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.1مقدمه
حماالرسااوباتدرحااوزهآبخیاازیکاایازمنااابع
آبهااایساا حی
اصاالیآلااودگیهااایریاارنق ااهای 
اساات.ذراتباااق اارکمتااراز67میکاارونقساامت
اعظاامایاانآلااودگیهااایریاارنق ااهایراتشااکیل
دهنااد [.]75ذراتریاازرسااوباتحماالشااده


ماای
باااهصاااورتمعلاااقومحلاااولنقاااشمهمااایدر

محیطزیساتباازیمایکنناد،باهایانخااطرکاهایان

ذراتریزسببانتقاالکاربنوماوادم اییمایشاوند
[ .]72،8افااازایشرساااوباتمعلاااقساااببایجااااد
مشکالتیدرناواحیرااییندساتمایشاود،بارایمااال
ایاانمساائلهسااببکاااهشکیفیااتآب [،]24کاااهش
تنااو اکولااوژیکی [،]70افاازایشگاالآلااودگیآبو
کاهشحجممفیادمخاازنوکااهشزیبااییآبراهاههاا
ماایگااردد.همچنااینرسااوباتبااا
ورودخانااههااا[ ]28
انااوا آلااودگیهااامااالفلاازاتوترکیباااتآلاایماارتبط
هستند.اینماوادشایمیاییایانرتانسایلرادارنادکاه
دربافاتموجااوداتزناادهماالماهیااانجاایبوتجمااع
یابناادوسااببایجااادمشااکالتیدرسااالمتعمااومیدر
یهااایریاار
اثاارمصرفشااانگردنااد [.]22منبااعآلااودگ 
نق ااهایشاااملفعالیااتهااایکشاااورزی،معاادنکاااوی،
ق ااعدرختاااندرمناااطقجنگلاایو...اساات[.]75
هااادزازم العااااتمرباااورباااهحمااالرساااوباتدر
مقیاسحاوزهآبخیاز،شناسااییمناابع،چگاونگیحمال
آنهااادرداخاالیااک
رسااوباتمتحاارسوساارانجام 
نوجااودمت یرهااایمتعااددو
حوضااهاساات.باااایاا 
ریچیاادهدرساا زحااوزهآبخیاازنظیااراقلاایم،روشااش
گیاهی،توراوگرافی،ناو خااسواخاتالیتایجاادشاده
توسااطانسااانماایتواناادبااررویمنااابع،ساارانجامو
فرآیندحملرسوباتتأثیرگیارباشد.
بااهواساا هت ییااراتزیااادمت یرهااایمحی اایدر

مقیاسهایمکانیوزمانی،شناساییمنابعورایشبینای
آنهااامشااکلاساات.
فرآیناادحماالرسااوباتوساارانجام 
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محققینومهندسینمحیط،روشهایجدیدیراجهات
م العهاینفرآیندهایریچیدهودرونوابساته2ریشانهاد
دادندکهمبتنیباردادهباودهودارایق عیاتبیشاتری
میباشاند.یکایازایانرویکردهاا،روشانگشاتنگااری
رسوبات7است کهتوسطمحققینطای ساالهاای اخیار
انگشتنگااری

ارائهشدهوگسترشیافتهاست[.]26 ،20
رسوباتروشیجهاتشناسااییمناابعرساوبوتعیاین
یباشاد.
سهممشارکتهریکازمنابعدرتولیدرسوبما 
دراینروشازفنآوریردیابهایطبیعیکهترکیبایاز
جمعآورینموناههاا،آنالیزهاایآزمایشاگاهیرساوباتو
یباشاد،بهارهگرفتاه
تکنیکهایمادلساازیآمااری ما 
یشاود.درایانروشازیاکویااچنادینخصوصایت
م
طبیعی)استفادهمیشود.ایان

بیوژئوشیمیایی(ردیابهای
ردیااابهااایطبیعاایهاامدرمنااابعرسااوباتوهاامدر
نمونههایبارمعلقجماعآوریشادهدرخروجایحوضاه
اندازهگیریمیشوندتاسهمهریاکازمناابعدررساوب
تولیدیمشخصگردد[.]6
دربرزیاال،بااااسااتفادهاز26ردیااابسااهماراضاای
کشاورزیوجادههادرتولیدرساوبباهترتیاب64و76
درصدتعیینشد].[26استفادهازروشانگشتنگااریدر
حوضههالزواترنشاندادکهاراضایکشااورزیبیشاترین
سهمدرتولیدرسوبراداشتند].[9درحوضهمارگنباا
کمکچهارردیابسهمفرسایشس حیوزیارسا حی
رابهترتیب70/65و69/75درصداعالمنمودند] . [27
درم العاااتیکااهتاااکنوندرکشااورانجااامشااده
نمونهبرداریدرخروجیحوضهازرسوباتبهجاامانادهاز
سیالبهایقبلصورتگرفتهاستکاهمایتوانادسابب
ایجادخ ادرنتایجشود.نمونهبرداریبارمعلقهمزمانبا
بارشوباکمکنمونهگیارمخصاوص،تااکنوندرکشاور
انجامنشدهاسات.درایانتحقیاقبارایاولاینباارایان
نمونهگیرساختهوبهکارگرفتاهشاد.درتحقیقااتیکاه
تاکنوندرزمینهانگشتنگاریانجاامشادهنتاایجمحلای

. Interdependent
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بااودهاساات.درایاانتحقیااقباااکمااکبهینااهسااازی و
بهرهگیریازالگوریتمژنتیکنتایجبهینهشدند .



روششناسیتحقیق 
 .2
.1.2معرفیمنطقهموردمطالعه
حااوزهآبخیاازکچیااکبااهمساااحت7600هکتااار،
زیرحوضهکوچکیازآبخیزقرناوهبودهوآبخیزقرناوهنیاز
یکیاززیرحوضههاایچندگاناهحاوزهآبخیازگرگاانرود
یشود.ایانحوضاهدرمحادوده55557َ20
محسوبم 

تااا55552َ57طااولشاارقیو72547َ25تااا75
َ72546عرضشمالیواقعمیباشاد.شاکل2موقعیات
حوضه موردم العهرادرسا زکشاورنشاانمایدهاد.
س زمن قهازنهشتههایلسیروشیدهشادهوازچهاار
کاربریجنگالطبیعای،جنگالدساتکاشات،مرتاعو
اراضیکشاورزیتشکیلشدهاست.اقلیممن قهباهروش
دومارتن-گاتمننیماهخشاکوباراسااسروشآمبارژه
دارایاقلیمنیمهخشکسرداسات.بافاتخااسحوضاه
ماایباشااد.ازنظاار
ساایلتیلااوموساایلتیکلاایلااوم 
ژئومورفولوژیمن قهازتپهماهورتشکیلشدهاست .

مرزحوضه
آبراهه
N

نقارنمونهبرداری

شکل  .1موقعیت حوضه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری

.2.2شاخصهایاندازهگیریشده
درابتدانقشاههاایزماینشناسایوکااربریاراضای
من قهتهیهگردید.بابررسینقشهزمینشناسی مشخص
شدکهکلمن قهتنهاازنهشتههایلسیتشاکیلشاده
است.نقشهکاربریاراضیازتفسیرعکاسهاایهاواییو
راردازش تصااویر مااهوارهای تهیاه شاد.ایاننقشاهباا
ریمایشهاوکنترلهایزمینیتصحیزگردید.درمجمو 

چهارکاربریطبیعی،جنگلدستکاشت،مرتعواراضای
کشاااورزیتفکیااکگردیااد.دربازدیاادهااایصااحرایی
خندقهاییدرس زحوضهمشاهدهگردید.چهارکاربری
فوقالیکروخندقوراههایزراعی،ششمنابعرساوبرا
دراینتحقیقتشکیلدادند.همانطورکاهذکارشاددر
محاادودتحقیقاااتانجااامشاادهدرگیشااتهدرزمینااه
انگشتنگاریرسوباتدرکشورمان،جهتنمونهبرداریدر
خروجیحوضه،ازرساوباتباهجاامانادهدردشاتهاای
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سیالبیاستفادهشدهاست.دراینتحقیقبرایاولینباار
ازنمونهگیررساوبثاباتباارمعلاقاساتفادهگردیاد.از
مزایایاصلیایننمونهگیرایناساتکاهبادوننیاازباه
ارراتااورنمونااهگیااریانجااامماایشااود.درنتیجااههزینااه
نمونااهباارداریرادرمواقااعوقااو رخاادادبااارشکاااهش
میدهد.جهتساختونصبایاننموناهگیارازمصاالز
یاتیلنولولههایگاالوانیزه
ارزانقیمتشامللولههایرل 
استفادهگردید.تعادادساهعاددازایاننموناهگیرهااباا
همکاریرژوهشکدهحفاظتخاسوآبخیزداریسااختهو

بعدازحملدرخروجیحوضه(قبلازفلاوم)نصابشاد
(شکلهای7و.)7درمرحلهبعد،درهریکازاینمنابع
(باتوجهبهس زهریکازمنابع)بهجزخندقهاتعدادی
نمونهازخاسس حی(5-0ساانتیمتر)جماعآوریشاد.
جهتبایبردندقتواینکههرنموناهمعارزبهتاریاز
محیطریرامونیباشد،هرنمونهدرواقعشامل5نمونهدر
س زحدودی400مترمربع میباشد.بهعبارتدیگار هار
نمونهخاسازترکیب5نمونهجمعآوریشادهدرسا ز
حدودی400مترمربعبهدستآمد .

شکل  .2طرح و نمایی از ابعاد اجزای مختلف نمونهگیر بار معلق

ب
شکل .3نمونهگیر بار معلق الف :قبل از نصب ب :بعد از نصب

الف
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درخناادقهاااازدیااوارهوکاافهاارخناادقنمونااههااا
جمعآوریگردید.نمونهگیریبا اساتفادهازبیلچاهانجاام

شد.درمجمو 228نموناهازمناابعرساوبجماعآوری
شد .
درانتهای6بازهزمانیبامراجعهبهنمونهگیرهایباار

معلق،محتویاتدرونآن،داخلظروزنگهدارنادهخاالی
شدهوبعدازشستشو،مجددادرمحلنصبگردیاد.ایان
فرآیندبرایتمامبازههایزمانیتکرارگردید.تااریخهااو
تعدادنمونههای جمعآوریبارمعلقدرجادول()2ارائاه
شدهاست .

جدول  .1تاریخهای نمونهبرداری از نمونهگیرهای بار معلق
تاریخهای نمونهبرداری

تعداد نمونه

ابهمنتا70بهمن89

7

ااسفندتا75اسفند89

7

76اسفندتا72فروردین90

7

2اردیبهشتتا70خرداد90

7

2مهرتا70آبان90

7

2آذرتا70آذر90

7


تمامینمونههابهآزمایشاگاهمنتقالشادند.درابتادا
نمونههایخاسجمعآوریشدهازس زحوضهدرهاوای
آزادخشکشدهسپسبااساتفادهازهااونکوبیادهوباا
استفادهازالک67میکرومتری،الکشدند.نمونههایباار
معلقطبقروشهایمعمولمایبایساتدرآونخشاک
میشدندولیازآنجاکهحرارتآونممکنبودسببایجاد
ت ییراتفیزیکیوشیمیاییشود،ازاینروشصارزنظار
کااردهوبااهعنااوانیااکروشجااایگزینابتاادانمونااههااا
سانتریفیوژشدهوسپسبااستفادهازفریزدرایار2خشاک
گردیدند[.]9نمونههایخشکشدهبااستفادهازالک67
میکرومتری،الکشدند.تمامینمونههایآماادهشادهدر
مرحلهقبلدرابتدادرتیزابسل انی(7ترکیبایازاساید
هیاادروکلریکواساایدنیتریااکبااانساابت7بااه )2
هضمشدهوسپسرلظتجرمیعناصار،Li،K،Ge،Fe
،As،AlZr،Zn،Sr ،Rb ،Pb،Ni ،Na ،Mo ،Mn ،Mg
Cu،Cs،Cr،Co،Ce،Cd،Baبااااسااتفادهازدسااتگاه
ICP-MSتعیاااااینگردیاااااد[.]9کاااااربنآلااااایاز 

روش72والکلی-بلک 7تعیینگردید.جهتتعییننیتاروژن
وکااربنکاالازدسااتگاهواریااومکس4اسااتفادهگردیااد.
دانهبندی و تعیین ترکیب اندازه ذرات نموناههاای مناابع

دانهبندی لیازری 5و باا
رسوب و بارمعلقبه کمکدستگاه 
بهوسیله آب اکسیژنه انجام شد.س ز ویژه
حیز مواد آلی 
نمونهها ازروی ترکیب اندازه ذراتوفرضکرویت

متوسط
شهایفوقدرآزمایشگاه
ذرات برآورد شد[ .]9کلیهآزمای 
آبوخاس انستیتواکولوژیریرناه6اززیار مجموعاههاای
انجمنتحقیقاتملیکشاوراساپانیا2انجاامشاد.ساپس
دادههاازلحا وجوددادههاایرارتماوردبررسایقارار
گرفتند.ازسهروشجهتبررسیدادههایررتاساتفاده
شد.درروشاولازمیانگینبه اضافه یاا منهاای  7برابار
انحراز معیااراساتفادهشاد [.]5دادههاای بازر تار از
میانگین به اضافه 7برابار انحاراز معیاار و کوچاکتار از

1

Freeze-dryer
Aqua regia
3
Walkley-Black
4
VarioMax
5
Micromeritics laser diffraction
6
)Pyrenean Institute of Ecology (IPE
7
Spanish National Research Council
2
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میانگین منهاای7برابار انحاراز معیاار رارت محساو 
ب
مایشاوند.روشدوممیاناه باه اضاافه یاا منفای میاناه
میانهمیباشد[ .]77روشسوم

دادهها از
انحرازهای تمام 

ایمیباشاد[.]77جهاتبررسای

استفادهازنمودارجعبه
توانجداسازیمنابعرسوبتوسطهریکازردیابها،از
آزمونکراسکالوالیس2استفادهگردید.جهاتباهدسات
آوردنترکیببهینهردیابهااکاهبهتارینکااراییرادر
جدایشمنابعداراباشندازتحلیلتشخیص7استفادهشاد
[.]9جهتتعیینسهمهریکازمنابعدرتولیدرسوباز
یکمدلترکیبیاستفادهشدهاسات .درایانتحقیاقاز
معادله()2استفادهشد[.]9


() 2

}

))

∑(

({

∑

درمعادلهفوقCiرلظتردیاب)(iدرنمونهبارمعلاق،
Psدرصدمشارکتمنبعرساوب)Ssi،(sمیاانگینرلظات
ردیاب)(iدرمنباعرساوب)Zs،(sعامالتصاحیزانادازه
ذراتبرایمنبعرسوب)Os،(sعاملتصحیزمیزانمااده
آلیبرایمنبعرساوب)SVsi،(sوزنای اساتکاهمعارز
ت ییرراییریباین مناابعردیااب)(iدرمنباعرساوب )(s
ابها وmتعداد
یباشدWi،وزنقدرتتمایزn،تعدادردی 
م
منابعرسوبمیباشد.ق ارذراتنقاشمهمایدرتمرکاز
عناصردرنمونههایخاسورساوبدارد.درنتیجاهمقاادیر
عناصرردیابدرمنابعرساوبوخروجایحاوزه،باه طاور
مستقیمقابلمقایسهنیستند.لایاازعامالتصاحیزانادازه
ذراتاستفادهگردید.عاملتصحیزاندازهذراتباااساتفاده
ازنسبتس زویژهنمونههایرسوباتخروجایباهسا ز
ویژهنمونههایهرمنبعرسوبمحاسبه شد.چنینمشکلی
درموردموادآلینیزوجوددارد.لیاازعاملتصحیزمیزان
مادهآلیاستفادهگردید.عامالتصاحیزمیازانماادهآلای
مبتنیبرنسابتمیازانکاربنآلاینموناههاایرساوبات
خروجیبهمیزانکربنآلینمونههایهرمنبعرساوبباه
دستآمد[.]2،9،70وزنت ییررییری باینمناابعردیااب

Kruskal-wallis
Discriminate analysis

1
2

()SVsiیکیازعواملمهمیاستکهدرمدلفاوقباهآن
توجهشدهاست.ایانعامالبادانجهاتاضاافهشادکاه
اطمینانحاصلشودکهمقاادیرردیااببارای یاکمنباع
خاصباحاداقلانحارازمعیاار،بیشاترینتاأثیررابارراه
حلهایبهینهاعمالمایکنناد.ایانعامالباااساتفادهاز
معکوسانحرازمعیارهرردیابدرهریکازمنابعرساوب
بهدستآماد[.]9وزنقادرتتماایز()Wiیکایدیگاراز
عواملمهمیاستکهدرمدلاصاال شادهباهآنتوجاه
شدهاست.اینعاملمبتنیبراطالعاتمربورباهکاارایی
تشخیص(تمایز)نسبیهرردیابمیباشادوبااتوجاهباه
نتایجتحلیلتابعتشخیصچندمت یرهبهدستآمد.بارای
تعییناینعاملبرایهرردیاببهتنهاییتحلیلتشاخیص
انجامشدودرصادمیاانگینطبقاهبنادیصاحیز(مناابع
مختلفرسوب)هریاکازردیاابهااباهدساتآماد[.]9
ردیابیکهحاداقلقادرتتفکیاکراداشاتدارایقادرت
تمایز2بودهوبرایسایرردیابهاازتقسیمقدرتتفکیاک
آنردیاببهقدرتتفکیککمترینردیاببهدساتآماد.
دوشررمرزی (محدودیت)درمادلدرنظارگرفتاهشاد.
سهمنسبیهرمنبعرسوبنبایستیمنفیگردد(راب ه)7
ومجمو سهمنسبیمنابعمختلافموجاودبایساتی یاک
گردد(راب ه .)0
() 7
() 7





∑

Sوnدرراب ه2توضیزدادهشدند .
درواقعتابعهدزمامیباشد.جاوابهاای

معادله()2
نهسازی خ ی و بااساتفاده از
اینمعادله( )به روش بهی 
الحاقِ Solverدرنرمافزار اکسال 7020باهدسات آماد.
بااهعنااوانیااکروش
همچنااینازالگااوریتمژنتیااک 
بهینهسازیجهتبهینهکاردننتاایجوتعیایندقیاقتار
هدزازبهینهسازییاافتنبهتارین

نتایجاستفادهگردید.
قابلقباول،بااتوجاهباهمحادودیتهااونیازهاای
جواب 
مسئله استبهگونهایکهتابعهادزکمیناهیاابیشاینه
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شود.براییکمسئله،ممکناستجاوابهاایمختلفای
موجودباشدکهبرایمقایسهآنهاوانتخابجواببهینه،
تابعیبهنامتابعهدزتعریفمیشود.دربهینهساازیباا

کمکالگوریتمژنتیک،راب ه2باهعناوانتاابعهادزدر
نظرگرفتهشد.محدودیتهاهمروابط7و7مایباشاند.
فرآیندبهیناهساازی درجعباهابازارالگاوریتمژنتیاکدر
نرمافازارMATLAB7انجاامشاد.جهاتارزیاابیمادل

توسطمعیارخ اینسبیازراب ه()4استفادهشد[ .]9
()4
]

}

∑(

))

({ ∑ [

اجزایاینراب ههمانندراب ه2هستند .


.3نتایج
تمامینمونهها درسهتکراراندازهگیریشدند.بررسی
یکمت یرهوچندمت یرهدادههایررتبهروشهاییااد
شدهبیانگرایناساتکاهباوجوداینکاهبرخاینموناهدر

برخیمواردررتمیباشند،ولیررتبودنآنهادرتماام
روشهاتأییدنشدهاست.درکلباتوجهباهاینکاههایچ
یکازنمونههادرتعدادقابلتوجهیازمت یرهااوازنظار
روشهاررتنیستند،لایاشاواهدیمبنایباررارت
تمام 
بودنآنهاوجودنداشتهونمیتواننسبتبهحیزآنها
اقدامکرد.دادههایی باشرایطیادشدهنبایدحیزشاوند
آزمونکراسکالوالیس(جدول،)7

[.]22باتوجهبهنتایج
اختالزمیانگینهای تمامیردیاابهاا درمناابعرساوب
مختلفدرس زاعتمادبیشتراز95درصدمعنیدارباود
کهبیانگراینم لباستکهتمامردیابهادارایقادرت
تفکیااکوجداسااازیمنااابعرسااوبمختلاافهسااتند.
بهعبارتدیگرمیانگینرلظتهریکازآنهااحاداقلدر
یکیازمناابعرساوبمتفااوتازدیگارمناابعاسات.باا
استفادهازتحلیلتشخیص،مجموعه9ردیابدر9گاام،
بهترینترکیبراجهتتمایزمیانمنابعمختلفتشاکیل
دادند.کربنکلبهعنواناولینردیابوروبیدیومبهعنوان
آخرین ردیاب واردتاابعشادند.مقاادیرمتوساطرلظات
عناصرترکیبانتخابیباههماراهماادهآلایبارایمناابع
رسوبوبارمعلقخروجیدرجدول()7ارائهشدهاست .

جدول  .2نتایج آزمون کراسکال والیس در بررسی توان ردیابها در جداسازی منابع رسوب
ردیاب

آمارهH

یداری
س زمعن 

ردیاب

آمارهH

یداری
س زمعن 

k

72/35
73/00
120/96
125/56
130/50
64/71
100/15
39/85
78/58
54/01
51/81
38/89
89/21

0/002
0/027
0/028
0/077
0/072
0/022
0/074
0/008
0/044
0/070
0/022
0/028
0/075

Fe

88/84
97/11
73/76
39/43
138/94
41/49
52/40
152/15
81/26
230/81
215/84
211/12
45/83

0/077
0/048
0/022
0/008
0/025
0/029
0/070
0/007
0/042
0/007
0/074
0/029
0/004

83/60

0/075

Li
Mg
Mo
Na
Rb
Zn
Al
As
Ba
Cd
Ce
Cr
Cu

Mn
Pb
Co
Cs
Ge
Ni
Sr
Zr
C org
N
C
C/N
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جدول  .3متوسط غلظت عناصر ترکیب انتخابی به همراه ماده آلی و سطح ویژه ذرات برای منابع رسوب و بار معلق خروجی
منابعرسوب 

ردیاب 

کشاورزی 

C Total
Na
C org
Pb
Co
Sr
Al
C/N
Rb
OM
س زویژه g-2

m

2

جنگل 

مرتع 

جنگلدستکاشت 

بارمعلق 

جاده 

خندق 

2/30
3/26
0/77
0/31
0/022
0/53
103/57
8/27
1/49
1/33

3/96
3/45
2/70
0/26
0/026
0/40
97/62
22/77
0/93
4/65

2/65
3/59
1/14
0/31
0/029
0/58
106/12
9/76
2/03
2/82

3/02
3/61
1/21
0/32
0/025
0/57
110/29
9/27
2/47
2/08

2/74
3/37
0/81
0/24
0/087
0/65
89/95
8/42
1/68
1/40

2/46
8/24
0/38
0/23
0/025
0/83
74/56
2/86
0/45
0/65

7/52
5/94
0/75
0/26
0/027
0/70
107/91
 2/27
0/72
0/47

1/13

1/05

 1/15

1/10

1/19

1/11

 1/38


همان ورکهقبالبیانشددراینمعادلهچهاارعامال
تصحیزوجودداردکهدرادامهنتایجآنهاارائهمیگردد .

درجدول()4نتایجمربوربهمقادیرعوامالتصاحیز
اندازهذراتومیزانمادهآلیراارائهشدهاست .

جدول  .4مقادیر عوامل تصحیح اندازه ذرات و میزان ماده آلی
منابعرسوب 

عاملتصحیزاندازهذرات 

عاملتصحیزمیزانمادهآلی 

کشاورزی 
جنگل 
مرتع 
جنگلدستکاشت 
جاده 
خندق 

 1/22
 1/31
 1/20
 1/26
 1/16
 1/24

0/77
0/09
0/77
0/72
0/72
0/66



جاادول()5نتااایجمربااوربااهمقااادیرعاماالوزن
ت ییررییریبینمنابعردیاب رانشاانمایدهاد.ردیااب
کبالتبهعلتکمبودنانحرازمعیارمقادیرایانعنصار،
دارایبیشترینوزنت ییررییریبینمنابعردیابدربین
تمامیردیابهایانتخاابیمایباشادودرمقابالردیااب
آلومینیومبهعلتزیادبودنانحارازمعیاارمقاادیرایان
عنصر،دارایکمترینوزنت ییررییریبینمنابعردیااب
انتخابیمیباشد .

ابهای
دربینتمامیردی 
درجدول()6نتایجمربوربهمقادیروزنقدرتتمایز
برایردیاابهاایمختلافارائاهشادهاسات.درتحلیال
تشخیصهریکازردیابهاتواناییمتفااوتیدرتفکیاک

صحیزمنابعرساوبدارناد.ردیاابیکاهحاداقلقادرت
تفکیکراداشت(ردیاابکبالات)دارایقادرتتماایز2
بودهوبرایسایرردیابهااازتقسایمقادرتتفکیاکآن
ردیاب،بهکمترینقدرتتفکیکبینردیاابهاا(ردیااب
بهطورمااالردیااب
کبالت)بهدستآمد.دراینتحقیق ،
کبالتبادرصدتفکیکصاحیزمناابعرساوبباهمیازان
 25/5درصد،کمترینمقدارراداشتهدرنتیجه وزنقدرت
تمایز()Wiآن2میباشدوردیابکاربنکالباادرصاد
تفکیکصحیزمنابعرسوببهمیازان44/2درصاد،وزن
قدرتتمایز()Wiآن7/88میباشدکاهازتقسایم44/2
بر25/5بهدستآمد.ردیابکربنکلوکبالتبهترتیب
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رادرتفکیکصحیزمنابعرسوبدارامیباشند .


باوزنقدرتتمایز7/88و2بایترینوکمتارینتواناایی

جدول  .5مقادیر عامل وزن تغییرپذیری بین منابع ردیاب
ردیاب 
C Total
Na
C org
Pb
Co
Sr
Al
C/N
Rb

کشاورزی  جنگل 
3/67
1/38
4/08
27/05
138/47
8/40
0/04
1/56
0/95

1/85
1/25
1/65
14/96
190/55
9/29
0/03
1/24
0/76

مرتع 

جنگلدستکاشت 

3/19
1/28
1/47
23/42
190/04
4/53
0/04
0/61
0/64

3/07
1/69
1/59
15/73
102/88
7/35
0/06
1/24
0/39

جادهخندق 
2/40
1/30
2/14
10/63
166/09
6/94
0/03
0/66
0/55

4/07
0/23
3/85
11/91
297/97
5/32
0/03
0/50
1/07

جدول .6مقادیر وزن قدرت تمایز برای ردیابهای مختلف
گام
انتخاب
2
7
7
4
5
6
2
8
9

ردیاب
C Total
Na
C org
Pb
Co
Sr
Al
C/N
Rb

بابهحداقلرساندنمعادله2سهمهاریاکازمناابع
درتولیدرسوببهدستآمد.نتاایجحاصالازساهمهار
یکازمنابعرسوبدرشکلارائهشدهاست.باتوجاهباه
نتایججدولبیشترینساهمرساوبتولیادیدرحوضاه،
مربوربهمنبعخندقبهمیازان74/8درصادوکمتارین
سهمرسوبتولیدیدرحوضهمربوربهجنگلبهمیازان
درصدمیباشد.خ ای نسبیمدل چند مت یره مورد

5/4
استفاده برای برآورد سهممنابعمختلف 8 ،درصد به دست
آمد .
نتایجمربوربهبهینهسازیسهممشارکتهاریاکاز

درصدتفکیکصحیز
منابعرسوب

وزنقدرت
تمایز

44/2
75/7
47/4
74/7
25/5
75/9
70/6
75/4
79/4

7/88
2/28
2/74
1/57
1/00
2/32
1/33
1/64
1/90

منابعدرتولیدرساوبدرشاکل4و5ارائاهشادهاسات.
ستونهای 2تا 6بهترتیبسهماراضیکشاورزی،جنگل
طبیعی،مرتع،جنگالدساتکاشات،جاادهوخنادقرا
یدهند.باتوجهبهنتاایججادولبیشاترینساهم
نشانم 
رسوبتولیدیدرحوضه،مربوربهمنبعخندقبهمیزان
72/6درصدوکمترینساهمرساوبتولیادیدرحوضاه
مربوربهجنگلطبیعیبهمیازان4/8درصادمایباشاد.
خ ای نسبی مدل چند مت یره مورد استفاده برای بارآورد
سهممنابعمختلف 2 ،درصد به دست آمد.
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کشاورزی0/707

خندق0/748
جنگلطبیعی
0/054
مرتع0/274
جنگلدست
کاشت0/277

جاده0/25

شکل  .4سهم و اهمیت نسبی منابع مختلف در تولید رسوب در روش معمول با استفاده از بار معلق



مقادیربرازش

نسل

سهممنابعمختلف

منابعرسوبمختلف



شکل  .5سهم هر یک از منابع با کمک الگوریتم ژنتیک در نرمافزار مطلب



بحثونتیجهگیری 

.4
اینتحقیقکهدرحوزهآبخیازکچیاکباهمسااحت
 7600هکتارانجامشد،یکیازاولینتحقیقهادرجهات
بهینهسازی نتایج روشانگشتنگاری رساوباتباهمنظاور
تعیینساهممشاارکتمناابعمختلافدرتولیادرساوب
میباشد.دراینتحقیقبرایاولینبااردرسا زکشاور،
تآمیزیباهکاار
بهطورموفقی 
نمونهگیربارمعلقساختهو 

گرفتهشد.
بهدوروشمعمولوبهینهشدهسهممناابعمختلاف
درتولیدرسوبتعیینگردید.تقریبااهاردوروشنتاایج
مشابهایازنظررتباهساهممناابعمختلافرساوبارائاه
دادند.خندق،اراضیکشاورزی،جادهدراراضیکشاورزی،
جنگلدستکاشت،مرتعوجنگلطبیعایباهترتیاباز
بیشترینتاکمترینسهمرادربینمناابعدارناد.درایان
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تحقیقسهماراضیخندقیدردوروشباهطاورمتوساط
 76درصدبهدست آمد.بابررسیمقادیرعناصرمختلاف،
زیادتربودنعنصرسدیم (ودرنتیجاهتاأثیرمنفایآندر
رایداریخاکدانههاا)درنموناههاایجماعآوریشادهدر
خندقهانسبتبهسایرمنابعکاامالمشاخصمایباشاد.
خندقوفرسایشکاناالهاابیشاتریننقاشرادرتولیاد
رسوبدارند [60.]29،76درصدرسوباتدرفاالتلسای
چینازخنادقمنشاأمایگیرناد [.]25نتاایجمشاابهدر
شمالررباتیوریگزارششاد [.]7درم العاهایدیگار
نتایجنشاندادکاهمیااندومنباعمرتاعوخنادق80،
درصدسهمرسوباتازخندقهامنشأمایگیرناد].[27در

تحقیقیدیگرسهممشارکتاراضایکشااورزیدرتولیاد
رسوب70درصداعالمشد].[7درتحقیقدیگارمیازان
رسوبزاییدر اراضی کشاورزی7/4برابر بیشتر از میزان
رسوبزاییدر اراضیجنگلیاعالمشد].[4
تباادیلجنگاالومراتااع،بااهاراضاایکشاااورزیدر
رقابلتصور)وشاخم درجهات
بهایبسیارتند(وری 
شی 
شهای
شیبدرس زحوضهبسیارشایعاست .آثار فرسای 
میشاود.کامباودن
بهوضو در ایناراضی دیده 
س حی 
میزان مادهآلی خاس اراضیکشاورزییکیازدییالباای
بودنسهمایناراضیدرتولیدرسوبمایباشاد .میازان
خاسهای کشاورزی حدود  25تا  70درصد کمتر

ماده آلی
میباشد [ .]72تشادید
خاسهای دارای روششطبیعی 
از 
معدنی شدن کربن آلی و هدرفت ماده آلای خااس و ماواد
خاکدانهها

یتواند از طریق فروراشی
م یی متصل به آن،م 
و در دسترس تجزیه و تخریب قرار دادن ذخیره ماده آلای
خاکدانههای کوچک هستند ،انجام

خاسکه تحت حفاظت
شود[.]4جادههادراراضیکشاورزیساومینرتباهرااز
لحا بیشترینسهمدرتولیدرسوبدرحوضهدارند.این
جادههابااینکهدراراضیکشاورزیواقاعشادهاناد،نقاش
کمتااریدرتولیاادرسااوبایفاااماایکننااد؛کااهعلااتآن
میتواندناشیازکمتربودنعملیااتخااسورزیدرایان
بخشنسبتبهزمینهایزراعایباشاد.ساهممشاارکت
مراتعوجنگلدستکاشات،درتولیادرساوبدرتولیاد
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رسااوبنزدیااکبااههاامو27/4و27/7درصااددرروش
معمولو 27/2و27/2درصاددرروشبهیناهشادهباه
دستآمد.درحوضهکچیک،جنگلدستکاشتدرواقع
مراتعیهستندکهجهتجلوگیریازشاخمزدن(توساط
یبار ،جنگالکااری
ساکنینحوضه)باگونههاایساوزن 
شدهاند.مشاهداتصاحراییازکامباودنروشاشعلفای

یرساد
اشکوبزیریناینمناطقحکایتداشت.بهنظرم 
یبر توانستهازتبدیل
کههرچندکاشتگونههایسوزن 
کاااربری(شااخمخااوردنتوسااطساااکنین)ایاانمناااطق
جلوگیرینماید،ولیدرکاهشساهمرساوبزایایایان
مناطق،تأثیر زیادینداشتهاسات.میازانتناو زیساتی
گونههایعلفیزیراشکوبدرس زیاکمن قاهجنگال

طبیعیباگونههای بلور،من قاهجنگالکااریشادهباا
علفزارهادرکوههایهیمالیانشان

سوزنیبر و

گونههای 
دادکهتناو گوناهایدرمنااطقجنگالکااریشادهباا
هایسوزنیبر ،کمترینمیزانمیباشاد[.]74لایا


گونه
تخابیقبلازجنگلکاریمصنوعی(دست

توجهبهگونهان
کاشت)ضروریبهنظرمایرساد.درایانتحقیاقساهم
مشارکتکاربریجنگلدردوروشمعمولوبهینهشده،
بهترتیب5/4و4/8درصدباهدساتآمادکاهکمتارین
میزانمیانتمامیمنابعرسوبمایباشاد.درم العاهای
دیگر،سهممشارکتمناطقجنگلیدرتولیدرساوبرا7
درصداعالمنمودند].[7ازدییلکمبودنساهمکااربری
جنگلدرتولیدرسوبمناطقجنگلی(کاهباهسارعتدر
حااالتباادیلشاادنبااهاراضاایکشاااورزیاساات)نقااش
تاجروششدرجلوگیریازبرخوردمستقیم(وباسارعت)
ق راتبارانبرس زخاس،هوموسرنیوموادآلیزیاد
درشیبهاایزیاادمایباشاد.روشاش

آنها
وقرارگیری 

جنگلای نقاش مهمای در ایجااد حفاا  بار روی خااس و
محافظت از ساختمان آن از طریق تأثیرسیستم ریشه خود
ینمایناد
ودرنتیجهکاهشحساسیتبهفرسایش ،ایفا ما 
[ .]77استفادهازالگاوریتمژنتیاکسابببهباودنتاایجو
کاهشخ اینسبیمدلاز8درصددرروشمعمولباه
یااکدرصااددرروشبهینااهشاادهگردیااد .دررودخانااه
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یریمقداررسوبتولیدشده،باا بهارهگیاری از
یس 
یس 
م
الگوریتمژنتیکتخمینزدهشد.بامقایسهخ اینسابی
روشهایمعمولباروشبهینهشدهباالگاوریتمژنتیاک

اعالمشدکهبهرهگیریازالگوریتمژنتیاکسابببهباود
کاراییروشانگشتنگااریرساوبات

نتایجشدهاست].[2
جهتتعیینسهممشارکتمنابعمختلفرسوبدرتولید
رسوبدراینتحقیقتائیدشد.هرچنادکاهاساتفادهاز
روشانگشتنگاری،جهتبرآوردسهممنابعمختلفکاارا
میباشد،بااینوجاود،شاناختکامالودقیاقازحوضاه
جهتتفسیرنتایجضروریاست .
2

سپاسگزاری
درانتهاااباارخااودواجاابماایداناایمازررفسااور 
گارساایارویااز2کااهتمااامیامکاناااتیزمآزمایشااگاهیرا
جهتانجاامایانتحقیاقفاراهمنمودنادوهمچنایناز
رژوهشااکدهحفاظااتخاااسوآبخیاازداریو سااازمان
جنگلها،مراتعوآبخیزداریجهتهمکاریدرسااختو
نمونهگیربارمعلقسپاسگزارینماییم .
نصب 


Jose M. Garcia-Ruiz
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