحنت عننوان
سازندهای رازک ،کشکان ،بختیاری ،کواترنر ،پابدهگورپی و آسماری فراهم شد (شکل .)2

شکل  :۲نقشهی واحدهای کاربری اراضی و سازندهای زمینشناسی بهعنوان منابع مختلف تولیدکنندهی رسوب

نمونه خاک هر یک از کاربریهای اراضی حدودا به اندازهی  2کیلوگر از عمق  0تا  5سانتیمتری ،با ینک بیلچنهی
استیل برداشت شد ( .)Walling et al, 1999از هر واحد کاری با توجه به وسعت ،حداقل  5نمونهبرداری صورت گرفنت.
نمونهها طوری انتخاب شدند که معرف تغییرات در نوع کاربریها باشند .در مجموع تعداد  43نمونه برداشت شند .بعند از
خشککردن نمونهها در هوای آون و دمای  40درجهی سانتیگراد ،از النکهنای  1180 ،600 ،300 ،150 ،75 ،62/5و 1700

میکرون عبور داده شدند .سپس بر مقدار خاکی که کمتر از  63میکرون بود ،عملینات آزمایشنگاهی صنورت گرفنت و
مقادیر عناصر با دستگاه  ICP-AESو مقادیر ایزوتوپهای  143Nd ،86Sr ،87Srو  144Ndبا دستگاه  ICP-Massاندازه-
گیری شد.
۲ا۳ا انتخاب ترکیب بهینه ردیابها
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برای تعیی ترکیب ردیابهای منشأیاب ،از یک روش آماری دو مرحلهای استفاده شد؛ در مرحلنهی اول در صنورت

فقدان تبعیت از توزیع نرمال ،از آزمون غیرپارامتری آزمون  Hیا آزمون کروسکال_ والنیس اسنتفاده شند (et al, 2015

 .)Palazónدر مرحلهی دوّ  ،تعیی تابع تحلیل تشخیص و ضرائب آن برای کاهش خصوصیّات انتخابی اولیهی ردیابها به
کار گرفته شدهاست؛ به طوری که حداقل همبستگی و حداکثر توان تفکیک منابع رسوب را داشته باشد .بعد از محاسنبهی
توابع ،تشخیص سطح معنیداری آماری آنها با معیارهای ویلکسالمبدا 1و مربّع فاصله ماهاالنوبیس صورت گرفت .بنرای
نشان دادن توان جداسازی یا طبقهبندی تحلیل تشخیص ،معنیداری توابع ،اختالف گروهها و ماتریس طبقهبنندی بررسنی
شدهاست .درصد طبقهبندی صحیح ،مهمتری معیار بررسی توان طبقهبندی تحلیل تشخیص است کنه بنرای تعینی آن از
ماتریس طبقهبندی استفاده شدهاست .در ضم  ،برای ارزیابی نتایج تحلیل تشخیص از روش ارزیابی متقابل اسنتفاده شند.
ترکیب مناسب به دست آمده از ردیابها در ای مرحله ،برای تعیی سهم منابع رسوب در مرحلهی بعد استفاده منیشنود
( .)Walling et al, 2008یکی از پیشفرضهای روش تحلیل تشخیص ،نبود همخطی چندگانه قوی بی متغیّرهاست .برای
تشخیص همخطی چندگانه ،از عدد تحمّل و عکس آن (عامل تور واریانس) استفاده شندهاسنت .عندد تحمنل برابنر ینا
کوچکتر از  0/1و عامل تور واریانس برابر یا بزرگتر از  ،10همخطی قوی بی متغیّرها را نشان میدهد .بنرای مقابلنه بنا
مشکالت همخطی چندگانه قوی ،ترکیبهایی از عناصر طوری انتخاب شدند که کمتری همخطنی در بنی آنهنا (عامنل
تور واریانس حداکثر  )10وجود داشته باشد (عباسی و همکاران.)1389 ،
۲ا4ا مدلهای ترکیبی و کمّی
تعیی سهم منابع رسوب براساس مقایسهی خصوصیّات نمونههای رسوب و منابع آن ،با استفاده از روشهای کمّنی ینا
بهعبارتی مدلهای چند متغیّرهی ترکیبی صورت گرفت .برای حل ای مدلها ،از برنامهنویسی خطی بنرای حنل و بهیننه
سازی مقادیر سهم نسبی استفاده میشود (  .)Haddadghi et al, 2013 & Walling et al, 2008در مندلهنای یناد شنده
براساس فرض خطی بودنِ رابطه بی ردیابهای مواد منبع رسوب و نمونههای آن ،از برنامهنویسی خطی بنرای حنل این
معادالت استفاده میشود .بر همی اساس ،رابطهی ترکیبی برای هر یک از ردیابها بهصورت رابطهی ( )1بیان میشود:
رابطهی (:)1
که در آن  Ciبرابر با مقدار برآوردی ردیاب iا برای نمونههای رسوب ( 2 ،...،mو  aij ،)i=1مقدار میانگی ردیاب iا
در واحد کاربری اراضی jا ( 2،...،nو  Pj ،)j=1میانگی مشارکتنسبی واحد کاربری اراضی jا (که نامعلو بودهاسنت و
به وسیلهی مدل برآورد میشود) n ،تعداد واحدهای کاربری اراضی و  mتعداد ردیابهای انتخاب شده (ترکینب بهیننه)
است .از آنجایی که فرض میشود ردیابها و ویژگیهای آنها در نمونههای رسوب ،کامال وابسته به مواد منبنع واحندها
هستند و ای ردیابها تنها از ای واحدها ناشی میشوند؛ بنابرای نتایج حاصل ،مشروط به دو محدودیت ( )Pjزیرهستند:
رابطهی (:)2
رابطهی (:)3
Wilk’S Lambda
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به ای علّت که در چنی مدلهایی رابطهی ( )1برای تما ردیابها تکرار میشود؛ بنابرای  ،تعداد معنادالت بیشنتری
نسبت به متغیّرهای مجهول وجود خواهد داشت .برای حل ای معادالت ،از روش بهینهسازی تابع هدف و تکرار عملیّنات
استفاده میشود .در ای پژوهش نیز از کمینهسازی مجموع مربعات باقی مانده بهعنوان تابع هدف استفاده شد .مدل هوگس
( )2009در واقع ،صورت اصالحشدهی مدل پیشنهادی اولی و سایچئون )2000( 1است کنه بنه جنای اسنتفاده از مقنادیر
میانگی اصلی ردیابها ،با انجا عملیات تکرار بسیار زیاد بر پایهی شبیهسازی مونتکارلو ،مقادیر جدیندی را بنهعننوان
ورودی انتخاب میکند که میزان خطای ای دادهها کم شدهاست ( .)Haddadchi et al, 2014در ای مدل ابتندا براسناس
مقادیر اندازهگیری شدهی ردیابها ( )iدر هر منبع ( ،)jبا استفاده از تابع توزیع احتمال ردیابها در هر منبع و با تکیّه بر
شبیهسازی مونتکارلو و با توجه به رابطهی ( )4مقادیر شبیهسازی شدهی تصادفی (

) تولید میشود.

رابطهی (:)4
در ای رابطه،

سهم توزیعی هر منبع و

میزان ردیاب شبیهسازی شده براساس روش موننتکنارلو اسنت .در

روش شبیهسازی مونتکارلو ن که بر پایهی چگالی احتمال دادهها و عملیات تکرار زیاد استوار است ن این نیناز وجنود
دارد که در هر منبع از هر ترکیب بهینه ردیابها ،تابع چگالی احتمال استخراج شود .در مرحلهی بعد براساس رابطنهی ،5

مقادیر میانگی ردیابها ( ) در هر منبع بهدست میآید .سپس ای مقادیر به مدل کمّی هوگس وارد میشود و با بهینه-
سازی مجموع مربعات باقیمانده (رابطهی  ،)6سهم هر منبع مشخص خواهد شد.
رابطهی (:)5
سپس برای ارزیابی مدل از لحاظ صحّت و دقّت ،از رابطهی ( )7استفاده میشود که در آن

مقدار شبیهسازی شدهی ردیاب با استفاده از مونتکارلو و

سهم بهیننه ردیناب در

مقدار ردیاب در نمونه رسوب است.

رابطهی(:)6

رابطهی (:)7

ذکر ای امر الز است که برای بهینهسازی رابطهی ( ،)7کدنویسی الگوریتم ژنتیک در نر افزار متلب 2انجنا شنده -
است .همچنی برای بهینهسازی لوکال ،از الحاقیه  Solverنر افزار اکسل استفاده شد .همانگونه که در زیر مشناهده منی-

Olley and Caitcheon
Matlab
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شود؛ اندازهی جمعیت در روش الگوریتم ژنتیک  ،43تعداد کروموزو ها همان تعداد منابع رسوب است که برای کناربری
اراضی  4و برای سازندها  ، 6تقاطع  0/7و میزان جهش نیز  0/3تنظیم است.
۳ا نتایج و بحث
نتایج آزمون آماری کروسکال والیس در بررسی توان ردیابها در جداسازی واحدهای کاربری ،در جداول  1و  2ارائه
شدهاست که شامل اراضی مرتعی ،جنگلی ،زراعی و با ها ،همچنی سنازندهای رازک ،کشنکان ،بختیناری ،کنواترنری،
پابدهگورپی و آسماری در منطقهی تنگ بستانک است
جدول  :۱نتایج آزمون کراسکال -والیس برای تعیین خصوصیّت منشأیاب مناسب در تفکیک منابع رسوب (کاربریها)

آماره  Hسطح معنیداری
منشأیاب
0/381
6/388
باریم
0/533
4/683
کادمیو
0/298
7/259
کبالت
0/175
8/974
کرو
0/034
13/873
مس
0/488
5/442
لیتیم
0/440
5/855
منگنز
0/127
9/945
نئودیمیو
0/068
11/736
نیکل
0/943
1/593
فسفر
0/028
14/617
سیلیکون
0/044
12/445
استرانسبو
0/022
15/109
تیتانیو
0/308
7/144
وانادیو
0/667
4/074
زینک
0/015
15/782
نیتروژن
0/013
16/178
کرب
0/796
3/1
استرانسیو  /87استرانسیو 86
0/432
نئودیمیو  /144نئودیمیو 5/925 143

جدول  :۲نتایج آزمون کراسکال -والیس برای خصوصیت منشأیاب مناسب در تفکیک منابع رسوب (سازندها)

آماره  Hسطح معنیداری

منشأیاب
باریم

2/496

0/777

کادمیو

5/004

0/415
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کبالت

2/256

0/813

کرو

1/411

0/923

مس

12/299

0/030

لیتیم

3/240

0/663

منگنز

2/691

0/747

نئودیمیو

13/364

0/020

نیکل

3/719

0/591

فسفر

2/760

0/737

سیلیکون

13/062

0/023

استرانسبو

11/747

0/037

تیتانیو

12/350

0/028

وانادیو

2/021

0/846

زینک

2/448

0/784

نیتروژن

12/419

0/029

کرب

12/805

0/025

استرانسیو  /87استرانسیو 86

5/135

0/400

نئودیمیو  /144نئودیمیو 143

11/463

0/043

از نظر ای آزمون ،اختالف میانگی های هر یک از عناصر در واحدهای کاربری اراضی در سطح کمتنر از  5درصند،
معنیدار نیست؛ به غیر از شش عنصر کرب  ،نیتروژن ،مس ،استرانسیو  ،تیتانیو و سیلیکون .در واقع تما عناصر به غیر از

شش عنصر یاد شده ،قدرت تفکیک و جداسازی واحدهای مذکور را ندارند .همانگونه که از جدول شمارهی ( )2بر منی-
آید؛ تنها عناصر مس ،نئودیمیو  ،سیلیکون ،استرانسیو  ،تیتانیو  ،کرب  ،نیتنروژن و نئودیمینو  /144نئودیمینو  143بنه
مرحلهی بعد یعنی آزمون تحلیل تشخیص راه یافتهاند و ای عناصر و ایزوتوپها توان تفکیک منابع را از هم نشان دادهاند.
نتایج تحلیل تشخیص ( )DFAو معنیداری آماری :ترکیب بهینهی خصوصیات منشأیاب باید طوری انتخاب شود کنه
عالوه بر داشت کمتری همخطی چندگانه ،بیشتری توان تفکیک منابع را نیز داشته باشد تا در تفسیر اهمیّت هر ینک از
متغیرها و ناپایداری نتایج طبقهبندی تحلیل ،مشکالتی به وجود نیاورد .معیار کمتری همخطی برای عناصنر ترکینبهنا،
داشت عامل تور واریانس حداقل  10است .ضرایب همبستگی بیش از  %95با حذف یکی از دو ماتریس همبستگی اصالح
میشود .جداول  3و  ، 4مراحل مختلف اضافه شدن عناصر ردیاب در توابع تشخیص برای واحندهای کناربری اراضنی و
سازندها به روش گا بهگا و تأثیر آنها بر توان جداسازی تحلیل تشخیص را نشان میدهد .با اضافه شدن هر عنصر ،مقدار
مربع فاصله ماهاالنوبیس افزایش و میزان  Wilk’ s lambdaکاهش مییابد .چهار تنابع براسناس عناصنر یناد شنده در
واحدهای کاربری اراضی استخراج شدهاند و جداول  5و  ،6معنیداری توابع را به وسیلهی آمارهی مربع کای نشان میدهند
که توابع اول بهترتیب در واحدهای تفکیک منابع رسوب  %65/3و  %71/3را بنه خنود اختصنا

دادهانند .توابنع اول بنا

بیشتری همبستگی کانونی ،بیشتری تغییرات و اختالفها را در گروهها توصیف میکنند .درصد طبقنهبنندی صنحیح در
تفکیک منابع رسوب برای واحدهای کاربری اراضی  %75و برای واحدهای سازندها  %86بود .برای بررسنی بیشنتر ،تنوان
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توابع تشخیص به دست آمده و جداسازی گروهها و همپوشانی احتمالی ،نمودار پراکنش تابع یک در مقابل تابع دو ن کنه
بیشتر تغییرات گروهها را بیان میکند ن بررسی شد.
جدول  :۳مراحل اضافه شدن عناصر ردیاب در تابع تشخیص (کاربری اراضی)

گا

’Wilks
Lambda

1
2

خصوصیات منشأیاب
وارد شده
کرب
مس

حداقل مربع فاصله
ماهاالنوبیس
0/004
0/391

0/644
0/351

3

سیلیکون

0/724

0/244

4

تیتانیو

1/23

0/169

عدد
تحمل()Tolerance

( 1کرب )
(0/788کرب )
(0/788مس)
(0/766کرب )
(0/788مس)
(0/967سیلیکون)
(0/734کرب )
(0/677مس)
(0/888سیلیکون)
(0/666تیتانیو )

عامل تور
واریانس ()VIF
1
1/26
1/26
1/3
1/26
1/03
1/36
1/47
1/12
1/5

وزن ردیاب
منشأیاب در منبع
1/8
1/5
1/3

1/5

جدول  :4مراحل اضافه شدن عناصر ردیاب در تابع تشخیص (سازند)

گا

’Wilks
Lambda

خصوصیات منشأیاب

حداقل مربع فاصله

وارد شده

ماهاالنوبیس

1

استرانسیو

0/023

0/798

2

تیتانیو

0/583

0/623

3

مس

0/700

0/455

4

نسبت ایزوتوپی نئودیمیو

1/674

0/338

143/144

عدد تحمل

عامل تور

()Tolerance

واریانس ()VIF

( 1استرانسیو )

1

(0/939استرانسیو )

1/06

(0/939تیتانیو )

1/06

(0/696استرانسیو )

1/43

(0/921تیتانیو )

1/08

(0/741مس)

1/34

(0/666استرانسیو )

1/5

(0/921تیتانیو )

1/08

(0/738مس)

1/35

(0/921نسبت ایزوتوپی نئودیمیو )

1/08

جدول  :۵مشخصات توابع تشخیص حاصل برای تفکیک منابع رسوب (کاربری اراضی)

تابع

مقدار ویژه

درصد واریانس

1
2
3
4

1/577
0/707
0/295
0/037

65/3
22
11/3
1/4

همبستگی
کانونی
0/782
0/644
0/477
0/188

درصد تجمعی
واریانس
65/3
87/3
98/6
100
90

’Wilks
Lambda

0/169
0/436
0/745
0/965

آماره مربع
کای
64/826
30/28
10/758
1/314

معنیداری
0/000
0/011
0/0216
0/0726
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جدول  :۶مشخصات توابع تشخیص حاصل برای تفکیک منابع رسوب (سازند)

تابع

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

همبستگی

واریانس

کانونی

’Wilks
Lambda

آماره مربع

معنیداری

کای

1

1/053

71/3

71/3

0/716

0/338

41/206

0/000

2

0/377

25/5

96/9

0/523

0/694

13/872

0/031

3

0/046

3/1

100

0/210

0/956

1/719

0/0423

همانگونه که مشاهده شد در واحدهای کاربری اراضی ،تعدادی از عناصر در مرحلهی اوّل ( 6عنصر) تنوان تفکینک
منابع را نشان دادند؛ از آنجمله نیتروژن و استرانسیو بودند که ای عناصر در مرحلهی دو و در تنابع تشنخیص حنذف
شدند و در جمع ترکیب بهینه قرار نگرفتند .از مجموع  19عنصر و نسبت ایزوتوپی ،تنها  4عنصر مس ،کرب  ،سیلیکون و
تیتانیو (عناصر نادر) میتوانستند به جداسازی منابع رسوب بپردازند؛ بدی ترتیب ،نتایج تحلیل تشخیص نشنان داد کنه 4

ردیاب آلی و ژئوشیمیایی قادر به تفکیک  4منبع رسوب در حوزهی آبخیز تنگبستانک بودند .همچنی

برای سنازندها 7

عنصر مس ،نئودیمیو  ،سیلیکون ،استرانسیو  ،کرب  ،نیتروژن و نئودیمیو  /144نئودیمیو  ،143به مرحلهی آزمون تحلینل
تشخیص راه یافتهاند که تنها  4عنصر استرانسیو  ،تیتانیو  ،مس و ایزوتوپ نئودیمینو  /144نئودیمینو  ،143در ترکینب
بهینه ردیابها قرار گرفتند.
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شکل  :4نمودار پراکنش تابع یک در مقابل تابع دو در تفکیک منابع رسوب (بهترتیب از باال به پایین کاربریها و سازندها)

بعد از مشخص شدن عناصر ترکیب بهینه ،براساس شبیهسازی مونتکارلو در هر منبع و براساس مقدار ردیاب خنا ،
مقادیر میانگی برای ورود به مدل هوگس محاسبه شد .شکلهای  5و  6به ترتیب شبیهسازی مقادیر ردیابها را براسناس
مونتکارلو نشان میدهد.
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شکل  :۶شبیهسازی مونتکارلو برای ردیابهای منابع مختلف سازندها

با به حداقل رساندن معادلهی  7برای هر یک از نمونههای رسوب و متوسطگیری از مقادیر حاصل ،سهم هنر ینک از
منابع حاصل شد .همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود؛ سهم کل بر حسنب درصند در واحندهای کناربری اراضنی
زراعت آبی ،کمتری و اراضی مرتعی ،بیشتری سهم را در تولید رسوب دارند.
جدول  :۷سهم نسبی کاربری اراضی در تولید رسوب (مدل هوگس)

مدل هوگس ()Hughes

نوع کاربری

درصد سهم میانگین بروش شبیه-

درصد سهم میانگین بروش بهینه-

درصد سهم میانگین بروش

سازی مونت کارلو

سازی الگوریتم ژنتیک

بهینهسازی لوکال

4/99
21/22
7/66
66/13

0/51
31/81
4/64
63/04

0/86
30/83
3/92
64/39

اراضی
زراعت آبی
اراضی جنگلی
اراضی باغی
اراضی مرتعی

همچنی نتایج شاخص  GOFبرای کاربریهای اراضی نشان داد که روش بهینهسازی لوکال با مقندار  98/03درصند،
روش بهینهسازی الگوریتم ژنتیک با مقدار 97/84درصد و روش شبیهسازی مونتکارلو با تکرار  5000بار حنل مندل و بنا
مقدار  98/23درصد ،برازش مناسب و قابلقبولی از مدل هوگس نشان میدهد .در ای بی روش مونتکارلو با حنل زیناد
مدل ،توانسته بیشتری مقدار شاخص  GOFرا به خود اختصا

دهد و سهمهای حاصل از ای روش ،مقبولتر از دو روش

دیگر است  .بر ای اساس و با توجه به مساحت واحدهای کاربری اراضی که به ترتیب برای اراضی کشناورزی ،جنگنل،
با ها و مراتع معادل  %3/549 ،%57/243 ،%22/431و  %16/777است ،اهمیّت نسبی هر یک از منابع ،معادل  1/3 ،0/55 ،0/022و
 3/75خواهد بود (اهمیّت نسبی هر منبع در تولید رسوب ،از نسبت درصد سهم هر منبع به درصد مساحت تحتپوشش آن
منبع به دست میآید) .بنابرای کمتری اهمیّت نسبی در بحث فرسایش و رسوب ،مربوط به کاربری اراضی کشاورزی و
بیشتری اهمیّت با توجه به نوع کاربری اراضی ،مربوط به اراضی مرتعی است .ذکر ای امر الز است که اراضی مرتعنی
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منطقه ،پوششی متوسط و ضعیف دارند و بیشتر به سمت منفی و ضعیف شدن گرایش مییابنند .همچننی نتنایج شناخص
 GOFبرای سازندهای زمی شناسی ،نشان داد که روش بهینهسازی لوکنال بنا مقندار  99/94درصند ،روش بهیننهسنازی
الگوریتم ژنتیک با مقدار  99/92درصد و روش شبیهسازی مونتکارلو با تکرار  5000بار حل مدل و با مقدار  99/91درصد،
برازش مناسب و قابل قبولی از مدل هوگس نشان میدهند .در ای بی روش لوکال با مقدار  99/94درصد ،بیشتری مقندار
را کسب کرد و سهمهای منابع حاصل از ای روش مقبولیّت بیشتری داشت .جدول ( ،)8نتایج سهم نسبی هر یک از منابع
مولّد رسوب را نشان میدهد .همچنی شکل ( ،)7روند حل مدل هوگس را با استفاده از الگوریتم ژنتیک نشان میدهد.
جدول  :8سهم نسبی سازندها در تولید رسوب (مدل هوگس)

مدل هوگس ()Hughes

نا سازند

درصد سهم میانگین بروش شبیهسازی مونت-

درصد سهم میانگین بروش بهینه-

درصد سهم میانگین بروش بهینهسازی

کارلو

سازی

لوکال

الگوریتم ژنتیک
1/95

1/13

0/79

رازک

5/4

5/92

4/4

کشکان

3/58

5/18

4/46

بختیاری

5/12

4/84

5/37

کواترنر

3/87

1/41

0/47

پابدهگورپی

80/09

81/53

84/51

آسماری

شکل  :۷روند بهینهسازی والد و فرزندان در الگوریتم ژنتیک برای سازندها و کاربریهای اراضی( بهترتیب از باال به پایین)

همانگونه که شکل  7نشان میدهد؛ روش الگوریتم ژنتیک به خصو

در مورد کاربریهای اراضی نتوانسته معنرّف

خوبی از والدها (ردیابها) باشد و نتایج تعیی سهم هر منبع نسبت به روشهای دیگر ،ضعیفتر بودهاست .میزان شاخص
 GOFدر مورد سازندها بیشتر شده و فرزندان (بهتری مقدار یا مقادیر بهینه) توانسنتهانند بنا مقنادیر مینانگی (والندها)
سازگاری مناسبتری داشتهباشند .با توجه به درصد مساحت سازندهای آسماری ،بختیاری ،کشکان ،پابدهگورپی ،کواترنر
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و رازک که به ترتیب معادل  %13/23 ،%1/94 ،%4/23 ،%16/42 ،%62/87و  %1/33هستند ،اهمیّت نسبی ای واحدها معادل ،1/34
 0/4 ،0/24 ،1/04 ،0/27و  0/59خواهد بود .همانگونه که مشاهده میشود سازند آسماری با وجود مقنادیر قابنلتنوجهی از
رگههای مارن و قرار گرفت در شرایط مستعد فرسایش و رسوبگذاری ،بیشتری اهمیّت نسبی و سازند پابدهگنورپی بنا
وجود بالقوه بودن (با توجّه به وجود منابع مارنی فراوان در ای سازند) و قرار نگرفت در شرایط مستعد فرسایش و رسوب
حوزه ،با اهمیّت نسبی  0/24کمتری نقش را در اولویّت مدیریتی به خود اختصا

دادهاست.

4ا نتیجهگیری
قرارگیری کشور ایران در شرایط خشک و نیمهخشک و تأثیر عوامل انسانی طی چند دهنهی اخینر ،موجنب تشندید
فرآیند طبیعی فرسایش شدهاست .مطالعات نشاندهندهی افزایش  800درصدی میزان فرسایش خاک بی سالهای  1951تا
 2002بودهاست ( )Nosrati et al, 2011که ای مهم مدیریّت مؤثر برکاربریهای اراضی و منابع تولید رسنوب را طلنب
میکند .در ای بی مدل های ترکیبی با شناسایی سهم منابع تولید رسوب و اهمیّت نسبی آنها ،به مدیریت و اولویتبنندی
ای مناطق در مدیریت حوزههای آبخیز کمک شایانی داشتهاند .با توجه به نتایج کارآیی روش انگشتنگاری رسنوب در
منطقهی مورد مطالعه ،کاربرد مدل هوگس مورد تأیید است ،ای مدل علیرغم در نظر نگرفت مواردی همچون غنیشدگی
رسوبات از نظر ذرات ریز و مواد آلی ،مقایسهی بی خصوصیّات خاک منابع رسوب و نمونههای رسوب ن کنه از نظنر
اختالف در اندازهی ذرات ،نتایج قابل قبول و قوی ارائه میدهد ن مرهون تکرار بسیار زیاد برپایهی شبیهسازی مونتکارلو
( )Hughes et al, 2009است و باعث صرفهجویی در هزینههای آزمایشگاهی و وقت میشود .در مورد انتخاب ردیابهنا
ذکر موارد ذیل جایز است :حضور عنصر کرب ( )Cبهعنوان ردیاب ثابت در تفکیک منابع رسوب به ویژه کاربریهنای
اراضی دیده شده که با نتایج والیننگ و همکناران ( ،)1999کنالینز و همکناران ( ،)2010ژاننگ و همکناران (،)2008
حددادچی و همکاران ( ،)2013ونگ و همکاران ( )2014و نصرتی و همکاران ( )1395مطابقت میکنند .حضنور عنصنر
کرب آلی در تمایز بی کاربریهای مختلف ،میتواند بیانگر تأثیر حاصلخیزکنندهها باشد .نتایج حکیمخانی و همکناران
( ،)1389بیانگر نقش متمایزکنندهی عناصر نادر از جمله سیلیکون ،تیتانیو و مس در تفکیک منابع رسنوب اسنت .فقندان
عنصر نیتروژن در مرحلهی دوّ انتخاب بهتری ترکیب بهینه ردیابها با استفاده از تابع تحلیل تشخیص گا به گا  ،منی-
تواند ناشی از همخطی بی ردیابها باشد که نتایج تحقیقات والینگ ( )2005و فرجی و همکاران ( )1389به ای مهم اذعان
دارند .بیشتری اهمیّت نسبی مربوط به کاربری مراتع است .کاربری زراعت به دلیل قرار گرفت در دشت بسنیار مسنطح
(شیب بسیار کم) ،کشت متناوب (برنج و گند ) و بدون آیش در منطقه ،از نظر تولید رسنوب در محندودهی مطالعناتی
دارای کمتری اهمیّت نسبی است و نتایج حاصل از اجرای مدل هوگس و اهمیّت نسبی ،ای موضوع را تصدیق میکنند.
بنابرای مراتع و به خصو

مراتع ضعیف ،باالتری اولویّت را در بحث مدیریت کاربریهای اراضی به خنود اختصنا

دادهاند .در ردیابهای انتخاب شده برای سازندها ،عناصر آلی همچون کرب و نیتروژن در ترکیب بهینه ردیابهنا دینده
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نمیشوند .تحقیقات عباسی و همکاران ( )1389و واسون )2002( 1بیان میکنند که به دلیل ماهیّت سنازندهای موجنود در
مناطق خشک و نیمهخشک ،عناصری مانند کرب آلی ،نیتروژن و فسفر غلظت پایی دارند و نتایج ای تحقینق در منورد
ترکیب بهینه ردیابها در تفکیک سازندها به منابع مختلف تولید رسوب ،با نتایج اعال شده از سوی نامبردگان مطابقنت
دارد .بیشتری اهمیّت نسبی دو مورد سازندها مربوط به آسماری بود که به دلیل وجود رگههای منارنی و شنرایط مسنتعد
فرسایش ،از جمله شیب زیاد و افزایش قدرت فرسایندگی باران در ای قسمت از حوزه و  ...اولویّت مدیریت سنازندها را
بهخود اختصا

دادهاست .سازند پابدهگورپی علیرغم وجود مارن و آهکمارنی ،در شرایطی قرار دارد که خیلی مسنتعد

فرسایش و رسوبزایی نیست؛ از جمله شیب مالیم ،فاصلهی بیشتر تا خروجی حنوزه ،پوشنش گیناهی مناسنب ،قندرت
فرسایندگی کمتر باران در ای محدوده از حوزه و ...که ای سازند را اولویّت مدیریت قرار نخواهد داد .مدل هنوگس بنه
دلیل استفاده از مقادیر میانگی شبیهسازی شده با روشمونتکارلو ،نسبت به دیگر مدلهنای ترکیبنی تعینی سنهمهنای
فرسایش و رسوب دارای نتایج خوب و قوی است .ای مدل بر خالف مدلهنای دیگنر از جملنه مندل کنالینز و کنالینز
اصالحشده که بیشتر در بی محقّقان ایرانی و خارجی مرسو است ،به متغیّرهای دیگری به جز مقدار ردیاب در هر منبنع
نیاز ندارد؛ درحالیکه مدلهای ذکرشده به متغیّرهایی همچون ضریب تصحیح سطح ویژه ذرات ،ضریب تصحیح مادهآلنی،
ضریب وزنی ردیاب و ضریب وزن ردیاب در هر منبع نیاز دارند که عالوه بر افزایش هزینه و وقت ،به دقّت در انندازه-
گیری موارد فوق نیازمند است .امّا مدل هوگس به موارد ذکر شده نیاز ندارد و دقّت قابل قبولی را از برآورد ارائه میدهد.
ذکر ای امر الز است که ای مدل در کشور کمتر استفاده شده و نیاز است از الگوریتمهای شبیهسنازی بنرای بنرآورد
سهمهای فرسایشی ،بیشتر استفاده شود .حدادچی و همکاران ( )2013ضم استفاده از مدلهای ذکر شده در باال (کنالینز،
کالینز اصالح شده و  ،)...از چندی مدل ترکیبی دیگر نیز استفاده کردند و به ای نتیجه رسیدند که مدل هوگس بهتنری
پیش بینی و برآورد را در تعیی سهم منابع رسوب دارد .همچنی ذکر ای امر الز است که بهینهسازی لوکال تنها شنامل
جوابهای مقطعی و موضعی است و الگوریتم ژنتیک نسبت به روش لوکال ،از مزیّت جوابهای عمومی برخوردار است
(  ،)Collins et al, 2010 & Collins et al, 2012البتّه ای امر دلیل بر برتری ای روش در نتایج خروجی نخواهند بنود.
همانطور که نتایج نشان داد ،الگوریتم ژنتیک در ای مدل نتوانستهاست برتری خود را نسبت به دو روش نشان دهد؛ نتایج
 GOFای امر را اثبات میکند .نتایج حدادچی و همکاران ( )Haddadghi et al, 2013در مورد مدل هنوگس در هنر دو
حوزه ،باالتر بودن میزان  GOFروش لوکال را نسبت به روش الگوریتم ژنتیک نشان میدهد .همچنی نتنایج مقایسنهی
مدل هوگس با بقیّهی مدلهای ترکیبی ،بیانگر باالتر بودن مقدار  )GOF=77%( GOFنسبت به بقیهی مدلهنای ترکیبنی
است .همچنی حدادچی و همکاران ( )2014در مقایسهی مدلهای الندور ،2هوگس ،3کالینز و یک مندل تنوزیعی ()DA

بیان کردند که مدل هوگس با کمتری میزان میانگی خطای مطلق ( ،)MAEبهتری مدل ترکیبی در بی ای چند مندل
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 ای امر از قابلیّت بناالی این مندل.بودهاست1در برآورد سهم سازندهای مختلف در رسوب خروجی از حوزهی اموکرک
.حکایت میکند
منابع
1. Abbasi, M., Feiznia, S., Ahmadi, H., Kazmei, Y., 2010, Study of sand dunes origin by geochemical
trades of eolian sediment in Niatak, Arid Biom Scientific and Research Journal, Vol. 1 No. 1, pp. 34-44.
2. Blake, W. H.; Wallbrink, P. J.; Wilkinson, S. N.; Humphreys, G. S.;
Doerr, S. H.;
Shakesby, R. I.; & K. M. Tomkins, 2009. Deriving hillslope sediment budgets in wildfire affected forests using fallout radionuclide tracers, Geomorphology, 104 (3–4): 105 – 116.
3. Chen, F.; Fang, N.; & Z. Shi, 2016. Using biomarkers as fingerprint properties to identify
sediment sources in a small catchment, Science of the Total Environment, 557–558 (2016)
123–133.
4. Collins, A. L.; Zhang, Y.; McChesney, D.; Walling, D. E.; Haley, SM.; & P. Smith, 2012.
Sediment source tracing in a lowland agricultural catchment in southern England using a
modified procedure combining statistical analysis and numerical modelling, Sci Total Environ,
414: 301 – 317.
5. Collins, A.; Walling, D.; Webb, L.; & P. King, 2010. Apportioning catchment scale
sediment sources using a modified composite fingerprinting technique incorporating property
weightings and prior information,Geoderma, 155, 249 - 261.
6. Faraji, M., Ahmadi, H., Ekhtesasi, M.R., Jafari, M. and Feiznia, S.,2011. Figerprinting the
sources of sand dunes using tracers and indicator minerals, case study, Journal of Range and
Watershed Managment, 64 (2)1-18.
7. Fox, J. F., & A. N. Papanicolaou. 2008. An un - mixing model to study watershed erosion
processes. Advances in Water Resources. Vol. 31. 1, 96 – 108.
8. Haddadchi, A.; Olley, J.; & P. Laceby, 2014. Accuracy of mixing models in predicting
sediment source contributions, Science of the Total Environment, 497 – 498 (2014) 139–152.
9. Haddadghi, A.; Ryder, D. S.; Evrard, O.; & J. Olley, 2013. Sediment fingerprinting in fluvial
systems: review of tracers,sediment sources and mixing models, International Journal of
Sediment Research, 28, 560 - 578.
10. Hakimkhani, Sh., 2010, Assessing Relative Importance of Erosion Types in Sediment
Yield (Case study: Ghara-aghaj Watershed, Makoo), Journal of Range and Watershed
Management, Iranian Journal of Natural Resources, Vol. 63, No. 1, 2010. pp.13-27
11. Hatfield, R. G., & B. A. Maher., 2009, Fingerprinting upland sediment sources : Particle
size-specific magnetic linkages between soils, lake and suspended sediments. Earth Surface
Processes and Landforms. Vol. 34. 10, 1359 – 1373.
12. Heidary, K., Najafi Nejad, A., khormali, F., Baba Nejad, M., 2013, Determining land units
contributions to suspended sediment yield using sediment fingerprinting method (Case study:
Tull bane basin, Golestan province), Scientific-Research Quarterly Journal Of Environmental
Erosion Researches, Vol. 2, No. 10, pp: 65-76
13. Hughes, A. O.; Olley J. M.; Croke, J. C.; & L. A. McKergow, 2009. Sediment source
changes over the last 250 years in a dry - tropical catchment, central Queensland, Australia.
Geomorphology, Vol. 104, 3 – 4. 262 – 275.
14. Koiter, A. j.; Owens, P. N.; Petticrew, E. L.; & D. A. Lobb, 2013. The behavioural
characteristics of sediment properties and their implications for sediment fingerprinting as an
approach for identifying sediment sources in river basins, Earth - Science Reviews, 125, 24 –
42.
1

Emu Creek

100

1395  زمستان،)24(4 :6

پژوهشهای فرسایش محیطی

15. Najafi. S., Sadeghi, S. H. R., 2013, Estimation of sediment sources through comparing
results from soil erosion mapping, fingerprinting and field measurement techniques, Journal of
Watershed Engineering and Management, Volume 5, Issue 3, pp. 165-178.
16. Nosrati, K., 2011, Sediment fingerprinting based on uncertainty approach, Journal Of
Iranian Water Researches, 5 (9), pp.51-60.
17. Nosrati, K., Ahmadi, F., Nazari Samani, A.A., Servati, R., 2015. Determination role of land
uses in suspended mattered and bed load sediment based on fingerprinting technique (case
study: Taleghani catchment), Journal of range and watershed, issue 68, No. 4., pp 751-765.
18. Nosrati, K.; Govers, G.; Ahmadi, H.; Sharifi, F.; Amoozegar, M. A.; Merckx, R.; & M.
Vanmaercke, 2011. An exploratory study on the use of enzyme activities as sediment tracers:
biochemical fingerprints? Int. J. Sediment Res, 26 (2), 136 –151.
19. Olley, J. M., & G. Caitcheon, (2000), Major element chemistry of sediments from the
Darling – Barwon river and its tributaries:implications for sediment and phosphorus sources.
Hydrological Processes. Vol. 14. 7, 1159 – 1175.
20. Palazón, L.; Gaspar, L.; Latorre, B.; Blake, W.; & A. Navas, 2015. Identifying sediment
sources by applying a fingerprinting mixing model in a Pyrenean drainage catchment, J Soils
Sediments, 15, 2067 – 2085, DOI 10.1007/s11368-015-1175-6.
21. Patrick Laceby, J.; McMahon, J.; Evrard, O.; & J. Olley, 2015. A comparison of geological
and statistical approaches to element selection for sediment fingerprinting, Soils Sediments, 15,
2117 – 2131 DOI 10.1007/s11368-015-1111-9.
22. Poulenard, J.; Perrette, Y.; Fanget, B.; Quetin, P.; Trevisan, D.; & J. M. Dorioz, 2009.
Infrared spectroscopy tracing of sediment sources in a small rural watershed (French Alps),
Science of The Total Environment, Vol. 407. 8, 2808 – 2819.
23. Walling, D. E., 2005. Tracing suspended sediment sources in catchments and river systems,
Science of the Total Environment, 344: 159 - 184.
24. Walling, D. E.; Collins, A. L.; & R. W. Stroud, 2008. Tracing suspended sediment and
particulate phosphorus sources in catchments, Journal of Hydrology, 350, 274 - 289.
25. Walling, D. E.; Owens, P. N.; & G. J. L. Leeks, 1999. Fingerprinting suspended sediment
sources in the catchment of the River Ouse, Yorkshire, UK, Hydrological Processes, 13, 955 975.
26. Wang,Y.; Chen, L.; Fu, B.; & Y. Lu, 2014. Check dam sediments: an important indicator of
the effects of environmental changes on soil erosion in the Loess Plateau in China, Environ
Monit Assess, 186, 4275 – 4287, DOI 10.1007/s10661-014-3697-6.
27. Wasson, R. J.; Caitcheon, G. G.; Murray, A. S.; McCulloch, M.; & J. Quade, 2002.
Sourcing sediment using multiple tracers in the catchment of Lake Argyle, Northwestern
Australia. Environmental Management, 29 (5), 634 – 646.
28. Zhang, Q.; Lei, T.; & J. Zhao, 2008. Estimation of the detachment rate in eroding rills in
flume experiments using an REE tracing method, Geoderma, Vol. 147. 1– 2, 8 –15.

101

Quarterly journal of Environmental Erosion Research

6: 4(24), 2017winter, 81-103

http://magazine.hormozgan.ac.ir

Using Mixed Models to Determine the Contribution of Land Use and Geology
Formation in Erosion and Sediment Yield: A Case Study of Tange Bostanak
Watershed in Fars province, Iran
Ahmad Nohegar: Professor, Faculty of Environment, University of Tehran
Mohamad Kazemi*: Ph.D. candidate, Natural Resources Department, University of Hormozgan
Javad Ahmadi: Associate professor, Fuel Cycle Research Institute of Atomic Energy Organization
Hamid Gholami: Assistant professor, Natural Resources Department, University of Hormozgan
Rasol Mahdavi: Assistant professor, Natural Resources Department, University of Hormozgan
Article History (Received: 2016/08/7

Accepted: 2017/05/3)

Introduction
Many catchment erosion studies focus on formation and land use as the primary source of sediment. It is
important to improve information on sediment sources, especially in large catchments and sediment
source information which can support catchment management decisions. Erosion control projects need to
be understood as the relative contributions of different sediment sources from catchments. Fingerprinting
methods identify soil erosion sources where geologic variations or different land uses span watershed
boundaries. Sediment fingerprinting studies often rely on the collection of sediment from different
sources within a catchment. Few studies have focused on using the Hughes mixed model to identify
sediment sources. This model can quickly process a large number of samples from the main samples
based on Monte Carlo simulation. The main objectives of this research were to determine the contribution
of sediment sources by applying a fingerprinting mixing model in a Tange Bostanak drainage catchment.
Material and Methods.
Case Study
Our study area was located in the Tange Bostanak catchment (30°16′ to 30°25′ N and 52°03′ to 52°13′
E),in the Southern Zagros Mountains, 80 km Northwest of Shiraz, Iran. The drainage area of the Tange
Bostanak catchment is 81.73 km2.
Sediment source samples were collected throughout the study catchment from each of the three principal
source types (cultivated land, pasture, forest, gardens and also six formations in catchment). 43
representative samples were collected from these potential sources at different locations within the study
catchment. Samples were initially oven-dried to 40 °C in order to remove the bias associated with the
grain-size effects, only the <63 μm soil and sediment fraction, obtained by dry sieving, was taken for
tracer analysis. To discriminate sediment sources, two stages were performed to confirm the
discrimination of the potential sediment sources within each land use and six formations. The first step
was based on the use of the Kruskal–Wallis H-test to discriminate the potential sources by the fingerprint
properties. Stepwise multivariate discriminant function analysis (DFA) was applied to identify the
optimum combination of the tracers passing the Kruskal–Wallis H-test for maximizing the discrimination
between the potential sources. The multivariate mixed model involves minimizing the sum of squares of
residuals between the predicted tracer values for each source in the sediment samples and those observed,
which is an optimization problem. A Monte Carlo mixed model was used to predict the relative
contribution of each of the sources. The Hughes mixed model was used for both the geochemical and
radionuclide tracing. In the mixed model, individual sample concentrations were denoted by Ci,j,k, where
i=source index (i=1, …, I; I=3 for erosion sources and I=4 for rock type sources), j=sample number index
(j=1,…, J; J is 10 for both the geochemical and radionuclide tracing) and each sample has k constituent
concentrations (k=1, …, K; K=2 for radionuclide tracing and K=9 for geochemical tracing). For each
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Monte Carlo iteration (l) and for each source (i), j is randomly selected and Ci,j,k,l is used to calculate
source-weighted composite concentrations:
Eq.1

Where l=1,…, 1000 and ρˆi is the proportion contributed from each sediment type source. The relative
contribution of each erosion type source, ρˆj must meet the following constraints:

For each geochemical property/radionuclide tracer, the average concentration of C is calculated over 1000
iterations using:
Eq.2

The best estimate of the relative contribution (ρˆi) of each erosion type/rock type was determined by
minimizing the sum of squares of the deviations of the concentration calculated in Eq. (2) from the
measured geochemical property/radionuclide tracer concentration of the deposit (Cd):
Eq.3

Also, the genetic algorithm, local optimization and Monte Carlo simulation were used to solve the
following equation.

Results and Discussion
C, N, Cu, Ti, Si and Sr were identified by the Kruskal–Wallis test to discriminate the potential sediment
sources in land use and Nd, Si, C, N, Ti and Nd144/Nd143 were identified by the Kruskal–Wallis test to
discriminate the potential sediment sources in the formations. In stepwise multivariate discriminant
function analysis, four tracers(C, Cu, Si, Ti) were capable of correctly distinguishing the land use source
type. Four tracers (Nd143/144, Cu, Si, Ti) verified the ability to discriminate between geology
information source categories. The results on geology information showed that the mean relative
contributions related to the areas of Asmary (84.51%) and Quaternary (5.37%) were highest, respectively
in Local optimization with 99.94 GOF index. For land uses, the results showed that the GOF index with
97.84 associated with GA optimization were the greatest. The relative contributions related to the areas of
range lands (63.04%) and forest (31.81%) were the highest, respectively. Pabedeh Gorpi and Bakhtyari
information with 0.24 and 0.27 were the lowest relative importance; also cultivation and forest land uses
with 0.022 and 0.55 were the lowest relative importance, respectively. This study suggested that the
future sediment fingerprinting studies use models that combine the best explanatory parameters provided
by the Hughes (relying on iterations involving all data, and not only their mean values) models with the
optimization using genetic algorithms to best predict the relative contribution of sediment sources.
Comparing the applications in this catchment, the Hughes mixed model appears a more robust method in
Tange Bostanak catchment using the GA optimization method.

Keywords: Fingerprinting, Mixing model, Relative contribution, GA, Tange Bostanak
watershed
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