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چکیده
کاربرد روش منشأیابی با ردیابها به عنوان روشی نوین و کارا برای تعیین مناابع رساوب باه اتباات رسایده اسات .در ایان روش
ویژگیهای فیزیکی ،ژئوشیمیایی و بیوژنیک رسوب برای تعیین منابع رسوب و اهمیت آنها استفاده میشود .هدف از این پاژوه
تعیین سهم رخسارههای مختلف با بهره گیری از مدلهای ترکیبی در تولید رسوب تپاههاای ماساهای ارگ اشاکرر اسات .بادین
منظور  65نمونه سطحی از  6رخساره منطقه برداشت و  8نمونه از تپههای ماسهای برداشت شد و بخ کمتر از  62/5میکرون به
عنوان هدف آزمای قرار گرفت .ردیابهای مورد استفاده عبارتناد از عناصار ژئوشایمیایی (عناصار ناادر خااکی ( ،)REEعناصار
کمیاب و اصالی توساط دساتگاه  )ICP-AESکاه باه روش انادازهگیاری شاد و بارای انادازهگیاری ایزوتاو هاای استرانسایوم
( 87Srو  )86Srو نئودیمیوم ( 143Ndو  )144Ndاز دستگاه  ICP-MSاستفاده شد و سپس شاخصهای عناصر نادر خااکی محاسابه
شد .عناصر ،شاخصهای  REEو ایزوتو ها به عنوان ردی اب مورد استفاده قرار گرفتناد .ساپس باا اساتفاده از روشهاای آمااری
همچون آزمون تجزیه واریانس یک طرفه ،کروسکال والیس و تحلیل تشخیص ،انتخاب اولیه و ترکیب بهینه از ردیابها انجام شاد
و در پایانبا بهرهگیری از مدلهای ترکیبی سهم رخسارههای مختلف در تولید رسوب تعیین شد .طبا نتاایج ،ترکیبای از عناصار
روبیدیوم ( ،)Rbسریوم ( )Ceو استرانسیوم ( )Srبه عنوان ترکیب بهینه بدست آمد و این سه ردیاب به عنوان ورودی مدل در نظر
گرفته شد .نتایج حاصل از مدلهای ترکیبی نشان داد که سهم رخسارههای دشت ریگی ریزدانه  +بستر خشکرود ،مخروط افکنه +
بستر خشکرود ،کلوتک ،اراضی کشاورزی ،تپههای مارن نئوژن و شوره زارها به ترتیب برابر  6/4 ،13/26 ،24/4 ،22/7 ،27و 6/24
درصد میباشد .کارایی مدل برابر  /99بدست آمد که این نشاندهندة صحت و کارایی مناسب مدل میباشد.

کلمات کلیدی :منشأیابی؛ انگشتنگاری؛ مدلهای ترکیبی؛ ردیاب؛ ارگ اشکرر.
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 مقدمه
منشایابی نقاط برداشت رسوبات ایجاد کنندة تپههاای
ماسهای از اصول اولیه کنترل و مبارزه باا فرساای باادی
محساوب مایشااود؛ زیارا باا شناسااایی منااط برداشاات
میتوان به جای پرداختن به معلولها ،علتها را شناسایی
کرد و فعالیتهای اجرایی مبارزه با فرسای را در منااط
برداشت متمرکز کرد (اختصاصی و همکااران .)1375 ،باه
دلیل مشکالت مرتبط باا روشهاای سانتی بارای تعیاین
منابع اولیة رسوب داخل یک آبخیز ،روشهاای منشاأیابی
مختلف ای بااه عنااوان ی اک روش غیرمسااتقیم جمااعآوری
اطالعات مورد توجه قرار گرفته است .مشکالت روشهاای
قبلاای منشاااب یااابی عبارتنااد از )1 :معمااوب بااه بع اای
فرضیههای مربوط به منابع احتماالی نیااز دارد و ایان در
بع ی از محایطهاا ممکان اسات کاه آشاکار نباشاد؛ )2
استفاده از پیکهگاراری فرساای و پاالتهاای فرساای
بارای فااراهم نمااودن اطالعااتی در مااورد اهمیات نساابی
فرسااای ماارتبط بااا منااابع بااالقوه مختلااف بااه دلیاال
تغییرپاااریری مکاااانی فرساااای و مشاااکالت مکاااانی
نمونهبرداری دشوار است؛  )3سومین مشکل این است کاه
فقط اطالعاتی در مورد حرکت رساوب فاراهم مایکناد و
قااادر بااه محاساابه بااازده تحویاال رسااوب نماایباشااند
( .)Walling, 2005در ساااالهاااای اخیا ار ،روشهاااای
ژئوشیمیایی بررسی عناصر نادر خاکی ( )REEو ایزوتاوپی
( Srو  )Ndبه طور گستردهای بارای منشاایابی ریزگردهاا
افاازای یافتااه اساات (Liu et al, 1993 and 1994؛
Petteke et al, 2000؛ Svensson et al, 2000؛
Sun, 2002؛ Nakano et al, 2004 and 2005؛
Yokoo et al, 2004؛ Honda et al, 2004؛
Chen et al, 2007؛  Rao et al, 2008و )Lee et al, 2010
ولاای مطالعااه مربااوط بااه بهاارهگیااری از ردیااابهااا در
منشااایابی تپااههااای ماسااهای در جهااان در مقایسااه بااا
ریزگردهااا کمتاار ماایباشااد (Chang et al, 2000؛
Yang et al, 2007؛ .)Roy and Symkatz-Kloss , 2007
تلفی مدلهای ترکیبی کمای در ارتبااط باا ردیاابهاای
مرکااب در اواخاار دهااه  1980و اوایاال دهااه  1990بااه
مطالعات ردیابی منبع ورود کرد و امکان باه دسات آوردن
تخمینهای کمی سهم نسبی از مناابع مختلاف را فاراهم

نمودند ( .)Walling, 2005منشأیابی مرکب عبارت اسات
بررسی چندین منبع بالقوه رسوب از طری چندین گاروه
متفاوت از ویژگیهای کاه بارای افازای تشاخیص باین
منابع و اجتناب از منبع رسوب غیر واقعی اسات و شاامل
طیف وسیعی از ویژگیهاای مختلاف شاناختی مایباشاد
( .)Collins et al, 2010انگشتنگااری رساوب شاامل دو
فرض اصلی میباشد )1 :منابع بالقوه رسوب میتوانناد بار
پایة ویژگیهای فیزیکی ،ژئوشیمیایی و بیوژنیاک آنهاا یاا
ردیابها جدا شوند )2 ،مقایسه نمونههای رساوب و منباع
با استفاده از ویژگیهای آنها یاا ردیاابهاا اجاازة تعیاین
اهمیات مناابع رساوب مایدهاد (Collins et al, 2012؛
 .)Walling, 2005پااژوه هااایی در ارتباااط باکاااربرد
ردیابها و مدلهای ترکیبی در منشأیابی رساوبات باادی
گزارش نشده است و به طور تقریبی هماة پاژوه هاا در
مورد رسوبهای آبی میباشند .پژوهشگران زیاادی بارای
شناساااایی منشاااأ رساااوبات باااادی از ویژگااایهاااای
ژئوشیمیایی و ایزوتوپی استفاده نمودند ولی از مادلهاای
ترکیباای اسااتفاده نکااردهانااد (Honda et al, 2004؛
Kasper-Zubillaga et al, 2007 and 2008؛
Rao et al, 2011؛Feng et al, 2011؛ Amini et al,
2012؛ Yokoo et al, 2004؛ .)Lee et al, 2010
) Feng et al (2011تغییار در غلظات عناصار کمیااب و
عناصر نادر خااکی ( 1)REEباا انادازة ارات در لاسهاا و
کاربرد آنها برای ردیاابی منشاأ نهشاتههاای باادی ماورد
مطالعاه قارار دادناد Wang et al (2012) .ویزگایهاای
مغناطیسی و ژئوشیمیایی رسوبات سطحی ریزداناه (ارات
کوچکتر از  63میکرومتر) در مناط بالقوه منبع ریزگردها
برای ردیابی منشأ نهشتههاای باادی ماورد بررسای قارار
دادند Amini et al (2012) .متغیرهاای رساوبشناسای،
ژئوشیمیایی و ژئومرفولوژیک در تپههای ماسهای و اراضی
نبکا سیستم ساحلی میانکالاه ماورد بررسای قارار دادناد.
بدین منظور  40نمونه از  5منطقاة تپاههاای سااحلی در
میانکاله جمعآوری و از نظر ترکیاب ،2بافات 3و شایمیایی
مورد تجزیه و تحلیل قارار گرفات و  31نموناه از اراضای
1

Rare Earth Element
Compositionally
3
Texturally
2

تعيين سهم رخسارههای ژئومرفولوژی در توليد رسوبات بادی با...

نبکااا بااه منظااور تعبیاار ویزگاایهااای ژئومرفولوژیااک
و باااافتی ماااورد تجزیاااه و تحلیااال قااارار گرفتناااد.
) Kasper-Zubillaga & Zolezzi-Ruiz (2007به منظاور
پیدا کردن منشأ تپههاای ماساهای سااحلی و داخلای در
بیاباان  ،El Vizcainoشامالغربای مکزیاک از مطالعاات
ژئوشیمیایی ،سان شناسای و رساوبشناسای 1اساتفاده
نمودند Lee at el (2010) .با استفاده از ایزوتو های  Srو
 Ndو عناصاار نااادر خاااکی ( )REEمنشااأ ریزگردهااای
اتمسفری کشور کره در اوایل سال  2006را مورد بررسای
قرار دادند و شااخص ناهنجااری ساریوم را ارائاه کردناد.
) Rao et al (2011ویژگیهای ژئوشیمیایی و ایزوتوپی Sr
و  Ndدر منشاب ماسههاای ریزداناه بیاباانهاای اردوس،2
شمال – مرکزی چاین ماورد بررسای قارار دادناد .نتاایج
نشاندهندة این بودکاه بخا ریزداناه بارای ماساههاای
بیابان  Ordosو ماسههای آبرفتی کوهساتانهاای اطاراف
اندک میباشد ،در حالی کاه مقادار آن بارای ماساههاای
رودخانهای ،رودخانه زرد فراوان میباشند.
در این پژوه چنادین هادف ماد نظار باوده اسات کاه
عبارتند از -1 :اندازهگیری غلظات ایزوتاو هاای استرانسایوم
( 87Srو  )86Srو نئودیمیا اوم ( 143Ndو  ،)144Ndعناصااار ناااادر
خاکی و سایر عناصر کمیاب و استفاده از آنها به عنوان ردیااب.
 -2تعیین و محاسبة شاخصهای عناصر نادر خاکی و اساتفاده
به عنوان ردیاب -3 .تعیاین ترکیاب مناسابی از ردیاابهاا در
واحدهای مختلف منابع تولید رسوب ،که بیشاترین قادرت در
تفکیاک واحادهای مختلاف داشاته باشاند -4 .تعیاین سااهم
مناط مختلف برداشت (رخسارههای مختلف).
 مواد و روشها
منطقة مورد بررسی

منطقه ماورد مطالعاه بخشای از دشات یازد  -اردکاان
میباشد که در محدودة عرض شمالی ´ 31˚ 10تاا ´32˚ 43
و طااول شاارقی ´ 53˚ 68تااا ´ 54˚ 47واقااع شااده اساات و
مساااحت آن  3668کیلومترمربااع اساات .حااداقل درجااه
حرارتی که در طی  50سال گرشته در ایستگاه یزد به تبت
رسایده  -16درجاه سااانتیگراد و حاداکرر آن  45/6درجااه
بوده است .آمارهای به دست آمده از ایستگاه یزد به عناوان
ایستگاه شاخص دشت یزد بیانگر جمع تبخیر سابنه معادل
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 3482/9میلیمتر در سال میباشد که از  70/6در دی مااه
تا  610میلایمتار در تیار مااه متغیار اسات (اختصاصای،
 .)1383گلبادهای رسم شده جهت باد غالب دشات یازد –
اردکان را شمال غربی و غربی نشاان مایدهناد .در حوضاة
مرکور آتار قدیمیترین واحدهای زمینشناسای مرباوط باه
پرکامبرین تا جدیدترین آن یعنای پادگاناههاای آبرفتای و
21
نهشتههای ماسه بادی به چشم میخورد.
نمونهبرداری میدانی

قبل از انجام نمونهبرداری میدانی ،ابتدا نقشههای پایاه
و اطالعات بزم از سازمانهای مربوطاه تهیاه و باا کماک
تصااویر ماااهوارهای و پایگااه  ،Google earthنقشااههااای
زمینشناسی ،سن شناسی وو رخسارههای ژئومرفولاوژی
(شکل  )2تهیه شدند و با رویهم گاراری انهاا نقشاهواحد
کاری تهیه شد .سپس با ح ور در عرصاه و تطااب دادن
نقشهها به منظور اطمینان از صحت نقشههای تهیه شاده
به ویژه نقشه رخسارهها ،عمل نموناه بارداری انجاام شاد.
تعداد  73نمونه سطحی از منابع رسوب و منطقاة رساوب
(رخسااارههااای مختلااف) طاای  7روز بازدیااد میاادانی در
اسفندماه  1390برداشت شد .بزم باه اکار اسات کاه 8
نمونه مربوط باه منطقاة رساوب و  65نموناه مرباوط باه
مناط منبع رسوب مایباشاد .بارای آماادهساازی اولیاة
نمونهها از الک کمتر از  62/5میکرون استفاده شد.
اندازهگیریهای آزمایشگاهی

به منظور آمادهساازی نموناههاا جهات انادازهگیاری
3
غلظاات عناصاار از روش ه ام اساایدی تیاازاب ساالطانی
اسااتفاده گردیااد و سااپس غلظاات  49عنصاار باار حسااب
 ug/gتوسط  ICP-AESاندازهگیری شد .برای اندازهگیری
ایزوتااو هااای استرانساایوم ( )86Sr ،87Srو نئودیمیااوم
( 143Ndو  )144Ndبعاااد از اینکاااه نموناااههاااا باااا روش
) (Honda et al, 2004و ) (Rao et al, 2011آمادهساازی
ابتدایی شدند با دستگاه  ICP-MSغلظت آنهاا بار حساب
 ppbاندازهگیری شد.
1

Sedimentological
Ordos
3
Aqua regia
2
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شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  :2نقشه رخسارههای ژئومرفولوژی منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.

تعيين سهم رخسارههای ژئومرفولوژی در توليد رسوبات بادی با...

عناصااار ژئوشا ایمیایی عبارتناااد از( As :آرسااانیک)،
( Baباریوم)( Bi ،بیسموت)( Cd ،کادمیوم)( Co ،کبالات)،
( Crکروم)( Cu ،مس) ( Dy ،دیسپروسیوم)( Er ،اربیاوم)،
( Euیوروپیااااوم)( Ga ،گااااالیوم)( Gd ،گااااادولینیوم)،
( Geژرمنیااااوم)( Hf ،هاااااافنیوم)( Ho ،هولمیااا اوم)،
( Inایندیوم)( La ،بنتانوم)( Li ،لیتیاوم)( Lu ،لوتیتیاوم)،
( Mnمنگناااااز) ( Mo ،مولیبااااادن)( Nb ،نئوبیااا اوم)،
( Ndنئودیمیوم)( Ni ،نیکل) ( P ،فسفر)( Pr ،پرومتیاوم)،
( Rbروبیااااادیوم)( S ،ساااااولفور)( Sb ،آنتیماااااونی)،
( Seسلنیوم)( Si ،سیلیکون)( Sm ،ساماریوم)( Sn ،قلاع)،
( Srاسترانساااایوم)( Ta ،تانتااااالیوم)( Tb ،تربیااااوم)،
( Teتلوریوم)( Th ،توریاوم)( Ti ،تیتاانیوم)( Tl ،تاالیوم)،
( Tmتولیوم)( U ،اورانیوم)( V ،وانادیوم)( W ،تنگساتن)،
( Yیتری اوم)( Yb ،یتربی اوم)( Zn ،زینااک)( Zr ،زی ارکن).
 49عنصر همراه با شاخصهاای ،Nd/Yb ،∑REE ( REE
 δCe ،(La/Lu)n ،(La/Yb)n ،(Gd/Yb)n ،Eu/Euو
 (La/Sm)nو ایزوتو های  143Nd ، 86Sr ، 87Srو  144Ndبه
عنوان ردیاب مورد استفاده قرار گرفتند.
محاسبه شاخصهای عناصر نادر خاکی

برای ایجاد رابطه بین عناصر نادر خاکی شااخصهاای
 ،Nd/Yb ،∑REEناهنجاری یوروپیوم ( ،)Eu/Euنسابت
عناصر نادر خاکی سبک باه عناصار ناادر خااکی سانگین
 ،(La/Yb)n ،(Gd/Yb)n ،(La/Lu)nنساابت عناصاار نااادر
خاکی سبک باه عناصار ناادر خااکی میاانی  (La/Sm)nو
ناهنجاری سریوم ( )δCeبه صورت زیار محاسابه شادند و
به عنوان ردیاب برای تفکیک منابع رسوب ماورد اساتفاده
قرار گرفتند .مقدار  Eu/Euاز طری رابطة زیر باه دسات
میآید.
() 1

]Eu/Eu= Eun/[(Smn)(Gdn)1/2

در ایاان رابطااه  Smn ،Eunو  Gdnنساابت بااه مقااادیر
کناادریتی نرمااالسااازی شاادهانااد (.)Lee et al, 2010
 Dou et al, 2010ناهنجاری سریوم ( )δCeبه صورت زیار
محاسبه کردند.
() 2

] 𝑛𝑟𝑃[ ∗ ] 𝑛𝑎𝐿[√δCe = (Cen)/
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نساااابتهااااای  (La/Sm)n ،(La/Yb)n ،(Gd/Yb)nو
 (La/Lu)nبه صورت زیر محاسبه میگردند.
()3

)کندریت/Ybنمونه)/(Ybکندریت/Gdنمونه(Gd/Yb)n= (Gd

()4

)کندریت/Ybنمونه)/ (Ybکندریت/Laنمونه(La/Yb)n= ( La

()5

)کندریت/Smنمونه)/ (Smکندریت/Laنمونه(La/Sm)n= ( La

()6

)کندریت/Luنمونه)/ (Luکندریت/Laنمونه(La/Lu)n = (La

زیرنویس  nبدان معنی است که مقادیر عناصر نسابت باه
کندریتها نرمالساازی 1شاده اسات (Rao et al, 2011؛
Dou et al, 2010؛ .)Daga et al, 2008
 تجزیه و تحلیلهای آماری
به منظور انتخاب ردیابهای اولیه ،ابتادا نرماال باودن
دادهها با آزمون کولموگراف اسمیرنوف مورد بررسای قارار
گرفت و در صورت نرمال باودن ویژگایهاای منشاایاب از
آزماااون تجزیاااه واریاااانس (آزماااون )Fو در صاااورت
عدم تبعیت از توزیاع نرماال از آزماون Kruskal-Wallis
اساااتفاده شاااد (،)Collins et al, 1996, 1997a,b
( )Foster and Lees, 2000و سپس برای انتخاب ترکیاب
بهینااه از ردیااابهااا از تحلیاال تشااخیص اسااتفاده شااد
(.)Foster and Lees, 2000
تعیین سهم و اهمیت نسبی منابع رسوب باا اسااداده از
مدلهای ترکیبی

پس از انتخاب ترکیب بهینه ویژگیهاای منشاأیاب باا
استفاده از تحلیل تشخیص ،برای تعیاین ساهم و اهمیات
نسبی هر یک از منابع رسوب از مدلهای ترکیبی استفاده
شااد .ماادل یااا معادلااه ترکیباای باارای هاار یااک از
ویژگاایهااای منش اأیاب بصااورت زیاار نوشااته م ایشااود
(Collins et al, 1998؛ :)Foster and Lees, 2000
n

() 7

)Xˆ i   (aij b j Zsn
j 1

1. Normalization
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در رابطه ( ، X̂ i )7برابر با مقادار بارآوردی خصوصایت
iام ( mو...و2و ،aij ،)i=1مقاادار میااانگین ویژگاای  iام در
منبااع رسااوب  jام ( nو  ...و  2و  ،bj ،)j =1سااهم منبااع
رسوب  jام ،n ،تعداد منابع رسوب و  ،mتعداد ویژگیهاای
منشأیاب ،Zsn ،ضریب تصحیح اندازة ارات است .ضاریب
تصااحیح اناادازة ارات بااه صااورت زیاار محاساابه شااد
(.)Collins et al, 1997a, 1997b,1998
𝑠𝑆

() 8

𝑛𝑆

= 𝑛𝑠𝑍

در رابطه ( :Ss ،)8سطح ویژه متوسط نموناة رساوب و
 :Snسطح ویژة نمونة خاک منشأ nام .در اینجا سطح ویژه
ارات توسط سیستم  1BETاندازهگیری گردید.
برای هر یک از ویژگیهای منشأیاب ،معادله باب تکارار
میشود و بنابراین به تعاداد ویژگایهاای ،معادلاه وجاود
خواهد داشت و مادل چناد متغیاره ترکیبای باا تعادادی
معادله مشخص خواهد شد .با حل این معادلهها مایتاوان
سهم هر یک از منابع مختلاف رساوب را بدسات آورد .در
ایاان مطالعااه از روش حااداقل کااردن مجمااو مربعااات
باقیمانده برای بدست آوردن ساهم بهیناه مناابع رساوب
برآورد شده توسط مدلهای چند متغیره ترکیبی اساتفاده
شده است.
2

() 9

 )2مجمو ضرایب سهم هار یاک از رخساارههاا بایاد
برابر با یک باشد.
1

 :Rمجمو مربعات باقیمانده؛
 :Xiمقدار اندازهگیری شده ردیاب iام در نمونه رسوب؛
به معادله ( )9تابع هدف گفته مایشاود .جاوابهاای
بهینه برای سهم منابع رسوب با حداقل کردن این معادلاه
و با استفاده از عملیات تکرار و سعی و خطاا و باا در نظار
گرفتن دو شرط:
 )1مقادیر ضریب سهم هر یک از رخسارهها بایاد باین
یک و صفر باشد؛
1

n

j

∑b
j 1

در این حالت مقادیر انتخابی برای سهم مناابع رساوب
به عنوان جوابهای بهینه مورد قبول واقع میشوند و این
کار برای تمام نمونههاای رساوب انجاام شاد و از مقاادیر
سهم هر یک از منابع رساوب بارای بدسات آوردن ساهم
متوسط میانگینگیری شد.
ارزیابی ناایج حاصل از مدل
طی مرحلة قبل با حل معادلههای مرکور ،ضارایب bij

که نمایندة سهم رسوب منابع iام است تعیین میشود .در
این مرحله قبل از اینکه نتایج مدل ترکیبی ارزیابی گاردد
مجمااو خطاهااای نساابی از طری ا رابطااه زی ار تعیااین
میشوند.

()10


 n

X i    aij b j Zsn  

m
 j 1

R  


Xi
i 1





Brunauer Emmett Teller

1

≤ j

0≤ b


 n

X i    aij b j  

m
 j 1

E  


Xi
i 1





سپس برای تعیاین میازان دقات و کاارایی روش فاو
میتوان نتایج حاصل را با یافتههای واقعی مقایسه شوند .بار
پایة روش ارائه شده توسط )(Sutcliffe and Nash, 1970
کارایی مدل ( )MEباه شارر رابطاه ( )11قابال محاسابه
هستند:
()11

2

2
𝑛∑
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −

𝑛∑ 𝑀𝐸 = 1 −

) 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑂𝑖=1(𝑂𝑖 −

در رابطااااه ( n ،)11براباااار تعااااداد ردیاا اابهااااا،
 :Omeanمیانگین مقادیر مشاهده شده :Oi ،مقادیر مشااهده
شده و  :Piمقدار برآوردی حاصال از مادلهاا .مقادار ME
بین ∞ -تا  1متغیر اسات و بیاانگر درصادی از واریاانس
اولیه بین دادههاست که مدل قادر به پی بینی آن اسات.
هر چه مقدار  MEبه  1نزدیکتار باشاد مادل از کاارایی

تعيين سهم رخسارههای ژئومرفولوژی در توليد رسوبات بادی با...

بابتری برخوردار است.
 نااایج
منطقه مورد مطالعه شامل رخسارههاای دشات ریگای
ریزدانه  +بستر خشکرود ،مخروط افکنه  +بستر خشاکرود،
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تپه ماسهای (منطقه رسوب) ،کلوتاک ،اراضای کشااورزی،
تپههای مارن نئوژن و شوره زارمیباشد.
یافتههای حاصل از آزمونها آماری تجزیاه واریاانس یاک
طرفه و کروسکال والیس برای انتخاب اولیه ردیاابهاا در
قالب جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  .1آزمونهای آماری بررسی توان ردیابها در جداسازی رخسارههای ژئومرفولوژی نشان میدهد.
آزمون

تجزیه واریانس یک طرفه

کروسکال والیس

آزمون

آماره F

سطح
معنیداری

آماره H

La

4/688

0/000

24/02

0/002

Ce

4/187

0/001

19/42

0/013

Zr

Pr

3/53

0/003

25/75

0/001

Nb

Nd

2/095

0/053

12/5

0/13

Hf

Sm

1/57

0/157

14/40

0/072

Ta

2/082

Eu

3/19

0/005

22/45

0/004

Th

1/68

0/126

Gd

1/746

0/11

10/11

0/257

U

1/849

0/089

11/32

Tb

1/557

0/162

10/99

0/202

As

1/164

0/339

17/18

0/028

Dy

1/55

0/164

12/95

0/114

Bi

/512

0/842

4/59

0/8

Ho

2/683

0/015

26/68

0/001

Cd

/728

0/666

8/042

0/429

Er

4/45

0/000

21/18

0/001

Ga

2/246

0/039

15/12

0/057

Tm

/559

0/806

7/961

0/437

Ge

Yb

2/661

0/016

16/43

ردیاب

سطح
معنیداری

Y

تجزیه واریانس یک طرفه

کروسکال والیس

عنصر

سطح
معنیداری

آماره F

سطح
معنیداری

آماره H

4/381

0/000

21/42

0/006

2/854

0/011

25/09

0/001

/672

0/713

7/494

0/484

3/857

0/001

25/21

0/001

0/055

13/76

0/088

23/94

0/002
0/184

/847

0/567

6/177

0/627

0/037

In

/682

0/705

7/147

0/521

Lu

1/592

0/151

13/6

0/093

Li

/834

0/577

13/16

0/106

∑REE

4/711

0/000

22/2

0/005

Mo

/682

0/705

9/898

0/272

Eu/Eu

3/725

0/004

24/19

0/002

P

6/885

0/000

31/85

0/000

)(Nd/Yb

1/635

0/138

13/88

0/085

S

5/805

0/000

30/46

0/000

(Gd/Yb)n

3/667

0/002

10/21

0/25

Sb

2/797

0/012

20/34

0/009

(La/Yb)n

2/884

0/000

26/64

0/001

Se

1/274

0/278

10/87

0/209

(La/Sm)n

1/36

0/237

21/03

0/007

Sn

1/572

0/157

12/9

0/115

(La/Lu)n

3/724

0/002

26/89

0/001

Te

1/105

0/376

11/45

0/177

δCe

/841

0/571

22/79

0/004

Ti

2/638

0/017

25/44

0/001

Rb

7/867

0/000

26/67

0/001

Tl

3/087

0/006

29/12

0/000

Sr

3/165

0/005

21/35

0/006

W

1/049

0/413

15/14

0/056

Ba

4/493

0/000

20/8

0/008

Mn

1/47

0/191

7/697

0/464

Si

/655

0/727

11/03

0/2

V

1/21

0/312

15/14

0/056

Cr

1/814

0/096

17/61

0/024

143

3/393

Co

1/585

0/153

9/378

0/311

144

2/072

Ni

2/333

0/032

13/82

0/086

86

3/527

Cu

1/185

0/327

9/782

0/281

87

5/392

Zn

/515

0/84

6/57

0/583

Nd
Nd
Sr
Sr

0/003
0/056
0/003
0/000

16/58
13/4
22/1
25/47

0/035
0/099
0/005
0/001
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بر طب جدول ( )1ردیابهاای (La/Yb)n, (La/Lu)n,
Rb, Sr, Ba, 87Sr, 86Sr, 143Nd, Tl, Ti, Sb, S, P, Ga,
 Eu, Ho, Er, Yb, ∑REE, Eu/Eu* La, Ce, Pr, HfوZr

بااا هاار دو آزمااون تجزیااه واریااانس و کروسااکال والاایس
معنیدار شدند و ردیابهای  (Gd/Yb)n, Niو  Yفقط باا
آزمون تجزیه واریانس و ردیابهای Th ,δCe, (La/Sm)n
و  Asفقط با آزمون کروساکال والایس معنایداری نشاان
دادند .نتایج حاصل از تحلیل تشخیص در جدول ( )2ارائه
شده است .طب جدول ( ،)2سه ردیااب روبیادیوم (،)Rb
سریوم ( )Ceو استرانسیوم ( )Srبه ترتیب وارد مدل شدند

و هاار سااه ردی ااب ورودی بااا هاار دو آزمااون  Hو تجزیااه
واریانس اختالف معنایداری باین رخساارههاای مختلاف
نشان دادند .در گام اول تحلیل تشخیص ردیااب  Rbو در
گامهای دوم و ساوم ،ردیاابهاای  Ceو  Srبترتیاب وارد
مدل گردیدند و باه عناوان ورودی مادل ترکیبای جهات
سهمبندی منابع مختلف در نظر گرفته شادند .جداساازی
رخسارههای مختلاف توساط تحلیال تشاخیص در قالاب
شکل ( )3نشان داده شده است.

جدول  .2گامهای مخالف ورود ردیابها به مدل و تأثیر آنها بر توان جداسازی تحلیل تشخیص
برای رخسارههای مخالف نشان میدهد.
گام

اضافه شدن ردیاب

1
2
3

Rb
Ce
Sr

Wilks Lambda
0/419
0/189
0/109

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000

شکل  .3جداسازی رخسارههای مخالف توسط توابع یک و دو نشان میدهد.
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تعيين سهم رخسارههای ژئومرفولوژی در توليد رسوبات بادی با...

طب شکل ( )3تفکیاک نموناههاای هار رخسااره باه
خوبی توسط تحلیال تشاخیص انجاام شاده و در بع ای
موارد همپوشانی اندکی بین نمونههای هر رخساره وجاود
دارد .نتاج حاصل از مدلهای ترکیبای باه منظاور تعیاین
سهم منابع رسوب در قالاب جادول ( )3نشاان داده شاده

است .بزم به اکر است که مقادیر ضریب تصاحیح انادازه
ارات برای رخساارههاای دشات ریگای ریزداناه  +بساتر
خشکرود ،مخروط افکنه  +بستر خشکرود ،کلوتک ،اراضای
کشاورزی ،تپههای مارن نئوژن و سبخا به ترتیب عبارتناد
از  0/62 ،0/62 ،0/62 ،1 ،1/23و .1/2

جدول  .3سهم رخسارههای مخالف در تولید رسوب نشان میدهد.
رخسارههای ژئومورفولوژی

درصد مساحت تحت پوش

دشت ریگی ریزدانه  +بستر خشکرود
مخروط افکنه  +بستر خشکرود
کلوتک
اراضی کشاورزی
تپههای مارن نئوژن
شورهزار

 بحث و نایجهگیری
منبع واقعی رسوب ریزدانه در هر بیابان فقط زمانی به
طور قطعی قابل شناسایی است که فقط یک منبع منفارد
وجود داشته باشد ،ولی اگر چند منبع وجود داشاته باشاد
بامقایسااة ژئوشاایمیایی و ایزوتااوپی رسااوبات بااا منااابع
احتمالی آنها میتوان منابع اصلی و فرعی از هم جدا کارد.
چون مناط منبع در موقعیتهای زمین شناسی مختلاف
دارای ترکیبات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی متفاوتی میباشاند
( Raoو همکاااران .)2011 ،ردیاابهااای ،Er ،Eu ،Pr ،La
،Eu/Eu* ،∑ REE ،Tl ،S ،P ،Hf ،Y ،Ba ،Sr ،Rb
 87Sr ،(La/Lu)n ،(La/Yb)nو  86Srدر سطح  1درصد و
ردیاب  Ybدر سطح  5درصد به صورت مشترک با هار دو
آزمون  Hو تجزیه واریاانس معنایدار شادند و همچناین
ردیااابهااای  Ti ،Sb ،Zr ،Ho ،Ceو  143Ndبااا هاار دو
آزمون  Hو تجزیه واریانس به ترتیب در سطح  5و  1 ،1و
1 ،5و 1 ،5و 1 ،5و  5 ،5و  1درصاااد معنااایدار شااادند.
ردیااابهاااای  Gaو  Niدر ساااطح  5درصاااد و ردیا ااب
 (Gd/Yb)nدر سااطح  1درصااد فقااط بااا آزمااون تجزیااه
واریانس معنایدار مایباشاند و ردیاابهاای  Asو  Crدر
سطح  5درصاد و ردیاابهاای  δCe ،Thو  (La/Sm)nدر
سطح  1درصد با آزمون  Hمعنیدار هستند .ایان موضاو
بیانگر این است که همة ردیابهاا دارای تواناایی تفکیاک
رخسارههای مختلف میباشاند .ترکیاب بهیناهای کاه باا

48/76
21/4
2/3
19/7
6/84
1

سهم کل بر حسب درصد
27
22/7
24/4
13/26
6/4
6/24

تحلیل تشخیص بدست آمد شامل ساه ردیااب  Ce ،Rbو
 Srمایباشااد .در پایااان بااا بهاارهگیااری از ایان ترکیاب و
مدلهای ترکیبی سهم هر رخساره در تولید رسوب تعیین
شد .سهم دشتسر اپاناداژ شاامل رخسااره دشات ریگای
ریزداناه  +بسااتر خشااکرود ،دشاتساار فرسایشای شااامل
رخسارة مخروط افکنه  +بستر خشکرود ،دشتسر پوشیده
شامل رخسارههای کلوتاک ،اراضای کشااورزی ،تپاههاای
مارن نئاوژن و سابخا باه ترتیاب برابار ،24/4 ،22/7 ،27
 6/4 ،13/26و  6/24درصد میباشد .خطای نسابی مادل
ترکیبی برای برآورد سهم رخسارههای مختلاف بارای هار
یک از نمونههای رسوب بدست آمد که از  /2تا  /45متغیر
میباشند و ضریب کارایی مدل  /99محاسبه شد .با توجاه
به اینکه خطای نسبی محاسبه شده کم میباشد و ضرایب
کااارایی ماادل بااه ی اک نزدی اک م ایباشااد ای ان موضااو
نشاندهنادة صاحت و کاارایی مناساب مادل مایباشاد.

حکیمخانی ( )2006ضرایب کارایی مدل بارای واحادهای
زمینشناسی ،کاربریها و واحادهای کااری برابار  /99باه
دست آورد .بر اساس نتایج به دسات آماده رخساارههاای
دشت ریگی ریزدانه  +بستر خشکرود (دشاتسار اپاناداژ)،
کلوت اک ،مخااروط افکنااه  +بسااتر خشااکرود (دشااتساار
فرسایشی) ،اراضی کشاورزی ،تپههای مارن نئوژن و سبخا
به ترتیب در اولویتهای یکام تاا ششام قارار مایگیرناد.
رخساره دشت ریگی ریزدانه  +بستر خشکرود و سابخا باه

31-42  صفحات،1393  پاييز و زمستان،4  شماره،نشريه علمي – پژوهشي مديريت بيابان

) کلوتکها منشأ اصلی معرفی نمودند که1375( همکاران
در این پژوه کلوتکها از نظار ساهم تولیاد رساوب در
 منشأ اصلی1383 درجه دوم قرار دارند و نامبرده در سال
برای تپههاای ماساهای ارگ اشاکرر را دشاتسار اپاناداژ
.شامل دشت ریگی ریزدانه معرفی کردند
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ترتیب بیشترین و کمترین سهم در تولید رسوب تپههاای
 رخساره دشات ریگای.ماسهای ارگ اشکرر دارا میباشند
 بستر خشکرود به دلیال دارا باودن ارات ریاز و+ ریزدانه
مستعد و همچنین قارار داشاتن در مسایر بااد بیشاترین
 اختصاصاای و.سااهم را در تولی اد رسااوب دارا م ایباشااند
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Abstract
Application of provenance method by tracers or fingerprinting has been demonstrated as a successful and effective way
to determine the sediment sources. According to this method, physical, geochemical and biogenic features of sediment
are used to determine the sediment sources and their importance. The main aim of this research is determining the
contribution of different facies using the hybrid model in sediment supply for sand dunes of Ashkzar erg. For this aim,
65 surface samples from the sources region facies and 8 samples from the sand dunes were collected and the particles
less than 62.5 micron, as the target, were tested. In order to measure the geochemical elements including rare earth
elements (REE) and trace element, the ICP-AES was used. Then, ICP-MS was used to measure Strontium (87Sr & 86Sr)
and Neodymium (143Nd & 144Nd) isotopes. The indices of rare earth elements were calculated and the elements, REE
indices and isotopes were used as tracer. Then, initial choice and optimal combination of tracers were done by the
statistical methods including one-way ANOVA, Kruskal-Wallis and discrimination analysis. Finally, contribution of the
various facies on sediments supply was determined using hybrid models. The results showed that Rubidium (Rb),
Cerium (Ce) and Strontium (Sr) were determined as the optimal combination. Moreover, the results of hybrid models
showed that the distribution facies of fine sandy plains & dry river bed, fans & dry river bed, Kelot, farmlands, Neogene
marl hills and Sebkha were 27, 22.7, 24.4, 13.26, 6.4 and 6.24 % respectively. Performance of the model was 0.999
indicating it's accurate and appropriate results.
Keywords: Provenance, Fingerprinting, Hybrid Models, Tracer, Ashkzar Erg.

