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کمی سازی سهم منابع رسوب معلق در طول رخداد سیالب
با استفاده از روش منشأیابی در حوضۀ کمیش ،شرق کرمانشاه
 زینب محمدی رایگانی؛ دکتری ژئومورفولوژی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 کاظم نصرتی*؛ دانشیار ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
فرسایش خاک تشدید شونده تهدید جدی برای پایداری مدیریت منابع زمین و استفاده از منابع آب در بسیاری از مناطق جهان است.
پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم نسبی منابع رسوب سطحی کاربری کشاورزی و مرتع و زیر سطحی کانال رودخانه در تولید رسوب
معلق در طول یک رخداد سیالب ،در حوضۀ کوهستانی کمیش با استفاده از یک روش منشایابی ژئوشیمیایی و مدل غیر ترکیبی بیزی
انجام شد .به این منظور 34 ،ردیاب ژئو شیمیایی برای ارزیابی منابع ا صلی تولید ر سوب حو ضه شامل ارا ضی ک شاورزی ،مرتع و کانال
رودخانه ( 69نمونه) و همچنین  ۱۰نمونه رسوب هدف بردا شت شده در طول یک رخداد سیل در خروجی حو ضۀ کمیش اندازهگیری
شد .در این را ستا ،از دو روش آماری آزمون کرو سکال وایلیس ۱و تحلیل تابع ت شخیص 2به منظور انتخاب ترکیب بهینه ردیاب ا ستفاده
شددد .نتایج مدل منشددایابی رسددوب بر اسدداع مدم عطعیت بیزی  3نشددان داد سددهم نسددبی رسددوب (دامنۀ مدم عطعیت) منابع کاربری
کشدداورزی و مرتع و کانال رودخانه به ترتیب  )49-۱7/5( 33/2 ،)5۰/3 -۱2/7( 3۱/8و  )44/6–25/6( 35/2درصددد اسددت .این نتایج
نشان میدهد منابع رسوب کاربری سطحی و زیرسطحی سهم یکسانی در تأمین رسوبات معلق در طول رخداد سیالب حوضۀ کمیش
دارند .هرچند سهم منابع ر سوب در طول رخداد سیالب به طور متناوب بین خاکهای سطحی و زیر سطحی به صورت جزئی تغییر
میکند .در نتیجه ،شیوه های مدیریت هدفمند باید از طریق کنترل فرسایش و کاربری اراضی این منابع متمرکز شوند تا اثرات آنها بر
روی نهشتههای رسوب ریزدانه به حداعل برسد.
کلید واژگان :حوزۀ آبخیز کمیش ،فرسایش سطحی و زیر سطحی ،کاربری اراضی ،مدل غیر ترکیبی بیزی ،منشایابی رسوب معلق

* نویسنده مسئول :شماره تماع+98۰9۱۰76۰3۱33 :

Email: k_nosrati@sbu.ac.ir
Kruskal–Wallis H-test
2
Discriminant function analysis
3
Bayesian
۱
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 .1مقدمه
بشر امروز برای ادامۀ زیست خویش بر روی کرۀ زمین با
تنگناهایی روبهرو اسدددت که یکی از آنها ،تخریب منابع
طبیعی و م سائل فر سایش خاک و تولید ر سوب میبا شد
 .28رسوبات معلق جریان نقش حیاتی در چرخۀ زی ستی،
بیوژئوشدددیمیایی ،انرژی و مواد مغذی و تکامل شدددکلهای
رودخانهای و سددداحلی بازی میکنند  .۱3گرچه رسدددوب
جزء طبیعی و ضدروری سدیسدتمهای رودخانهای اسدت که
سدداختار بنیادین را برای چشددم اندازهای رودخانهای فراهم
میکنددد  ،24و نقش مهمی در مملکرد هی ددرولوژیکی،
ژئومورفولوژیکی و اکولوژیکی رود خا نه ها دارد  .4۰با این
وجود ،مرضددده بیش از حد رسدددوب ریزدانه از فرسدددایش
شددتابندۀ خاک اغلب محیط زیسددت رودخانه و سدداحلی را
تخر یب میکند  .5۰ورودی های رسدددوب بیش از حد به
رودخانه ها به دل یل افزایش فرسدددایش (به منوان مثال به
ملت جنگلزدایی ،کشدداورزی) و یا اختالل در سددطز زمین
(از جمله ممل یات جنگلداری ،معدن و سددداخت و سددداز)
میتواند منجر به تهنشست رسوب در کانالهای رودخانه یا
مخازن  ،32سدددیلهای گلی و آسدددیبهای مربوط به آن
 ،3هزینۀ مملیات و نگهداری تصفیۀ آب  ،5تغییر شکل
مورفولوژی کانال  ،۱7 ،9تخریب گسدددتردۀ زمین ،۱4 
 ،53انت قال مواد م غذی و آالی نده ها  ،4 ،2و همچنین
اثرات مضر فرسایش بیش از حد خاک و رسوبات ریز دانه بر
محیط زی ست آبزی شود  .۱۰بار ر سوب معلق که تو سط
یک رودخانه حمل میشدددود ،معموالً ترکیبی از رسدددوب
حاصددل از مکانهای مختلف و انواع منبع رسددوب در داخل
حوضددۀ آبخیز اسددت  .4۱ ،2۱شددناسددایی منابع ممدۀ
رسدددوبات ریز در یک حوضددده ،یک ضدددرورت کلیدی برای
اسدددتفاده از اعدامات هدفگذاری شدددده برای کاهش اثرات
تولید رسوب بیش از حد است  .5۰ ،24از آنجا که بررسی
ورودیهای رسددوب با اسددتفاده از روشهای نظارت سددنتی
رسددوب نظیر پینهای فرسددایش  ۱و بررسددی ویژگیهای
فرسایش  54زمانبر و پر هزینه بود  .32روش منشایابی
ر سوب برای شنا سایی منابع ا صلی ر سوب در حو ضهها،

بهمنظور تعیین سهم ن سبی این منابع در بار ر سوب و برای
نشددان دادن تنوع زمانی و مکانی سددهمهای منبع  ،49در
مطالعات ژئومورفولوژی به طور گ سترده مورد ا ستفاده عرار
گرفته است  39 ،38 ،۱۱و  .43در روش مذکور ،سهم هر
یک از منابع رسددوب در تولید رسددوب خروجی حوضدده بر
اسدداع مقایسددۀ خصددوصددیات فیزیکی و شددیمیایی خاک
فرسددایش یافته از منابع رسددوب و رسددوب تولیدی تعیین
میشددود  .5۱ ،44رسددوب تحویلی به جریانات میتواند از
منابع مختلف (به منوان مثال ،محلهای سددداخت و سددداز،
مناطق کشدداورزی ،کانال رودخانهها) منشدداء یابد و سددهم
م نابع مختلف از رسدددوب های معلق میتوا ند بسددد ته به
حسدداسددیت خاکهای مختلف به فرسددایش متفاوت باشددد.
محققان تاکنون با موفقیت از تکنیکهای من شایابی ر سوب
برای تعیین سهم نسبی منابع رسوبات معلق بر اساع انواع
کاربری زمین ،مناطق متنوع زمین شناسی ،انواع خاکهای
ناهمگن ،انشددعاب زیر حوضددهها و منابع سددطحی در مقابل
منابع زیرسددطحی اسددتفاده کردهاند  ۱8 ،8و  .25به طور
کلی نتایج حاصددل از منشدداءیابی رسددوب میتواند اطالمات
مربوط به سهم ن سبی زمینهای باالد ست (فر سایش خاک
انواع مختلف کاربری زمین و انواع پو ششهای سطحی) در
مقابل سهم کانال (کانالهای رودخانهها و ب سترهای کانال)
را فراهم کند .تمایز بین این دو دسدددته گسدددترده (منابع
سدددطحی باالدسدددت و کانال رودخانه) مهم اسدددت ،زیرا
استراتژیهای مدیریت کاهش رسوب از منبع متفاوت است
و به روش های بسددد یار مت فاوت ن یاز دارد .کاهش م نابع
کشاورزی ممکن است شامل حفاظت خاک و مملیات شخم
با شد ،در حالی که کاهش منابع کانال ر سوب ممکن ا ست
شدددامل احیاء جریان ،تثبیت کانال و (یا) کنترل شدددیب به
منظور جلوگیری از برش کنارهای باشد .۱2
تکنیک منشاءیابی با استفاده از ردیابهای ژئوشیمیایی
توسط  Juracekو  Zieglerدر سال  ،2۰۰9برای منشاءیابی
رسددوبات پنج زیرحوضددۀ دریاچۀ پری در کانزاع به منظور
برر سی فر سایش سطحی و زیر سطحی مورد ا ستفاده عرار
گرفت .نتایج آنها نشان داد که حاشیۀ آبراهۀ اصلی حوضه
بیشددترین سددهم را در تولید رسددوب معلق دارد  .23در
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پژوهشدی حوضده نانجینچ چین را منشدایابی کردند .نتایج
نشان داد اراضی کشاورزی با  76/6درصد منبع اصلی تولید
رسوب بودند  .56در تحقیقی دیگر منابع مختلف رسوبات
ورودی به خلیج چ ساپیک در ویرجینیا را به د ست آوردند.
ن تایج حاصدددل از این پژوهش نشدددان داد که کانال های
رودخانه ،مرتع ،جنگل و اراضددی کشدداورزی به ترتیب ،76
 9 ،۱۰و  7درصدددد در تولید رسدددوب سدددهم دارند .۱2
همچنین در مطالعهای ،سددهم منابع رسددوب را بر اسدداع
منا صر ژئو شیمیایی در حو ضۀ کان سیکائو جنوب برزیل را
برر سی کردند .آنها به این نتیجه ر سیدند که  76در صد از
رسددوبات رودخانه کانسددیکائو متعلق به اراضددی کشدداورزی
میباشدددد  .47در تحقیقی دیگر سدددهم فرسدددایشهای
سطحی و زیرسطحی با استفاده از روش منشأیابی در حوضۀ
مرگن پلد شت در ماکو با ا ستفاده از منا صر ژئو شیمیایی،
رادیواکتیو و کربن آلی تعیین کرد ند .آن ها به این نتی جه
رسیدند سهم فرسایشهای سطحی و زیرسطحی در تولید
ر سوب به ترتیب برابر با  69/35 ،3۰/65در صد ا ست .۱8
در تحقیقی با اسددتفاده از روش منشدداءیابی اهمیت نسددبی
جادههای تفریحی آ سفالت ن شده به منوان منبع ر سوب در
کنار خاکهای سدددطحی دامنهای و کانالهای رودخانه در
یک حو ضۀ کوه ستانی در شمال تهران را برر سی نمودند.
نتایج نشددان داد که جادههای تفریحی با  82درصددد منبع
غالب تولید رسوب معلق هستند .3۱
آنچه مسددلم اسددت ،بیشددتر مطالعات منشداءیابی انجام
گرفته در سددطز ایران و جهان تنها یک نمونه از رسددوبات
معلق در حین رخداد بارندگی بردا شت شده ا ست و کمتر
پژوهشدددی مبتنی بر نمو نهبرداری در طول ر خداد های
سدیالب بوده اسدت .بر این اسداع ،در این پژوهش سدعی
شددده تا با رویکرد نمونهبرداری از رسددوبات معلق در طول
رخداد سددیالب ،به منظور بررسددی تغییرات زمانی و تنوع
درون رخداد سدددهم منابع رسدددوب ،این مهم تحقق یابد.
بنابراین هدف از این مطالعه منشددداءیابی و تعیین سدددهم
نسبی منابع مختلف رسوب معلق از نظر نوع منبع سطحی
شدددامل کاربری کشددداورزی و مرتع و زیر سدددطحی کانال
رودخانه با استفاده از رسوبهای معلق جمعآوری شده در

طول رخداد سددیالب در خروجی اصددلی حوضددۀ رودخانه
کمیش ،در شرق کرمانشاه میباشد .در نهایت ،تکنیکهای
ن ظارت سدددنتی و رد یابی رسدددوب میتوا ند اطال مات
ارزشدددم ندی را در مورد تغییرات ز مانی بار رسدددوب و
فرسایش در این حوضۀ کوهستانی ارائه دهد.

 .2روش شناسی
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مطالعاتی حوضدددۀ کمیش در شدددرق اسدددتان
کرمانشدداه و با مرکزیت شددهرسددتان هرسددین در محدودۀ
جغرافیایی ' 47̊ 24تا ' 47̊ 42طول شرعی و ' 34̊ 9تا '2۰
̊ 34مرض شددمالی با مسدداحت  3۰8کیلومترمربع یکی از
سرشاخههای رودخانه گاماسیاب بوده و در حوضۀ زهکشی
رودخانۀ سددیمره واعع شددده اسددت (شددکل  .)۱توپوگرافی
حوضدددۀ رودخانۀ کمیش کوهسدددتانی با حداعل و حداکثر
ارتفاع  ۱3۰۰تا  26۰۰متر و میانگین  ۱9۰۰متر از سدددطز
دریا است .شیب متوسط  ۱۱درصد و شیب اصلی رودخانه
 ۱/8درصددد اسددت .مسدداحت کاربری اراض دی شددامل مراتع
(km2 ۱33؛  ،)٪43اراضی زیر کشت شامل کشاورزی دیم،
کشددداورزی آبی و باغداری (km2 ۱63؛  ،)٪52/9رخنمون
سنگی (km2 6؛  )٪۱/9و مناطق مسکونی (km2 6؛ )٪ ۱/9
میباشد .از منظر چینه شناسی ،سازندهای زمین شناسی از
دورۀ مزوزوئی دک تددا کواترنر بددا خصدددوصدددی دات مختلف
سنچشناسی متغیر است.
میانگین بلند مدت ( 3۰سددال) بارندگی سدداالنه ثبت
شدددده در ایسدددتگاه کمیش در منطقۀ مورد مطالعه تقریباً
 37۰میلیمتر اسددت .در عسددمتهای مرتفع منطقه میزان
بارش بی شتر به صورت برف ا ست .متو سط دبی ساالنه بر
اسددداع گزارش  3۰سددداله ( )۱394-۱364از ایسدددتگاه
ه یدرول یک در خروجی حوضدددۀ زهکشدددی m3 s-1 ۱/2۱
برآورد شددده اسددت ،بیشددترین تخلیه در ماههای اسددفند و
فروردین رخ میدهد که م یانگین ماهانه به ترت یب  ۱۱و
 m3 s-1 5/8۱است.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضۀ آبخیز کمیش و نقاط نمونهبرداری منابع کاربری سطحی (کشاورزی-مرتع) و زیر سطحی (کانال رودخانه)

بر اسدداع گزارش فوق متوسددط تولید رسددوب معلق
سدداالنه  9/85تن در هکتار در سددال برآورد شددده اسددت
(سددازمان مدیریت منابع آب ایران) .براسدداع مشدداهدات
میدانی ،فرسدایش در سدراسدر منطقۀ مورد مطالعه بسدیار
م شهود ا ست .پس از وعوع بارندگی ،حجم زیادی از خاک
تحت فر سایش و انتقال متعاعب آن عرار گرفته و در ب ستر
کانال اصلی در خروجی حوضه تهنشین می شود .رواناب و
فر سایش دارای تأثیرات مهم خارج از محل در این حو ضۀ
زهکش دی اسددت ،به منوان مثال ،س دیالبهای گل آلود که
روی مزارع و باغ های حاشدددیۀ رودخانه تأثیر می گذارند
(شددد کل  .)2در نتی جه ،بخش عا بل توجهی از باغ ها و
زمینهای ک شاورزی اطراف رودخانه تحت تأثیر فر سایش
عرار گرفته و در د شت سیالبی رودخانه ادغام شدهاند که
این امر بامث ایجاد مشددکالت ممدۀ اجتمامی و اعتصددادی
منطقه در سالهای اخیر شده است.

 .2.2نمونهبرداری و اندازهگیریهای آزمایشگاهی
نمونهبرداری منابع فرسددایش سددطحی و زیر سددطحی:
نمونههای منبع ر سوب با فر سایش سطحی با ا ستفاده از
بیلچه از ممق  ۰-5سانتیمتری از کاربریهای ک شاورزی
( 27نمونه) و مرتع ( ۱5نمونه) برداشت شد (شکل  .)۱به
منظور این که نمو نه ها معرف کاملی از نق طۀ نمو نهبرداری
شدددده باشدددند ،در یک محدوده بیش از  ۱۰۰متر مربع،
حدود  ۱۰نمونۀ فرمی ۱با اسدددتفاده از روش نمونهبرداری
سددیسددتماتیک-تصددادفی جمعآوری شددد و پس از مخلوط
کردن آنها ،حدود  ۱کیلوگرم نمونه برداشددت شددد .48
همچنین نمونههای منبع ر سوب از واحدکاری با فر سایش
زیرسدددطحی (کانال رودخانه) از  27مکان که در امتداد
شبکۀ رودخانه فر سایش دا شتند با جمع کردن کل سطز
ممودی بخش های ف عال در حال فرسددددایش دیواره در
۱

Sub-sample
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کیسههای نمونه برداشت شد .هر نمونه ترکیبی از  5نمونۀ
فرمی میباشدکه در طول  ۱۰متر پیمایش (فاصلۀ  2متر)

در هر مکان نمونهبرداری جمعآوری شده است (شکل .)۱

شکل  .2عکسهایی از اثرات سیالب گلآلود در اراضی کشاورزی و باغهای حاشیۀ رودخانه در حوضۀ آبخیز کمیش

رسوب معلق :نمونه رسوب معلق گسسته از خروجی
کلی حوضدده کمیش در رخداد سددیل با دبی پیک m3 s-1

 8/7جمعآوری شددد .در این رخداد نمونهبرداری ،در تاریخ
 ۱4آبان  ،۱397در کل  ۱۰نمونه رسدددوب معلق شدددامل
هفت نمونه در طول افزایش دبی هیدروگراف سدددیل ،یک
نمونه بالفاصله پس از اوج جریان و دو نمونه در طول رکود
رخداد (شدددکل  )6برداشدددت گردید .بهمنظور جمعآوری
حجم رسدددوب کافی برای تجز یه و تحل یل ژئوشدددیم یایی
ردیداب ،حجم زیدادی از آب ،بین  5۰تا  2۰۰لیتر ،در
نمونهبرداری هیدروگراف سیل به صورت دستی جمعآوری
شددد .همچنین غلظت رسددوب در  ۱۰نمونه رسددوب معلق
برداشت شده در طول سیالب به ترتیب برابر ،3/9۱ ،3/27
 7/35 ،8/57 ،۱۰/۱2 ،9/3 ،7/4 ،6/5 ،4/9و  7/۱گرم بر
لیتر بود.

 .2.3آ ماده سااااازی نمو نه ها و تجز یه و تحل یل
ژئوشیمیایی
تمام نمونههای منبع و ر سوب به آرامی در مجاورت هوا

خ شک شدند و به صورت د ستی با ا ستفاده از یک هاون
تفکیک و تجزیه شدند .نمونهها عبل از آنالیز ژئوشیمیایی با
استفاده از الک > 63میکرومتر غربال شدند .اندازۀ مش الک
شده بر اساع کسر اندازۀ غالب در نمونههای رسوب انتخاب
شد تا اطمینان حاصل شود که نمونههای منبع و رسوب با
اسددتفاده از ردیابهای ژئوش دیمیایی به طور مسددتقیم عابل
مقایسه هستند  43 ،42و .48
آنالیزهای ژئوش دیمیایی روی  79نمونه رسددوب و منبع
انجام شد .به این منظور غلظت منا صر ژئو شیمیایی مهم
(مناصددر اصددلی و کمیاب) شددامل ،Be ،Ba ،As ،Ar ،Ag
،Mn ،Mg ،Li ،La ،K ،Fe ،Cu ،Cr ، Co ،Ce ،Cd ،Ca
،Y ،V ،U ،Ti ،Th ،Sr ،Sc ،Sb ،S ،Pb ،P ،Ni ،Na ،Mo
 Zn ،Yaو  Zrبا اسددتفاده از طیف سددنج جرمی پالسددما
( ،)ICP-MSدر آزمایشدددگاه مطالعات مواد معدنی زرآزما
اندازهگیری شد .برای تهیۀ نمونهها ۰/25 ،گرم از هر نمونه
(< 63میکرومتر) با( aqua regiaترکیب سه به یک اسید
کلریدریک غلیظ و اسدددید نیتریک) در دمای  22۰درجۀ
سانتیگراد به مدت  4سامت در یک صفحۀ داغ هضم شد.
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غلظتهای حاصددل به میلیگرم در هر کیلوگرم بیان ش دد.
نتایج ن شان داد که خطای تحلیلی برای هر من صر کمتر از
 5درصد بود .نتایج اندازهگیریهای ژئوشیمیایی نمونههای
رسوب در جدول ( )۱خالصه شده است.

 .2.4انتخاب ویژگیهای ردیاب بهینه
اولین مرحله از روش استاندارد منشأیابی شامل حذف
خ صو صیات ردیاب غیر محافظه کارانه۱برای تحلیل ا ست.
به این منظور ردیابهای غیر محافظه کارانه بر اسدداع دو
روش شددناسددایی و حذف شدددند  .27در ابتدا تسددت
اسدددتاندارد براکت یا دامنه  ۱۱برای اطمی نان از اینکه
غلظتهای ردیاب رسدددوبات هدف (که از رسدددوبات معلق
نمونهبرداری شددده در رخداد سددیالب درخروجی اصددلی
حو ضه جمعآوری شدهاند) در محدودۀ غلظت ویژگیهای
ردیاب نمونههای خاک و رسددوب منابع سددطحی کاربری
ک شاورزی و مرتع و زیر سطحی (کانال رودخانه) عرار دارد
ام مال شدددد و رد یاب های ت مام نمو نه های رسدددوب که
غلظتهای باالتر یا پایینتری نسبت به نمونههای هر منبع
را نشان دادند ،غیر محافظه کارانه شناخته شد و در مرحلۀ
اول حذف شدددند  27 ،29و  .48در مرحلۀ دوم میانگین
غلظت ژئوشیمیایی نمونههای رسوب هدف پایین دست با
محدودۀ غلظت متوسط نمونههای منبع باالدست (رسوبات
منابع سددطحی و زیر سددطحی) مقایسدده شددد  ۱6و .55
همچنین در این مرحله ردیابهای که در محدودۀ غلظت
متوسط نمونههای منبع عرار نداشتند ،حذف شدند.
مرحلۀ دوم روش من شاءیابی شنا سایی مجمومۀ بهینهای
از ردیابها ا ست که عادر به تفکیک بین منابع ر سوب بالقوه
اسدددت  .42 ،۱3برای ان جام این کار یک روش آماری دو
مرحلهای  6شددامل آزمون کروسددکال والیس ( )KW-Hو
تحلیل تابع ت شخیص ( )DFAبرای شنا سایی ترکیب بهینۀ
ردیاب ا ستفاده شد .در مرحلۀ اول ،آزمون کرو سکال والیس
برای ارزیابی توانایی هر یک از ویژگی های ردیاب به منظور

تشخیص بین منابع کشاورزی ،مرتع و کانال رودخانه استفاده
شد .بهمبارتی این آزمون خواص ردیابی که تفاوت معنیداری
بین گروههای منبع ندا شته با شد را شنا سایی میکند .49
کروسدکال والیس یک شدکل ناپارامتری  ANOVAیک طرفه
برای مقایسۀ بیش از دو گروه است و فرضیۀ صفر را آزمایش
میکند که گروههای مختلف در مقای سه از یک توزیع م شابه
یا از توزیعهایی با همان میانگین اسدددتفاده میشدددود .45
بنابراین ،کروسدددکال والیس کمک میکند تا هر ردیابی که
اختالف معنیداری در میزان غل ظت بین حدا عل دو منبع
رسددوب را نشددان نمیدهد حذف کند  .43در مرحلۀ دوم،
رد یاب هایی که از نظر آماری اختالف معنیداری بین منابع
بالقوه با ا ستفاده از  KW-Hدارند ،وارد تحلیل تابع ت شخیص
شددددند DFA .یک ردیاب ترکیبی مطلوب که تمایز میان
منابع را به حداکثر میرسدداند را شددناسددایی میکند در حالی
که حداعل تعداد مشخصههای ردیاب بر اساع کمینه کردن
ویلکس المبدا2میباشد .42 ،2۰

 .2.5تعیین سهم نسبی منابع رسوب در تولید رسوب
بعد از م شخص کردن ترکیب بهینۀ ردیاب (با ا ستفاده
از تحلیل تابع تشخیص( ،برای تعیین سهم و اهمیت نسبی
هر یک از منابع بالقوه در تولید رسدوب از مدلهای ترکیبی
اسددتفاده میشددود  .52انواع مختلف مدلهای ترکیبی یا
الگوریتمها برای تخمین سددهم نسددبی منابع رسددوب بالقوه
استفاده شده است  .33 ،7نوع و ساختار مدلهای ترکیبی
آماری میتواند به طور عابل مالحظه بر برآوردهای سدددهم
منابع تأثیر داشدددته باشدددد  .46 ،۱5از این رو ،آنها یک
مسئلۀ مهم تحقیق برای مطالعات منشاءیابی رسوب هستند
 .26اکثر این مدل ها مبتنی بر بر نا مه های خطی بوده و
وابسددد ته به راه حل های بهی نۀ م قادیر م یانگین رد یاب ها
هسددتند  .52در این پژوهش برای تعیین سددهم نسددبی
ر سوب از مدل غیر ترکیبی بیزی برای تعیین سهم ن سبی
ر سوبات و تخمین مدم عطعیت آنها ا ستفاده شد .در مدل
۱

Conservetive test
Wilks' lambda

2
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بیزی ،توابع احتمال سهم نسبی برای هر منبع رسوب  fiدر
منابع ر سوب  iدر تمام نمونههای ر سوب بردا شت شده از
خروجی حوضه محاسبه شدند .همچنین تابع احتمال سهم
ن سبی منابع ر سوب (  )fqبا تولید دادههای ت صادفی از روی
دادههای اولیه محاسدددبه شدددد .مطابق آنچه که کر شدددد
احتمال پ سین با ضرب احتمال اولیه در در ستنمایی آن و
تقسیم آن بر مجموع کل بهدست آمد.
) L(data f q )  p( f q

رابطۀ ()۱

)  L(data f )  p( f
q

P( f q data) 

q

به این ترتیب )  L(data|fqدرسدددتنمایی دادهها و fq

توزیع سددهم منابع رسددوب P(fq ) ،احتمال اولیه براسدداع
اطال مات اول یه و )  L(data|fq ) × P(fqاحت مال پسدددین
غیرنرمال اسدددت .از فرضهای اولیه این مدل توزیع نرمال
آن اسدددت ،به مبارت دیگر فرض میشدددود توزیع دادهها
نرمال اسددت .برای بهدسددت آوردن مدم عطعیت در منابع
رسدددوب ،م یانگین و وار یانس رد یاب ها در م نابع تعریف
می شوند و توزیع پیشنهادی برای محاسبۀ احتمال اولیه و
پسین براساع میانگین و انحراف معیار نمونههای تصادفی
رسددوبات صددورت میگیرد .میانگین و انحراف معیار برای
محاسدددبۀ احتمال و درسدددتنمایی دادهها به شدددکل زیر
محاسبه میشود (روابط:)2،3،4
n

)
رابطۀ ()2

رابطۀ ()3

Sourcei

̂ j   ( fi  m j
i 1

اطالمات اولیۀ نمونههای رسوب با استفاده از ضرایب آلفا و
بتا برای هر کدام از منابع رسوب براساع تابع توزیع بتا به
صورت زیر محاسبه میشود (رابطۀ :)5
α

رابطۀ ()5

fi i−۱ ∗(۱−fi )βi −۱
) B(αi,βi

L(fq |αi,βi ) = ∏nk=۱

در نهایت درسددتنمایی اطالمات اولیه در درسددتنمایی
نمونه های رسدددوب به منظور محاسدددبۀ احتمال پسدددین
غیرنرمال ضرب شد .مدل بیزی برای تعیین سهم ن سبی
منابع دارای دو شرط تغییرپذیری درصد سهم منابع رسوب
بین صفر تا یک و مجموع سهم ن سبی منابع ر سوب برابر
یک میبا شد .با توجه به اینکه از خروجی حو ضۀ  ۱۰نمونه
رسددوب معلق برداشددت شددده بود مدل مدم عطعیت بیزی
یکبار بهوسدددیلۀ برنامه  Simulinkدر نرمافزار  Matlabبرای
تک تک نمونهها اجرا شدددد و بار دیگر مجموع آنها یکجا
مورد اسدددتفاده عرار گرفتند .مدل  ۱۰6بار برای ترکیبهای
ر سوب هدف تکرار شد و سهم ن سبی ر سوبات در هر سه
منبع ک شاورزی ،مرتع و کانال جریان در صدکهای 5۰ ،5
و  95بهدست آمدند و صدک پنجاه بیانگر میانۀ سهم نسبی
هر منبع در تولید رسدددوب و صددددک  5و  95بیانگر مدم
عطعیت موجود در منابع تولید رسوب هستند.

 .3نتایج
 .3.1ردیاب ترکیبی انتخاب شاااده برای تفکیک
منابع رسوب بالقوه

)  S 2j Sourcei

n

2
i

( f
i 1

̂ j 

رابطۀ ()4
n n 
 ( X kj  ˆ j )2 
1

ˆ
ˆ
L( x  j , j )   
 exp 
 2  ˆ 2 
k 1 j 1  ˆ j  2  
j




که در آن  Xkjمشددخصددات  kام نمونه رسددوب اسددت.
درسددتنمایی سددهم نسددبی منابع رسددوب  fqبراسدداع

جدول ( )۱غلظتهای ردیاب در منابع ر سوب سطحی
و زیر سطحی و نمونههای ر سوب هدف در خروجی ا صلی
حوضۀ کمیش را مقایسه میکند .نتایج آزمایش استاندارد
براکت نشددان داد در واحدهای فرسددایش سددطحی کاربری
ک شاورزی و مرتع و زیر سطحی (کانال رودخانه) به منوان
منبع رسدددو بات 8 ،رد یاب (،Zr ،U ،Na ،Mg ،Li ،Al
 Fe/Mnو  )K/Naم حاف ظه کارا نه نبود ند و از تجز یه و
تحلیل بعدی حذف شدند.
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جدول  .1دادۀ غلظت ردیاب برای منابع رسوب فرسایش سطحی و زیر سطحی و نمونه رسوب هدف خروجی حوضه،
نتایج آزمون تعیین ردیابهای محافظه کارانه یا محافظهکار و نتایج آزمون کروسکال والیس برای تفکیک منابع رسوبی فرسایش سطحی
و زیر سطحی؛ واحدهای تمام عناصر  mg kg-1است
منابع رسوب
کشاورزی

ردیابها

کانال رودخانه

مرتع

آزمون کروسکال والیس

نمونههای رسوب هدف
( ۱۰نمونه)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

p‐value

سطز معنیداری

میانگین

انحراف معیار

Ag

۰/3۰
46336/5

۰/۰4
5977/9

۰/29
46924/۱

۰/۰4
7859/7

۰/3۱
39۰5۱/7

۰/۰5
4588/4

۱/4

۰/485

n.c

n.c

۰/38
55654/5

۰/۰6
25۰3/4

As

Al

¾
227
۱/4

۱

4/4

۰/8

3/3

۰/3

3۰/29

۰/۰۰

4

۰/3

24/9
۰/2

24۰/9
۱/5

42/9
۰/3

2۱6/8
۱/۱

47/8
۱/2

۱2/3
25/6

*۰/۰۰2
*۰/۰۰

233/4
۱/4

۱۰/2
۰/۰7

Ca

887۰2/8

25439/5

7۱69۱/8

268۰۰/4

۱۰8۰4/2

۱8893/3

۱9/3

*۰/۰۰

86۰4۰/2

4849/3

Cd

۰/3۰
47/2
22/8
279/8
36/9
35298/4
۱۱785/3
2۰/9
23/9
۱8542/5
7۰۰/5
۰/8
4۰2۱
۱9۰/4
8۱6/9
۱5/۱
339/4

۰/۰2
5/۱
7/5
۱35/7
6/6
7265
۱392/6
2/2
5/8
449۰/9
۱۱2/2
۰/۰7
778/8
۱۰8/7
278
4/5
98/8

۰/3۱
5۰
2۱/5
254/2
36/8
3342۱/2
۱2886/6
2۱/9
23/9
۱6347
783
۰/8
3867/5
۱67/8
8۱۱/3
۱5/5
365/4

۰/۰2
7/9
۱۱/3
۱94/2
5/4
4676/7
2498/2
3/3
3/9
6۱34/4
88/7
۰/۰7
756/5
2۰۰/8
252/3
3/2
54/8

۰/28
45/8
22/7
3۱۱/5
33/7
3۱929/9
۱۰397/2
2۰/5
22/6
2۰585/۱
65۰
۰/69
4۱28/2
2۰9/6
855/3
۱2/۱
384/8

۱۱/8
9/7
2/5

*۰/۰۰3
*۰/۰۰8
۰/284

n.c

n.c

n.c

n.c

۰/29
46/3
2۱/9
۱73
4۰/8
3937۰/9
۱2۰24/6
2۱/۱
29/5
3
674/2
۰/75
2559/2
۱87/6
69۰/9
۱5/۱
369/۱

۰/۰2
2
۰/۱
۱4/6
3/۰
۱362/2
493/2
۰/9
۱/3
۰/۰
26
۰/۰6
۱66/2
6/۱
32/6
3/4
۱4/4
۰/۰6

Ba
Be

*

۰/۰2
6/8
8/7
۱67/4
6/4
6644
۱337/5
3/4
2/5
5۰۱۰/2
۱۱4/4
۰/۰5
464/9
۱۰9/2
289/9
2/۰
۱۱3/2

۱7/8
8/۱

۰/۰۰
*۰/۰۱7

n.c

n.c

n.c

n.c

۱3/6
26/2

*۰/۰۰۱
*۰/۰۰

n.c

n.c

7/8

*۰/۰2۰

n.c

n.c

۱7/3
5/9

*۰/۰۰
*۰/۰5۰

Sb

۱/۰

۰/۰9

۰/۱

۰/۰6

۱/۰3

۰/۰8

4/4

۰/۱۰9

۱/۰

Sc

۱۱/3
۱92/۱

2/۱
4۱/8

۱۰/9
۱6۰/۰

۱/3
34/3

۱۰/۰
287/۱

۱ /6
42/8

9/5
43/7

*۰/۰۰9
*۰/۰۰

۱۱/3
26۰/9

۰/5
۱2/8

Th

۱۰/6

۰/7

۱۱/۰

۱/4

۱۰/3

۱/3

۱۰/4

*۰/۰۰6

9 /6

۰/3

Ti

n.c

n.c

Yb

4۱67/۰
2۰/6
8۱/6
۱6/2
۱/8

۱2۰3/۱
3/5
۱5/7
2/3
۰/2

37۰3/7
۱9/4
77/۱
۱7/3
۱/8

546/۱
4/7
۱۰/5
2/9
۰/2

4۰2۱/5
2۱/3
73/۰
۱4/4
۰ /6

۱2۰9/۱
4/3
۱3/3
۱/4
۰/۱

۱/7

۰/4۱8

6/9
۱8/3
۱9/3

*۰/۰32
*۰/۰۰
*۰/۰۰

4۱9۱/4
25/6
8۱/7
۱6/3
۱/8

۱69/9
4 /6
۱/2
۰/7
۰/۱

Zn

7۱/8

۱6/۱

7۰/8

۱۰/4

6۱/6

9/4

۱2/8

*۰/۰۰2

7۱/9

۱ /6

Zr

۱36/8

24/۰

۱33/7

2۰/9

۱27/7

33/8

n.c

n.c

82/7

3/8

Ce
Co
Cr
Cu
Fe
K
La
Li
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
P
Pb
S

Sr

U
V
Y

n.c

n.c
*

* مقدار  pبحرانی= ۰/۰5؛  ،n.c.ردیاب غیر محافظه کارانه

همچنین نتایج مقایسۀ میانگین رسوب با منابع رسوب
نشدددان داد که همۀ ردیاب های باعی مانده ،به جز ،Cr
 P ،Fe ،Cuو Fe/Pمحافظه کارانه هسدددتند (جدول  .)۱به

منظور انت خاب ترک یب بهی نۀ رد یاب در مرح لۀ اول از
آزمون کروسدددکال والیس اسدددتفاده شدددد .نتایج آزمون
کروسکال والیس در هر مجمومه از منابع رسوب در جدول
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( )۱خال صه شده ا ست .برای واحدهای فر سایش سطحی
(کشددداورزی و مرتع) و زیر سدددطحی (کانال رودخانه) به

آزمونهای مختلف در تحلیل تابع ت شخیص بیانگر این بود
که عدرت تفکیک تمام ردیابها کامل است .نتایج مربوطه

منوان منابع رسدوبات ،چهار ردیاب ( Sb ،Co ،Agو  )Tiاز
آزمون مبور نکردند و حذف شدند (جدول .)۱
دومین رویکرد انت خاب ترک یب بهی نه رد یاب تحل یل
تابع تشدددخیص گام به گام برای منابع رسدددوب بود .برای

در جدول ( )2ارائه شده ا ست .همچنین بزرگترین مقدار
ویژه از اولین تابع ( )4/8مربوط به م قدار ویژه در ج هت
حداکثر گسددترش از میانگینهای گروه اسددت .اولین تابع
ارزش ویلکس المبدا ( )۰/۰۰۰نشددان داد  ۰/93درصددد از

منابع رسوبی فرسایش سطحی و زیر سطحی ،در بین 2۰
ردیاب مبور یافته از آزمون کرو سکال والیس ،چهار ردیاب
( Mn ،Sc ،Srو  )Moبرای ترک یب بهی نۀ رد یاب که 96
درصدددد از نمونههای نوع منبع را تفکیک و به درسدددتی
طب قهب ندی نمود ند انت خاب شدددد ند ( جدول  .)2ن تایج

وار یانس کل در بین نمونه های منابع رسدددوب ،توسدددط
ردیابها توضیز داده شده است .مقدار همبستگی کانونی
 ۰/9۰بود و نشدددانده ندۀ همبسدددتگی عوی بین نمرات
تفکیک کننده و گروههای منبع مجزا است (جدول .)3

جدول  .2وضعیت گامهای مختلف ورود عناصر به مدل در منابع رسوب فرسایش سطحی و زیر سطحی
ردیاب

ویلکس المبدا

F-remove

سطز معنیداری

تولرنس

Sr

۰/358

59/۰9

۰/۰۰۰

۰/33

Sc

۰/223

36/25

۰/۰۰۰

۰/23

Mn

۰/۱74.

29/85

۰/۰۰۰

۰/32

Mo

۰/۱37.

26/73

۰/۰۰۰

۰/73

جدول  .3ویژگیهای توابع تحلیل تشخیص در منابع رسوب فرسایش سطحی و زیر سطحی
تابع

مقدار ویژه

درصدواریانس

درصد تجمعی واریانس

همبستگی کانونی

کای اسکور

سطز معنیداری

۱

4/48

93/2

93/2

۰/9۰

۱28/۰

۰/۰۰۰

2

۰/33

6/8

۱۰۰

۰/5۰

۱8/25

۰/۰۰۰

جدول ( )4درصدددد طبقهبندی صدددحیز در هر گروه و
تعداد نمونههای در ست طبقهبندی شده را ن شان میدهد.
با توجه به این جدول نمونهها در کاربری اراضددی از 92/6
تا  ۱۰۰در صد صحیز بردا شت و طبقهبندی شدهاند .در

درصد است.
نمودار پراکندگی۱توابع تشدددخیصدددی اول و دوم برای
توص دیف منابع فرسددایش سددطحی و زیر سددطحی ،نشددان
میدهد که منابع ر سوب بهویژه کانال رودخانه (فر سایش

این جدول در صد صحیز طبقهبندی در زمین ک شاورزی
 92/6درصدددد ،مرتع  93/3درصدددد و کانال رودخانه ۱۰۰
درصددد اسددت .درصددد طبقهبندی صددحیز کلی برابر با 96

کنارهای) از دو منبع خاک سدددطحی دیگر با اسدددتفاده از
رد یاب ترکیبی انتخاب شدددده کامالً جدا از هم و تفکیک
شده بودند (شکل .)3

۱

Scatterplot
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جدول  .4صحت طبقهبندی نمونههای برداشت شده از منابع رسوب فرسایش سطحی و زیر سطحی
جمع کل

پیشبینی مضویت در گروهها

منابع

کانال رودخانه

مرتع

کشاورزی

27

2

۰

25

کشاورزی

۱5

۰

۱4

۱

مرتع

27

27

۰

۰

کانال رودخانه

۱۰۰

7/4

۰/۰

92/6

کشاورزی

۱۰۰

۰/۰

93/3

6/7

مرتع

۱۰۰

۱۰۰

۰/۰

۰/۰

کانال رودخانه

تعداد

درصد

شکل  .3توابع تشخیصی اول و دوم با استفاده از  DFAمحاسبه شده با انتخاب امضای ترکیبی
(شامل  4ردیاب Mn ،Sc ،Sr :و  )Moبرای سه منبع رسوب فرسایش سطحی کاربری کشاورزی-مرتع و زیر سطحی (کانال رودخانه)

 .3.2سهم منابع رسوب
شددد کل ( )4خروجی مدل غیر ترکیبی بیزی را برای
مجموع نمونههای رسوب معلق ارائه میدهد که با استفاده
از ترکیب بهینۀ ردیاب (جدول  ،)5سهم ن سبی ر سوب با

دامنۀ مدم عطعیت مربوطه از منابع کاربری کشددداورزی و
مرتع و کانال رودخانه (فر سایش کنارهای) به ترتیب 3۱/8
درصد ( 33/2 ،)5۰/3 -۱2/7درصد ( )49 - ۱7/5و 35/2
درصد ( )44/6 – 25/6برآورد شد.
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شکل  .4هیستوگرام توابع چگالی پسین سهمهای برآوردی برای منابع رسوب کاربری کشاورزی و مرتع و زیر سطحی (کانال رودخانه)
با استفاده از ترکیب بهینۀ ردیاب

جدول  .5نتایج تقسیمبندی و عدم قطعیت مرتبط با سهم منابع رسوب کاربری و فرسایش زیرسطحی
با استفاده از ترکیب بهینۀ ردیابها شامل  Mn ،Sc ،Srو Mo

منابع رسوب سطحی و زیر سطحی
نمونه رسوب

کشاورزی

مرتع

کانال رودخانه

)(%

)(%

)(%

۱

) 7۰–4/5( 32/3

)66/8–5/8( 35/۱

)55/7-6/2( 3۰/3

2

)67/2–3/8( 29/7

)63/۱–4/7( 3۱

)64/5-9/5( 35/8

3

)67/4-7/2( 3۰/7

)62/۱-5/۱( 3۱/5

)6۱/5-9/2( 35/۱

4

)68/3 -2/۱( 23/8

)58/4-2/2( 2۱/8

)79-۱3/2( 47/2

5

)7۰/۱ -4/6( 33/3

)69/6-6/8( 36/9

)54/6-4/9( 27/2

6

)79/4-6/2( 4۱

)68/6 -2/9( 27/5

)62/5-3/5( 26/5

7

)68/8 -3/۱( 28/7

)64/2 -4/5( 3۰/4

)66/7-8/5( 36/7

8

)82 -2/8( 37/4

)68/6 -۱/7( 2۰/3

)75/9 -4/4( 32/4

9

)7۰/9 -4/5( 33/4

)69/3 -6/5( 36/5

)54/4-5/۰( 27/4

۱۰

)72/8 -4/7( 36

)63/7-4/2( 29/6

)59/2 -6/6( 3۱/7

ترکیب کل

)5۰/۱2-3/7( 3۱/8

)49- ۱7/5( 33/2

)44/6–25/6( 35/2

*مقادیر موجود در پرانتز دامنۀ مدم عطعیت را نشان میدهد ( %9۰محدودۀ اطمینان)٪95- ٪5 :

همچنین ن تایج حاصدددل از اجرای مدل غیر ترکیبی

مرتع و کا نال رود خا نه (فرسدددایش ک نارهای) بر روی ده

بیزی برای تعیین سهم ن سبی منابع کاربری ک شاورزی و

نمونه رسدددوب منفرد جمعآوری شدددده در طول رخداد

4۱6

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،73شماره  ،2تابستان ۱399

سیالب در حوضۀ مطالعاتی محاسبه شد (شکل  5و جدول
 .)5ترکیب بهینۀ ردیاب ( Mn ،Sc ،Srو  )Moنشدددان داد
منابع رسوب سطحی و زیر سطحی سهم یکسانی در تولید
و انتقال ر سوب در سطز حو ضۀ آبخیز را دارا ه ستند .با
استفاده از مساحت خاکهای سطحی کشاورزی و مرتع و
زیر سددطحی کانال رودخانه (به ترتیب  ۱33 ،۱63و ۰/6۰

رودخانه کمتر است و همچنین سهم ویژه بسیار بیشتر که
ن شاندهندۀ نرخ فر سایش و تولید ر سوب ب سیار باالتر در
کانال رودخانه می باشدددد .مطالعات اخیر تأثیر کانال های
فرسدددایش یافتۀ رودخانه را بر دینامیک رسدددوب تأیید
میکند  .35این مطالعات نشددان میدهند که کانالهای
رودخانه منشأ اصلی تولید رسوب معلق هستند که توسط

کیلومتر مربع) ،اهم یت ویژه۱مربو طه [( ]35بر اسدددداع
میانگین کلی سهم ن سبی ترکیب بهینۀ ردیاب) این منابع
 ۰/25 ،۰/2۰و  58/33برآورد شد .در اینجا مساحت کانال

سدددیسدددتمهای رودخانهای در ایران [بهمنوان مثال ۱8 :و
 ]33و در سدددطز بینالمللی [بهمنوان مثال 4 :و  ]5حمل
میشوند.

کشاورزی

درصد سهم منابع رسوب در تولید
رسوب

کانال رودخانه

مرتع

50
40
30
20
10

0

ترکیب کل 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نمونه های رسوب برداشت شده در طول سیالب

شکل  .5سهم منابع سطحی و زیر سطحی در تولید رسوب در طول رخداد سیالب

همچنین سهم متناسب خاکهای کاربری کشاورزی و
مرتع و کانال رودخانه (فرسدددایش کنارهای) به رسدددوبات
معلق جمعآوری شدددده در طول رخداد سدددیالب بهمنظور
بررسدی تغییرات زمانی منابع رسددوب (شددکل  )6اسددتفاده
گردید .نتایج حاکی از آن بود که در رخداد سددیالب (آبان
 ،)۱397فرسایش کنارهای کانال رودخانه سهم بیشتری از
ر سوبات فر سایش یافته از کاربریهای ک شاورزی و مرتعی
در هنگام باال آمدن (صعود) هیدروگراف با سهم بین %35

داشدددت ند .در حالی که در اوج دبی و زمان رکود رخداد
سدددیالب (نمو نه های  8و  ،)۱۰دو باره م ناطق سدددطحی
کاربری کشدددداورزی ( )٪38-%36و در نمو نه نهم مراتع
( )37٪منبع اصددلی رسددوب بودند (شددکل  .)6این نتایج با
مطالعۀ  5مطابقت نشان میدهد ،به طوری که در هر دو
مطالعه کانال رودخانه بر روی هیدروگراف در حال افزایش
غلبه دا شت .همچنین با مطالعۀ  48که منابع ر سوب در
تغییر درون رخداد که در آن م نابع کشددداورزی ف عال یت

در نمونۀ سددوم تا  %47در نمونۀ رسددوب چهارم را به خود
اختصددداص میدهد .تنها در نمونه های  5و  6به ترتیب
مناطق کاربری مرتع ( )%37و کشددداورزی ( )%4۱تسدددلط

بیشدددتری در طول روند افزایش هیدروگراف در حالی که
فرسدددایش کنارهای کانال رودخانه نشددداندهندۀ تمایل به
افزایش در طول کاهش هیدروگراف سیل ارائه شده است،
۱

Specific importance
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مطابقت ندارد .الزم به کر اسدددت که تا با حال در ایران
هیچ پژوه شی به من شأیابی منابع ر سوب در طول رخداد

اسددت .سددهم منابع رسددوب با نمودارهای دایرهای برای ده
نمونه رسوب منفرد جمعآوری شده در طول رخداد (شکل

سدددیالب نارداخته اسدددت و در نهایت در برخی مطالعات
انجام شده تو سط  36 ،۱9و  37به بردا شت یک نمونه
رسددوب معلق در طول یک رخداد سددیالب بسددنده شددده

 ،6نمودار سددمت چ ) بر روی هیدروگراف سددیل و برای
کل نمونههای رسددوب به صددورت یکجا (شددکل  ،6نمودار
سمت راست) نشان داده شده است.

شکل  .6سهم منابع سطحی و زیر سطحی در نمونههای رسوب معلق زیر رخداد سیالب (نمودار سمت چپ)
و در طول کل رخداد سیالب در حوضۀ آبخیز کمیش (نمودار دایرهای سمت راست).

نتایج این مطالعه نشدددان داد که سدددهم نسدددبی منابع
ر سوب کاربری ک شاورزی و مرتع و زیر سطحی (فر سایش
کنارهای) در تولید رسدددوب حوضدددۀ آبخیز کمیش تقریباً
یکسان است .همچنین منابع رسوب در تغییر درون رخداد
سیالب که در آن منابع کانال رودخانه فعالیت بیشتری در
شاخۀ باال روندۀ هیدروگراف ( 47درصد ،نمونۀ چهارم) در
حالی که فرسایش سطحی کاربری کشاورزی ( 38درصد،
نمونه ه شتم) و مرتع ( 37در صد ،نمونه نهم) ن شاندهندۀ
تمایل به افزایش در طول شدداخۀ پایین روندۀ هیدروگراف
سیل نشان دادند .در حال حاضر ،گسترش کشاورزی دیم
در سطز حو ضه و شخم شدید در جهت شیب یکی از
موامل بروز مشددکالت فرسددایش در حوضددۀ مورد مطالعه
ا ست .بهمبارتی شیوههای معمول و سنتی ک شاورزی دیم
از جمله شددخم شدددید با ادوات سددنگین به مالوه حذف
معمول پسددماندهای زرامی با سددوزاندن به منظور کاهش

حجم زی ست توده و ت سهیل مملیات مکانیکی مامل ا صلی
افزایش فرسدددایش خاک و تول ید رسدددوب در دامنه های
شددیبدار اسددت  .22از طرفی ،فشددارهای کاربری زمین
سدداحل رودخانه ،بهویژه توسددعۀ زمینهای کشدداورزی تا
حاشددیۀ رودخانه در حوضدده کمیش نه تنها منجربه ورود
خاک شستشو یافته سطحی به داخل جریان میشود ،بلکه
میتوا ند نقش تأثیر گذاری در فرسدددایش دیوارۀ کا نال
رودخانه ایفا کند .در نتیجه ،شدددیوههای مدیریت هدفمند
با ید از طریق کنترل فرسدددایش کنارهای کانال و کاربری
اراضدددی این منابع متمرکز شدددوند تا اثرات آن ها بر روی
نهشدددتههای رسدددوب ریزدانه به حداعل برسدددد .بنابراین
اعدامات مدیریتی ازجمله حفاظت خاک ،مملیات شدددخم،
کاهش شیب اراضی با استفاده از تراعبندی و تالش برای
تثبیت و بازسازی کانال ،کنترل شیب به منظور جلوگیری
از برش ک نارهای و یا مدیر یت سدددیالب برای کاهش
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تشکر و قدردانی
این تحقیق خروجی رسددددا لۀ دکترای ژئومورفولوژی
دانشددگاه شددهید بهشددتی تهران با منوان "تحلیل مکانی و
زمانی من شاءیابی ر سوب با ا ستفاده از تکنیکهای آماری
چ ند متغیره و مدل های ترکیبی در حوضدددۀ کمیش در
 این رساله با پشتیبانی مالی صندوق.شرق کرمانشاه" است
 مورخ،)INSF( حمایت از پژوهشددگران و فناوران کشددور
. انجام شددد96۰۱5282  تحت عرارداد شددمارۀ۱397/6/24
.بدینوسیله از این سازمان تشکر و عدردانی میشود
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فر سایش کانال میتواند شرایط اکولوژیک حو ضۀ آبخیز را
بهبود بخشد و تأثیر مطلوبی بر شرایط رسوبات این حوضه
 اطالمات کمی در مورد منابع رسوب معلق به.داشته باشد
رودخانهها میتواند به اسددتراتژیهای مدیریت هدفمند در
.مهمترین منابع ر سوب معلق در حو ضۀ آبخیز کمک کند
در نتی جه تحقی قات آی نده با ید بر نا مه های نمو نهبرداری
، با وجود تالشهای نمونهبرداری از آنها،درون سیالب را
بهمنظور به حداکثر رسدددا ندن احت مال توصدددیف ت مام
سناریوهای واکنش ر سوب در طول سیالب برای تق سیم
.سهم منبع را گسترش دهد
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