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ABSTRACT
Introduction: Soil characteristics and water infiltration rate play a crucial role in controlling runoff and
flood intensification. The reduction of soil permeability for various reasons such as: land use change,
overgrazing, road construction, movement of heavy machinery, etc., will lead to increased runoff and
intensification of floods in agricultural lands as well as heavy damage to villagers and farmers. Therefore,
preventing these damages requires sustainable management of agricultural lands and attention to the
resilience of settlements in rural areas.
Objectives: The main purpose of this study is to investigate the effective parameters on soil permeability
and the factors affecting runoff and flood intensification in agricultural lands and settlements in rural
areas. For this purpose, it is necessary to study and analyze the amount of water penetration in the soil,
obtaining accurate and reliable information.
Methodology: The present study is an applied research using a "descriptive-analytical" method.
Geographic Information Systems (GIS) and Hotspot analysis method were applied, which is one of the
most important and common methods of studies in the field of geography and soil science.
Geographical Contex: In this study, 88 points of agricultural lands of Khodaafarin County, Gheez Qaleh
Si to Ceylon Chay region have been selected as samples.
Result and Discussion: According to the research results, among the studied parameters, two parameters
including the percentage of organic matter and soil porosity had a great effect on increasing the rate of
water infiltration in the soil and other measured parameters lacked a statistically clear spatial correlation
pattern. This indicates the fact that light soils is rich for organic materials as well as soils with porosity
(empty space between soils), have high permeability and absorb more water than other soils.
Conclusion: Soil permeatability plays a crucial role in preventing runoff on land, intensifying floods and
the reduation of damage in agricultural lands in rural areas. Also, it will contribute to the sustainable
development of agriculture as well as the sustainable comprehensive development of rural areas.
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چکیده
مقدمه :ویژگیهای خاک و میزان نفوذ آب به آن ،نقش مهمی را در کنتررل روانآب و تشردید سریل ایفرا مریکنرد برهطوریکره اگرر میرزان
نفوذپذیری خاک کاهش و ساختمان آن به دالیل مختلف مانند :تغییر کراربری اراضری ،چررای بریش از حرد ،راه سرازی ،حرکرت ماشریال آالت
سنگیال و  ...انجام پذیرد ،ایال امرر منجرر بره افرزایش روانآب و تشردید سریل در اراضری کشراورزی و همچنریال در نرواحی روسرتایی شرده ،و
خسارتهای سنگینی را برای روستاییان و کشاورزان به بار میآورد .بنابر ایال جلروگیری از ایرال خسرارتها نیازمنرد بره مردیریت پایردار اراضری
کشاورزی و توجه به تابآوریسکونتگاههای نواحی روستایی است.
هدف :هدف اصلی ایال مطالعه ،بررسی پارامترهای مؤثر بر میزان نفوذپذیری خاک و عوامل تأثیرگذار برر ایجراد روانآبهرا و تشردید سریل در
اراضی کشاورزی و سکونتگاههای نواحی روستایی است .بدیال منظور الزم است میزان نفروذ آب در خراک ،برا ح رول اط عرات د یرق و ابرل
اطمینان بررسی و تحلیل شود.
روششناسی :پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کاربردی با روش «توصیفی-تحلیلی» انجام گردیده است .با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی
) (GISو روش تحلیل لکههای داغ (هات اسپات) که یکی از روشهای مهم و رایج مطالعاتی در حوزه جغرافیایی و خاکشناسی است ،انجام پذیرفته است.
قلمرو جغرافیایی :در این پژوهش از  88نقطه اراضی کشاورزی شهرستان خداآفرین ،منطقه قیز قلعه سی تا سیلن چای انتخاب و نمونهبرداری خاک انجام گرفته است.
یافتهها :بر اساس نتایج تحقیق ،از بیال پارامترهای مورد بررسی ،به تعداد دو پارامتر شامل میزان درصد ماده آلی و تخلخل خاک ،برر افرزایش
سرعت نفوذ آب در خاک تأثیری زیادی داشته و سایر پارامترهای اندازهگیری شده فا ررد الگروی خرود همگسرتگی ف رایی مشرخص بره لحرا
آمراری بود .ایال موضوع بیانگر ایال وا عیت است که خاکهای سگک و غنی از مواد آلی و همچنیال خاکهایی که دارای تخلخل (ف رای خرالی
بیال خاک) هستند ،از نفوذپذیری باالیی برخوردار بوده و آب بیشتری را نسگت به سایر خاکها جذب میکنند.
نتیجهگیری :نفوذپذیری آب در خاک نقش مهمی درجلوگیری از ایجاد روانآب بر روی زمیال و همچنیال تشدید سیل داشته و موجب کراهش
خسارتهای ناشی از آن در اراضی کشاورزی و سکونت گاههای نواحی روستایی خواهند شد و در نهایت به توسعه پایردار کشراورزی و همچنریال
توسعه پایدار همه جانگه روستایی کمک مؤثری خواهند کرد.

کلیدواژه ها:
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مقدمه
بالياى طبيعى يكى از چالشهاى اصلى براى كشورهاى در حال توسعه است ،كه نه تنها باعث مرگ و مير افراد و درد و رنج
عاطفى بازماندگان مىشود ،بلكه به اقتصاد محلى و منطقهاى كه با فاجعه روبرو مىگردند نيز آسيبهاى جدى وارد كرده و باعث
خنثى شدن دستاوردهاى توسعه مىشود« .با توجه به گزارش سازمان ملل متحد از حوادث مربوط به بين سال های 1390-1379بر
اثر وقوع بالياى طبيعى ،بالغ بر  1.1ميليون نفر كشته شدهاند و بيش از  ٨31ميليارد دالر نيز خسارات مادى بر جاى مانده است و
يكى از انواع مخاطراتی كه هرساله بخش گستردهاى از كشور را همواره تحت تأثير قرار داده است ،سيالب مىباشد و ايران نيز در
منطقهای شدت باالى سيل خيزى در جهان قرار دارد ،كه در اغلب سالهاى گذشته حدود  70درصد اعتبارات ساالنهى طرح كاهش
اثرات بالياى طبيعى و ستاد حوادث غير مترقبه ،صرف جبران خسارتهاى ناشى از آن شده است و رشد  ٢٥0درصدى خسارات ناشى
از سيل كشور در پنج دههى گذشته هم مؤيد اين مدعاست» (درستكار گل خيلی و همكاران .)16 :1394 ،بنابراين تهيه نقشه و
شناخت ژئومورفولوژيكی از نظر وضعيت خاکشناسی و ميزان سرعت نفوذ آب در خاک درمناطق مستعد برای سيل ،جهت پيشگيری
و مديريت سيل بسيار مهم است ،زيرا تأثير جدی سيل بر اكوسيستمهای طبيعی و فعاليتهای انسانی يک عامل مهم برای محدود
كردن توسعه پايدار جوامع و اقتصادی مناطق و نواحی روستايی است.
بنابراين پيش بينی مكان وقوع سيل به علت تغير ناگهانی در شرايط آب و هوايی و عوامل انسانی بسيار دشوار است .متاسفانه در
ايران به موضوع سيل و مديريت و كاهش خسارت های آن توجه جدی نشده است و فقط زمانی كه سيل مخربی جاری میشود و
فاجعهای به وجود میآورد توجه مسئولين به آن جلب میگردد(خدمت زاده وحسنی .)71 :1399 ،يكی از پارامترهای مهم و تأثيرگذار
در وقوع سيل ،نوع خاک و رفتار ساختمانی آن در برابر ميزان نفوذ آب يا غير نفوذ آب در خاک میباشد (محمد .)٢010 ،1نفوذ آب به
خاک متأثر از ويژگیهای مختلف شناختهشده و ناشناخته است .با اينكه ميزان متوسط بارشها در دهههای اخير كمتر شده ولی
بهدليل فعاليتهای انسانی هر ساله سيل زيانهای مالی و جانی بسياری را به جوامع بشری تحميل میكند .از آنجای كه استان
آذربايجان شرقی به عنوان يكی از مناطق سيلخيز كشور میباشد در اين تحقيق ،برخی از پارامترهای مؤثر در ميزان نفوذ آب در
اراضی كشاورزی و سكونت گاههای نواحی روستايی شهرستان خداآفرين را كه به دليل بارندگیهای متعدد ساليانه و جاری شدن
سيل دچارخسارتهای سنگين میگردند ،مورد مطالعه قرار داده و به اين سئوال پاسخ خواهيم داد كه پارامترهای مؤثر در ميزان نفوذ
پذيری آب در خاک به چه عواملی بستگی دارد؟
از آنجای كه جغرافيا را به عنوان علم رابطه انسان با محيط میدانند ،بنابراين نحوه ارتباط انسان با محيط طبيعی و جغرافيايی
میتواند تاثيرات بسزايی در رفتار انسان داشته باشد در واقع میتوان گفت ،علم جغرافيا از طريق تفكر و كاربرد ،جهان ما را شكل
میدهد و نتيجه آن با تغيير شرايط اجتماعی و انسانی ،محتوای تعاريف جغرافيا نيز تغيير میيابد (صفری و همكاران .)73 :13٨7 ،در
اين راستا در سالهای اخير فعاليتهای انسانی درتوسعه روستايی مناطق باعث تاثيرگذاری بر الگوهای آب وهوای ونتيجتاً تغيير اقليم
و تغيير الگوهای آب و هوا و اثر تغيير اقليم ،سبب تغيير در الگوی حركت آب در نهرها و رودها گشته و در نتيجه خطر سيالبهای
ناگهانی ٢و سيالبهای رودخانهای 3افزايش يافته است .چنين سيالبهايی منجر به آسيبهای گسترده در سراسر جهان میشوند كه
خسارات اقتصادی زيادی به اكوسيستمهای طبيعی و انسان ساخت وارد میكنند .لذا مسئله سيالب در اكثر كشورها امری مهم تلقی
شده مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان باليای طبيعی ،سيل و طوفان بيشترين تلفات و خسارات را به جوامع
بشری وارد آوردهاند ،به گونه ای كه تنها در يک دهه اخير منتهی به سال  ٢000ميالدی ،ميزان خسارات ناشی از سيل و طوفان بالغ
بر  ٢1ميليارد دالر در مقابل 1٨ميليارد دالر خسارت ناشی از زلزله بوده است (ايزدی و همكاران .) ٢ :1390 ،در ايران نيز رشد ٢٥
درصدی خسارات ناشی از سيل در دهه اخير لزوم توجه بيشتر به اين مقوله را آشكار میسازد .اساس اطالعات موجود طی سالهای
 1330تا  1370نزديک به  1٢4ميليارد تومان خسارت سيلهای مهم كشور بوده است كه  ٥٥درصد آن مربوط به سالهای  1360تا
 1370میباشد و بررسیهای انجام شده نشان میدهد كه افزايش وقوع سيل در دهه  1370نسبت به دهه  1340حدود ده برابر شده
است كه خسارت ناشی از آن ،به بخش كشاورزی و سكونتگاههای نواحی روستايی يكی از مهمترين ارقام خسارت سيل در ايران
1

Mohamad
Flash Floods
3 Riverine Floods
2

341

بررسی نقش برخی پارامترهای مؤثر بر ساختمان خاکها / ...علیائی

است .به همين منظور مشكالت موجود در ارتباط با سيل و اهميت مبارزه و مهار آن لزوم ارايه روشهای كاربردی را ضروری میسازد.
تحقيقات انجام شده و منابع و اطالعات موجود در زمينه كنترل و بهرهوری از سيالب ،آگاهی و فنون الزم را جهت شناسايی عوامل
و انجام اين مهم ،برای كاهش صدمات ناشی از سيل ،در اختيار قرار میدهد تا ضمن استفاده از مطالعات اوليه و كسب اطالعات مورد
نياز ،شناخت عوامل مؤثر در بروز سيل و ارايه راه حلها و دستورالعملهای مناسب امكانپذير شود( ايزدی و همكاران ٢ :1390 ،به
نقل ازروغنی .)4 :13٨٥ ،در اين زمينه تحقيقات گستردهای صورت گرفته كه در ادامه میتوان به چند مورد مهم آنها به پژوهشهای
ذيل اشاره نمود:
بوما )19٨3 ( 1با استفاده از دادههای نظرسنجی خاک برای انتخاب تكنيکهای اندازهگيری برای هدايت هيدروليكی جهت مديريت
آب بهينه آب كشاورزی و جلوگيری از روانآبها را بررسی كردند .نتايج تحقيق نشان داده است ميزان نفوذ از ويژگیهای ذاتی خاک
تأثير میپذيرد و چگونگی تغييرات مكانی اين ويژگیهای خاک تعيينكننده مقادير نفوذ آب به خاک و تعيينكننده ميزان روانآب و
سيالب در منطقه است.
ونگ و همكاران )٢000(٢پيش بينی فضايی و تجزيه و تحليل عدم قطعيت عوامل توپوگرافی برای معادله تجديد نظر شده در از
دست دادن خاک را بررسی كردند .نتيجه تحقيق بيانگر اين واقعيت هست كه پراكنش مكانی آب درخاک نقش تعيين كننده در
سرعت نفوذ آب در خاک و همچنين نحوه مديريت خاک در تعيين مناطق مستعد برای سيالب از اهميـت زيادی برخوردار است.
هو و همكاران )٢00٨(3به بررسی خصوصيات هيدروليكی خاک سطحی خاک تحت كاربریهای مختلف زمين و تغييرات زمانی
آنها پرداختند .نفوذ آب به خاک بيانگر توانايی خاک در انتقال آب بهصورت عمودی به داخل خاک بوده و از جاری شدن روانآب و
تشديد سيالب و پخش آن درسطح زمين جلوگيری میكند.
واليانتزاس )٢010( 4معادله نفوذ دو پارامتر خطی برای تعيين مستقيم هدايت و جاذبه آب در زمين را مورد بررسی قرار دادند .نتايج
تحقيق نشان داده است ميزان سرعت نفوذ آب به خاک به شدت وابسته به شرايط سطح خاک است ،اگر خاک از نظر مواد آلی و
ميزان تخلخل باالی برخوردار باشد موجب كاهش جاری شدن روانآب و تشديد سيل گرديده از وارد شدن خسارت به امكان ،ابنيهها
و اراضی كشاورزی جلوگيری میشود.
عليزاده منصوری( )1394در پژوهشی تاثير نفوذپذيری خاک بر ميزان روانآب و حجم سيالب (مطالعه موردی حوضه رودخانه
كوهزن) را بررسی كردند .نفوذ عامل تعيين كننده در ايجاد سيالبها میباشد با افزايش مقادير نفوذپذيری خاک حجم سيالب به
صورت محسوسی كاهش میيابد ،آنچه كه نتايج تحقيق نشان داده است خاکهای دانهای همانند خاکهای ماسهای و شنی بهترين
نوع خاکها جهت زهكش نمودن آبهای ناشی از بارش بوده و میتوان با هدايت روانآبها به اين نواحی از شدت سيالبهای
ايجاد شده كاست .در مقابل خاکهای ريزدانهای همانند خاکهای رسی باعث افزايش شدت سيالبها میگردد.
عليائی و همكاران( )139٨در پژوهشی ارزيابی عملكرد شبكههای عصبی مصنوعی با تلفيق الگوريتم ژنتيک در برآورد سرعت نفوذ
آب به خاک را مورد مطالعه قرار دادن د .نفوذ آب به خاک نقشی بسيار مهم در چرخـه آبی طبيعت ايفا میكند .دستيابی به مديريت
صحيح آبياری ،ذخيره رطوبتی مطلوب خاک در مناطق خشک ،عملكرد زراعی قابل قبول و سامانه پايدار حفاظتی خاک در گرو مد
نظر قرار دادن نفوذ آب به خاک است و پيشبينی سيلخيزی ،فرسايش خاک و انتقال آاليندهها همگی به ميزان روانآب ايجاد شده
بستگی دارد ،اگر ميزان نفوذ پذيری خاک بررسی شود میتوان از خسارتهای روانآبها و تشديد سيالبها جلوگيری كرد.
بنابراين برنامهريزی مؤثر برای هر نوع بحران در نواحی روستايی نيازمند شناخت دقيق عوامل ايجاد بحران است .مديريت بحران
نيز به معنای تنظيم برنامههای مشخص و سياستهای روشن برای رويارويی با هر فاجعه قبل از وقوع آن ،زمان بحران و بازسازی
پس از رويداد است ،محيط جغرافيايی دائماً در حال تحول و حركت است و در ايجاد اين تحول و جابجايی ،عوامل نيروی گرانش
(ثقل زمين) و نيروی درونی زمين نقش اساسی را دارد .در پديدهی سيل عواملی از جمله ميزان شيب دامنهها ،جهت شيب دامنهها،
آبهای جاری ناشی از بارندگیهای سنگين ،تغييرات درجه حرارت محيط ،رطوبت خاک ،ساختار ساختمانی خاک ،توپوگرافی دامنها،
نفوذپذيری خاک ،زمين لرزهها ،اشباع خاک از آب وهمچنين فعاليتهای انسانی شامل بهرهبرداریهای بی رويه از مراتع و پوشش
1
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گياهی به خصوص جنگلها ،عمليات مهندسی غيرصحيح ،احداث جادهها و خطوط راه آهن ،نقش به سزايی دارد كه موجب بر هم
زدن تعادل دامنهها ومحيط طبيعی ،تجمع مواد زايد بر سطح دامنهها و در نهايت ايجاد سيل میگردد .دفن بيش از حد زباله و تغيير
آنها با زمان و توليد گازهای مخرب نيز از عواملی است كه میتواند در تشديد و يا تسهيل و شكل گيری سيالبها بهويژه در نواحی
روستايی و جابجايی مواد بر سطح دامنهها مؤثر باشد (رياحی و زمانی 9٢ :1394 ،به نقل ازمحمودی 1374 ،و اسميت.)13٨٢ ،
گوپتا 1و همكاران ( )1994نيز نشان دادند كه متغيرهای بافت ،ساختمان خاک و برخی ويژگیهای شيميايی مانند كربن آلی
میتوانند بر فرآيند شدت نفوذ و پارامترهای مرتبط با آن اثر چشمگيری داشته باشند و همينطور داورینژاد و همكاران ( )13٨3در
مطالعهای مصرف كمپوست بقايای گياه پنبه در خاک را موجب افزايش فعاليت ميكروبی ،پايداری ساختمان و تخلخل خاک دانستند.
همچنين معدنیشدن ماده آلی غلظت زيادتری از نيتروژن نيتراتی را در خاک فراهم كرده است .كمپوست میتوانـد موجب افزايش
تخلخل خاک و ظرفيت نگهداری آب خاک شود كه میتواند بر ميزان نفوذ آب به خاک اثرات مثبت داشته و در كنترل سيالب موثر
واقع شود (تجادا و گانزالز .)٢003 ،٢در ضمن يكی از مهمترين ويژگیهای محيطی در خاک تفكيک تيپهای رويشی گياهان بوده،
كه نقش مهمی درهدايت الكتريكی ،رطوبت اشباع ،درصد سيلت و آهــک داشته و میتوان گفت از مؤثرترين ويژگیهای خاک در
توزيع جغرافيايی تيپهای رويشی میباشند .البته اين ويژگیها در تامين رطوبت و مواد غذايی برای گياهان و كنترل سيالب نقش
عمدهای به عهده دارند (زارع چاهوكی و همكاران  .)76 :13٨6 ،هدف از اين تحقيق ،شناسايی نواحی مستعد پخش سيالب و خود
همبستگی فضايی پارامترهای مؤثر بر نفوذ آب به خاک بهعنوان يكی شاخصهای مؤثر در جلوگيری از تشديد سيل و خسارت آن در
اراضی كشاورزی وسكونتگاههای نواحی روستايی مناطق روستايی در شهرستان خداآفرين استان آذربايجان شرقی میباشد كه در
اين تحقيق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

روش پژوهش
تحقيق از نظر هدف ،كاربردی و از نظر ماهيت و روش توصيفی-تحليلی میباشد .جمعآوری اطالعات و دادهها به صورت كتابخانه-
ای و اسنادی انجام گرديده است .بهمنظور دستيابی به اهداف تحقيق  ٨٨نقطه از اين منطقه نمونهبرداری خاک با كمک سيستم
های اطالعات جغرافيايی )3 (GISو مدنظر قراردادن يكنواختی بافت خاک و نوع كاربری اراضی انتخاب شد .دادههای نفوذپذيری
نهايی با استوانههای مضاعف 4اندازهگيری و در  3تكرار تا ثابتشدن سرعت نهايی انجام شد .همچنين از هر نقطه يک نمونه خاک
سطحی جهت اندازهگيری ويژگیهای خاک برداشته شد .در اين پژوهش بافت خاک به روش هيدرومتر (گی و اور ،)٢00٢ ،٥كربن
آلی به روش والكلی و بلک (نلسون و سامر ،)19٨٢ ،6ذرات درشتتر از شن به روش حجمی ،كربنات كلسيم معادل به روش
خنثیسازی با اسيد (نلسون )19٨٢ ،بر روی نمونهها انجام شد.
نقشهها و اليههای مورد نياز با استفاده از نرمافزار سرفر 7تهيه و پس از پردازش در محيط نرمافزاری  ArcGISنسخه 10/3
بهعنوان اليههای اطالعاتی پارامترهای موثر بر نفوذ مورد استفاده قرار گرفت .بدينمنظور برای يكنواختشدن و پوششدادن كل
اراضی  ٨٨نقطه اندازهگيریشده در نرم افزار سرفر با كريجينگ معمولی ميانيابی شد و اليه ايجاد شده برای تحليل لكههای داغ٨
به نرم افزار  ArcGISمنتقل شد.

آمار فضايی
در عرصه پيشرفتهای فناوری در سالهای اخير ،تعداد قابل توجهی نرم افزار كه هركدام برخی از تحليلهای آمار فضايی را انجام
میدهند به بازار عرضه شدهاند .از جمله اين نرم افزارها میتوان به بسط ابزارهای آمار فضايی موجود در نرم افزار  ArcGISاشاره
كرد كه مؤسسه تحقيقات سيستمهای محيطی آن را تهيه و به بازار ارائه كرده است .ابزارهای آمار فضايی شامل مجموعه ای از فنون
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و روشها برای توصيف و مدلسازی دادههای فضايی هستند (بحری و خسروی .)41 :1397 ،در برخی از اين موارد اين ابزارها همان
كارهايی را انجام میدهند كه با نگاه به نقشهها و با استفاده از چشم و ذهن خود نيز انجام دهيم ،ولی در مواردی كه حجم دادهها
زياد است و توزيع يا پراكندگی آنها در فضا پيچيدهتر است ،استفاده از آمارهای فضايی میتواند به ما در افزايش دقت نتايج و مشاهدات
كمک زيادی كند (عسگری.)16:1390،
مجموعه عمليات آمارهای فضايی به چهار دسته تقسيم میشوند كه عبارت اند از:
 ابزارهای تحليل الگوها ابزارهای تهيه نقشه خوشهها ابزارهای اندازهگيری توزيع جغرافيايی ابزارهای مدلسازی روابط فضايیدر اين پژوهش ما از ابزار تحليل لكههای داغ استفاده میكنيم .همچنين از ابزار خودهمبستگی فضايی كه زير مجموعه تحليل
الگوهاست برای نشان دادن الگوی پارامترهای موثر بر نفوذ آب در خاک استفاده میشود.

تحليل لكههای داغ
اين تحليل آماره گيس  -ارد جی 1را برای كليه عوارض موجود در دادهها محاسبه مینمايد .امتياز  Zمحاسبه شده نشان میدهد
كه كجای داده مقادير كم و زياد خوشهبندی شدهاند .اين ابزار در حقيقت به هر عارضه در چهار چوب عوارضی كه در همسايگیاش
قرار دارند نگاه میكند .اگر عارضهای مقادير باال داشته باشد ،جالب و مهم است ،ولی به تنهايی ممكن است يک لكه داغ معنادار از
نظر آماری نباشد .برای اينكه يک عارضه لكه داغ تلقی شود و از نظر آماری معنادار نيز باشد؛ بايد هم خودش و هم عوارضی كه در
همسايگیاش قرار دارند دارای مقادير باال باشند ،جمع محلی ٢يک عارضه و همسايگانش به طور نسبی با جمع كل عارضهها مقايسه
میشود .زمانی كه جمع محلی به طور زياد و غير منتظرهای از جمع محلی مورد انتظار بيشتر باشد و اختالف به اندازهای باشد كه
نتوان آن را در نتيجه تصادف دانست ،در نتيجه امتياز  Zبه دست خواهد آمد .آماره گيتس  -ارد جی به صورت رابطه ( )1محاسبه
میشود:
رابطه 1

𝑖 = 𝑗,

̅𝑥 ∗𝑖𝑊 ∑j 𝑤𝑖𝑗 (d)𝑥𝑗 −

1

)∗
𝑖𝑠(𝑖){[(𝑛𝑆1
− 𝑊𝑖∗2 ]/(𝑛 − 2)}2

= )𝑑( ∗𝑖𝐺

∗
𝑖 𝑆1كه در آن  j=iو ̅𝑥 و  𝑠 2بهترتيب
در رابطه ( 𝑆1𝑖 = ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗2 ،𝑊𝑖∗ = 𝑊𝑖 + 𝑤𝑖𝑖 ،)1كه در آن  j≠iو = ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗2
ميانگين و پراش نمونه هستند ،مقادير استاندارد شده * Gبا جدول مربوطه تفسير میشوند (واكلين و همكاران.)19٨3 ،
برای تحليل بهتر و شناسايی موقعيت نقاط نمونهبرداری و الگوی پراكنش پارامترهای موثر بر نفوذ آب به خاک و ارائه نقشههای
آن ،از روش تحليل لكههای داغ در اراضی مورد مطالعه استفاده شد .سپس نفوذپذيریخاک در نقاط مختلف نقشه مشخص و نقشه
نقطه ای از آن تهيه گرديد .نهايتا با توجه به ارتباط نفوذ و سيالب نقاط حساس به سيالب در منطقه جهت كنترل و برنامهريزی
مشخص شد.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
محدوده مورد مطالعه شامل بخشی از اراضی كشاورزی نواحی روستايی در شهرستان خداآفرين در شمال شرقی استان آذربايجان
شرقی واقع شده است كه بين رشته كوههای جنگلی قره داغ و رشته كوههای قفقاز واقع شده است .اين منطقه از شمال به جمهوری
آذربايجان و ارمنستان محدود است و از غرب به شهرستان جلفا و از شرق به استان اردبيل محدود می باشد .مساحت تقريبی محدوده
مورد مطالعه حدود  16٥00هكتار بوده كه در مختصات جغرافيايی  47درجه و  3دقيقه تا  47درجه و  14دقيقه طول شرقی و مختصات
 39درجه و  ٨دقيقه تا  39درجه و  16دقيقه عرض شمالی خداآفرين واقع شده است.

Getis- Ord Gi
Local Sum

1
2

344

مهندسی جغرافیایی سرزمین ،دوره  ،5شماره ( 2پیاپی  ،353-339 ،)10پاییز و زمستان 1400

شكل .1موقعيت منطقه مورد مطالعه

محدوده خداآفرين عمدتاً در پادگانه(تراس) فوقانی ارس قرار دارد كه به علت قدمت زياد و فرسايش ،بريدگیهای كم تا نسبتاً
عميقی در آنها ايجاد شده است .اين تراس اراضی تپه ماهوری با شيبهای تند ،پستی و بلندی زيادی را در بر دارد .و شيب غالب
در اين محدوده بين صفر تا  37درصد است (شكل -٢الف) .و همچنين باالترين ارتفاع اين منطقه  63٥و كمترين 1٨1متر میباشد
(شكل  -٢ب) .مشخصات خاک منطقه در قسمتهای شمالی از نوع اريدی سول كه جزو خاکهای خشک است و قسمتهای
مركزی و جنوبی از نوع اينسپی سول هستند كه در مناطق كوهستانی و در اراضی شيب دار متوسط برای كشت محصوالت زراعی
مشروط بر اينكه ايجاد زهكش مصنوعی در آنها اماكن پذير باشد و غير كشاورزی استفاده میشود (شكل -٢ج) .با توجه به نقشه
كاربری اراضی ،كاربری غالب اراضی منطقه زراعت آبی و ديم میباشد .بيشتر مناطق روستايی ،زمينهای زراعی و كشاورزی در
پادگانهها قرار گرفتهاند كه چند شاخه از رودخانههای فرعی از رودخانه اصلی ارس سرچشمه گرفته است .بيشتر مساحت منطقه را
مراتع متوسط و كوهستانی تشكيل داده و انجام فعاليتهای كشاورزی در اين محدوده به صورت ديم بوده و پوشش گياهی آن كم و
متأثر از بارندگی ساليانه است (شكل -٢د) .با توجه به نقشه نفوذپذيری ،بيشتر در جاهايی كه شيب كم و ماليمی كه در پادگانهها
قرار گرفته و همچنين در قسمتهای شمالی محدوده و در بخش های جنوبی كه جنس خاک ماسهای هستند نفوذپذيری بيشتری را
نشان میدهد (شكل -٢ح).
بر اساس اطالعات هواشناسی ميانگين بارندگی ساالنه در ايستگاه خداآفرين  33٥/٥ميلی متر و پر بارانترين ماه سال ارديبهشت
ماه  ٥6/60وكم بارانترين ماه سال مرداد با  ٨/4ميليمتر میباشد (شكل -٢خ) .ميانگين بارندگی سال  1399با استفاده از دادههای
ماهوارهای  chripsاستخراج همچنين نمودار بارندگی به صورت روزانه برای سال  1399را در شكل  3نمايش می دهد.
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شكل  .٢الف :نقشه شيب؛ ب :نقشه ارتفاع؛ ج :نقشه خاكشناسی؛ د :نقشه كاربری اراضی؛ ح :نقشه نفوذپذيری خ :نقشه ميانگين بارندگی
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نمودار بارندگی روزانه سال 1399
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شكل  .3بارندگی روزانه سال 1399

یافته ها و بحث
از آنجا كه نفوذپذيری تابع خصوصيات خاک بوده و اين خواص ،بين خاکها يكسان نبوده ،بنابراين ميزان نفوذپذيری خاکهای
مختلف ،متفاوت است .عوامل متعددی بر شدت نفوذ آب در خاک تأثير میگذراند .از جمله خواص فيزيكی مهم هر خاک توزيع اندازه
ذرات اوليه محسوب میشود .نفوذپذيری خاک با افزايش ميزان رس ،كاهش میيابد .همچنين وجود ذرات درشتتر نظير شن باعث
افزايش شدت نفوذ میشود .پايداری خاكدانه و ساختمان خاک نيز تأثير قابل توجهی بر ميزان نفوذپذيری خاک دارند .در اين زمينه،
مهمترين عامل توزيع اندازه ذرات ثانويه و توزيع فضای منافذ حاصل از آن است.
وجود خاكدانه های درشت و پايدار ،باعث افزايش ضريب آبگذری و شدت نفوذ آب در خاک میشود .اين اثر در شرايطی كه ماده
آلی و خاكدانهها به دليل سديمی شدن پراكنده گردند ،كاهش میيابد .در اين ارتباط وزن مخصوص ظاهری كه بستگی به عواملی
نظير نوع عمليات خاكورزی ،ميزان ماده آلی ،توزيع اندازه ذرات و تراكمپذيری خاک دارد ،نيز بر نفوذپذيری تأثيرگذار است .با كاهش
وزن مخصوص ظاهری ناشی از عمليات خاكورزی مناسب ،نفوذپذيری افزايش يافته ولی در صورت تكرار بيرويه شخم و در نتيجه
افزايش وزن مخصوص ،كاهش خلل و فرج و فشردگی خاک ،ميزان نفوذپذيری كاهش میيابد .از جمله عوامل خواص شيميايی
خاک ،مقادير باالی سديم محلول ،از طريق كاهش پايداری خاكدانه ،پراكنده شدن ذرات و تورم رسهای انبساط پذير ،موجب كاهش
شدت نفوذ آب در خاک میشود .اما اين اثر مخرب ،در خاکهايی كه شامل آهک و گچ هستند كاهش میيابد .عوامل همواركننده
نظير كلسيم اثر مطلوبی بر نفوذپذيری داشته از اين رو ،برخی محققان وجود آهک و گچ را دليلی بر افزايش نفوذپذيری دانستهاند
(محمودآبادی وظاهری.)1٥: 1391 ،
جدول  1پارامترهای آماری بين ويژگیهای موثر اراضی بر نفوذ آب به خاک را نشان میدهد .ضريب تغييرات معياری برای مقايسه
تغييرات ويژگیهاست .بيشترين ضريب تغييرات مربوط به درصد سنگريزه ) (3/4٢و كمترين تغييرپذيری تخلخل ) (0/7٢میباشد.
حداقل نفوذ آب به خاک  3/1و حداكثر آن  34/٥سانتیمتر در ساعت بوده كه متاثر از فرآيندهای ذاتی و مديريتی خاک است.
جدول 1

پارامترهای آماری ويژگیهای اراضی در مدلسازی نفوذپذيری آب در خاک
ویژگیهای آماری
ميانگين
حداقل
حداكثر
ضريب تغييرات
چولگی
كشيدگی

شن

سیلت

رس

سنگریزه

تخلخل

ماده آلی

آهک

نفوذپذیری

(درصد)
3٢/٨7
10
٥9
٢/39
-0/01
-0/49

(درصد)
3٢/9٨
19
4٥
1/04
-0/16
-0/3٨

(درصد)
34/1٥
7
٥9
٢/٨6
-0/11
-0/٥٥

(درصد)
9/٥9
4/1
6/3
3/4٢
0/1
-0/97

(درصد)
0/٥1
0/٢٨
0/6٨
0/7٢
-0/34
0/٥4

(درصد)
1/71
0/17
4/٢3
0/7٨
-0/03
-0/69

(درصد)
17
4/٨
34/٢
3/٢٨
0/٥9
-0/3٥

Cm.h-1

13/٥3
3/1
34/٥
٢/99
0/٨7
0/٨4
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بهمنظور ارائه تصويری روشن از نحوهی پراكنش و توزيع فضايی ويژگیهای خاک در اراضی مورد مطالعه از آماره * Gاستفاده شد.
هستههای مكانی داغ محدودههايی با خوشه باال و هستههای سرد محدودههايی با خوشه پايين را برای پارامترهای موثر بر نفوذ آب
به خاک در سطح معنیداری  90درصد نشان میدهد (شكل  .)4شكل ( -4الف) تغيرات الگوی خود همبستگی فضايی درصد ماده
آلی خاک را نشان میدهد .در قسمتهای مركز و جنوبغرب منطقه خداآفرين 11/٢ ،درصد از اراضی دارای الگوی خود همبستگی
مثبت بوده و با نقاط اطراف خود تشكيل لكه داغ مثبت میدهد كه دارای باالترين مقادير درصد ماده آلی است .خودهمبستگی مثبت
در اين مناطق میتواند بهدليل پوشش گياهی مناسب و در مناطق كشاورزی سطح مديريت باال باشد .منبع مهم ماده آلی در خاک
بقايای گياهی و جانوری بوده كه بهتدريج به زمين منتقل و دستخوش تغييرات شيميايی و بيولوژيكی میگردد .افزايش ماده آلی باعث
بهبود شاخصهای فيزيكی و شيميايی ديگر نيز میشود .مواد آلی باعث كاهش وزن مخصوص ظاهری خاک و افزايش سرعت نفوذ
آب به خاک میگردد و ميزان روانآب را كاهش و خطر سيالب را كاهش میدهد .بنابراين در قسمت مركزی و جنوب غرب منطقه
خداآفرين نفوذ آب به خاک زياد و خطرات سيالب كم است بيسواس و همكاران 1970 ،نيز چنين نتيجهای را در مورد افزايش كربن
آلی و كاهش سيالب گزارش نمودهاند .همچنين  ٨/٥درصد از اراضی دارای الگوی خود همبستگی منفی بوده و در بخشهای شمال
غرب و جنوب شرق منطقه خداآفرين واقع شده كه نشاندهنده حضور كمترين مقدار ماده آلی در اين نواحی میباشند كه تحقيقات
ميدانی نيز مويد مديريت پايين اراضی و فقر پوشش گياهی در اين مناطق است ٨1/3 .درصد از اراضی نيز فاقد الگوی معنیداری
بوده و پراكنش ماده آلی خاک در اين نواحی بهصورت تصادفی است .در نواحی خشک و نيمهخشک كه تراكم پوشـش گياهی اغلب
كم است ،اين مسئله حايز اهميت در كنترل سيالب است.
شكل ( -4ب) تغيرات الگوی خود همبستگی فضايی درصد تخلخل خاک را نشان میدهد .در قسمت مركزی و جنوب شرقی،
 11/3درصد از اراضی مورد مطالعه دارای لكه داغ مثبت بوده و با نقاط اطراف خود تشكيل الگوی خوشهای مثبت داده است كه نشان
دهنده مقادير باالی درصد تخلخل در اين نواحی است (جدول  .)٢بر اساس نقشه پراكنش الگوی لكه داغ ،مساحتی كه دارای لكه
داغ مثبت از نظر درصد ماده آلی بوده برای تخلخل نيز دارای الگوی مشابهی میباشد كه نشاندهنده رابطه مستقيم ،بين ماده آلی و
درصد تخلخل است بهطوریكه با افزايش ماده آلی خاک ،تخلخل نيز افزايش يافته است .بر اساس جدول ( )٢نيز بين ماده آلی و
تخلخل در سطح احتمال  99درصد همبستگی معنیدار و مثبت وجود دارد.
شكل ( -4ج) تغيرات الگوی خود همبستگی فضايی درصد شن خاک را نشان میدهد .در قسمتهای شمال غرب ،شمال شرق و
جنوب شرق خداآفرين 13/1 ،درصد از اراضی دارای لكه داغ بوده و با نقاط اطراف خود تشكيل الگوی خوشهای میدهد كه مويد اين
مطلب است كه اين نقاط دارای باالترين مقدار شن میباشند .نقشه پراكنش الگوی لكه داغ برای شن بر خالف نقشههای ماده آلی
و تخلخل كه با هم همبستگی مثبت و معنیدار داشتند دارای يک همبستگی منفی میباشد .شن يكی از ذرات مختلف بافت بوده و
بافت از ويژگیهای مهم خاک است كه از نظر مكانى متغير و از نظر زمانى تا حدى پايدار است .بافت خاک در ظرفيت نگهداری آب،
نفوذ آب به خاک و آبشويی تاثير بهسزايی دارد (جعفری و سرمديان .)13٨٢ ،همچمين  9/1درصد از اراضی نيز دارای لكه سرد بود
كه پراكنش اين نقاط بيشتر در بخشهای مركزی و جنوب غربی اراضی مورد مطالعه میباشد .همچنين بر اساس جدول ( )٢درصد
شن با ماده آلی و تخلخل دارای همبستگی منفی در سطح احتمال  1درصد است .در  77/٨درصد نيز الگوی خودهمبستگی معناداری
مشاهده نشد.
شكل ( -4د) تغيرات الگوی خود همبستگی فضايی درصد سيلت را نشان میدهد .در بخشهای شمال غرب ،شمال شرق و جنوب
شرق اراضی مورد مطالعه در خداآفرين  11/٥درصد از اراضی دارای لكه داغ بوده و با نقاط اطراف خود تشكيل الگوی خوشهای مثبت
دارد كه نشاندهنده مقادير باالی درصد سيلت در اين بخشها میباشد .الگوی لكه داغ برای پراكنش درصد سيلت نيز مانند درصد
شن بر خالف الگوی لكه داغ ماده آلی و تخلخل بوده كه دارای همبستگی مثبت و معنادار بودند .اين ويژگیهای ذاتی خاک بوده و
عوامل مديريتی و غيره تاثيری بر پراكنش آن ندارند .همچنين  11/3درصد از اراضی دارای الگوی لكه سرد بودند كه پراكنش اين
نقاط بيشتر در بخشهای شمال ،شمال شرق و جنوب اراضی مورد مطالعه میباشد و نشان دهنده پايينترين مقادير درصد سيلت در
اين نواحی است و تفاوت در نوع خاک و مواد مادری است .اين نتيجه توسط محمدی و رفاهی (  ،)13٨4نيز گزارش شده است .در
 77/٢درصد از اراضی هيچ گونه الگوی معناداری مشاهده نشد.
شكل ( -4ح) تغيرات الگوی لكه داغ برای نفوذپذيری آب در خاک را نشان میدهد 11/٥ .درصد از اراضی در بخشهای مركزی
و جنوب غرب خداآفرين دارای لكه داغ بوده كه نشاندهنده مقادير باالتر نفوذ آب به خاک در اين بخشها نسبت به كل اراضی مورد
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مطالعه است .پراكنش الگوی لكه داغ برای نفوذ آب به خاک مربوط به ماده آلی و تخلخل دارای الگوی مكانی تقريبا يكسان و
همبستگی مثبت بوده كه نشاندهنده رابطه مستقيم و معنادار است ٨/3 .درصد اراضی دارای لكه سرد میباشند كه پراكنش اين نقاط
بيشتر در بخشهای شمال و شرق اراضی مورد مطالعه میباشد و كمترين مقادير نفوذ آب در خاک در اين نواحی واقع شده است.
همچنين  ٨0/٢درصد اراضی فاقد الگوی معناداری بود .نفوذ آب به خاک در اين تحقيق به عوامل متعددی مانند بافت ،كاربری،
مديريت زمين ،مواد آلی ،تخلخل بستگی داشت كه توسط زو و همكاران )٢00٨( ،نيز گزارش شده است.

شكل  .4پراكنش الگوی لكه داغ برای ويژگیهای خاک ،الف :پراكنش ماده آلی؛ ب :تخلخل؛ ج :شن؛ د :سيلت؛ ح :سرعت نفوذ آب به
خاک
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جدول ٢

درصد مساحت تحت پوشش الگوی حاصل از شاخص لكه داغ
نوع الگو
خودهمبستگی فضايی منفی در سطح 99درصد
خودهمبستگی فضايی منفی در سطح 9٥درصد
خودهمبستگی فضايی منفی در سطح 90درصد
فاقد الگو معنیداری
خودهمبستگی فضايی مثبت در سطح 99درصد
خودهمبستگی فضايی مثبت در سطح 9٥درصد
خودهمبستگی فضايی مثبت در سطح 90درصد

درصد پوشش
شن
4/6
٥/1
3/4
77/٨
٢/7
4/٨
1/6

سیلت
10/4
3/٢
3/7
6٢/4
9/6
7/4
3/3

ماده آلی
6/9
4/3
٨1/3
3/٨
4/1
1/6

تخلخل
6/4
4/9
7٨/7
3/9
4/4
1/٨

نفوذ آب در خاک
6/٨
4/7
٨0/٢
٢/3
4/9
1/1

نت ی جه گ ی ر ی
از آنجايیكه استان آذربايجان شرقی يكی از استانهای سيل خيز در كشور است كه در  100سال گذشته 300 ،مورد سيل در آن
رخ داده و از نظر سيل خيزی رتبه دوم و از نظر زلزله رتبه سوم را در كشور دارا می باشد (آقاپور عليشاهی ،)139٥ ،بنابراين برای
جلوگيری از خطرات و خسارتهای ناشی از سيل به محصوالت اراضی كشاورزی و همچنين نواحی سكونتگاههای انسانی ،نيازمند
مديريت و تحقيقات دقيق است .يكی از عواملی كه معموالً در تحقيقات جغرافيا كمتر بدان پرداخته می شود ،نفوذپذيری خاک است.
با توجه به اينكه نفوذپذيری خاک و جذب آب توسط خاک عامل مهم و تعيين كنندهای در كنترل سيالبها محسوب میشود و با
افزايش ميزان نفوذپذيری خاک ،حجم سيالب به صورت محسوسی كاهش میيابد ،بنابراين با انجام كارهايی كه بتوان اين مقدار را
افزايش داد ،به نحو بسيارمؤثری میتوان هم از حجم سيالبها و اثرات تخريبی و زيست محيطی آن كاست و هم گام بسيار مناسبی
جهت تغذيه منابع آبی زير سطحی و زيرزمينی برداشت و اين مورد در ايران كه يک كشور خشک با بارشهای فصلی است ،عامل
تعيين كنندهای محسوب میگردد.
در اين مطالعه ،پارامترهای مؤثر بر نفـوذ آب بــه خاک بـرای كاربردهای جلوگيری از سيل ،مديريت بهينۀ آب ،كنترل و پخش
سيالب و پيشگيری از خسارتهای وارد به اراضی و محصوالت كشاورزی و همچنين به ابنيهها و سكونتگاههای روستايی بررسی
شده و به روند تغييرات الگوهای خود همبستگی فضايی پارامترهای مؤثر بر نفوذ آب به خاک جهت شناسايی نواحی مستعد ايجاد
سيالب پرداخته شده است .برای اين منظـور از روش تحليل لكههای داغ برای بررسی الگوهای فضايی پراكنش دادههـای تخلخل،
ماده آلی ،شن ،سيلت ،رس و سنگريزه در نقاط مشخصشده در اراضی استفاده شده است و نتـايج حاصـل از تحليل لكه داغ نشـــان
داده كـــه تغييـــرات خود همبسـتگی فضــايی درصد ماده آلی ،درصد تخلخل و نفوذ آب به خاک از الگوی مشابه و دارای خود
همبستگی فضايی مثبت در سطح احتمال  99درصد در مناطق مركزی و جنوب غربی اراضی پيـروی مـیكنـد و نتايج حاصل از اين
تحقيق با يافته های واليانتزاس )٢010( 1مبنی بر ميزان سرعت نفوذ آب به خاک به شدت وابسته به شرايط سطح خاک است ،اگر
خاک از نظر مواد آلی و ميزان تخلخل باالی برخوردار باشد موجب كاهش جاری شدن روانآب و تشديد سيل گرديده و از وارد شدن
خسارت به امكان ،ابنيهها و اراضی كشاورزی جلوگيری میشود ،مطابقت دارد و همچنين يا يافته های تحقيقاتی عليزاده
منصوری( )1394نيز مبنی بر اينكه نفوذ را به عنوان عامل تعيين كننده در ايجاد سيالبها دانسته و با افزايش مقادير نفوذپذيری
خاک حجم سيالب به صورت محسوسی كاهش میيابد و هر ميزان خاکهای دانهای همانند خاکهای ماسهای و شنی بيشتر باشد،
بهترين نوع خاکها جهت زهكش نمودن آبهای ناشی از بارش بوده و میتوان با هدايت روانآبها به اين نواحی از شدت سيالبهای
ايجاد شده كاست و در مقابل هر ميزان خاکهای ريزدانهای همانند خاکهای رسی بيشتر باشد باعث افزايش شدت سيالبها
میگردد .به اين ترتيب می توان گفت بخشی از اراضی شمال غربی و جنوب شرقی در نقشههای مذكور منطقه مطالعاتی در نواحی
روستايی خدا آفرين دارای الگوی خود همبسـتگی فضـايی منفی اسـت .در نقشههای مربوط به درصد شن و سيلت كه جزء خصوصيات
Valiantzas
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ذاتی خاک میباشند و پراكنش آنها از تغييرپذيری مكانی پيروی میكند و بر خالف پارامترهای تخلخل و ماده آلی خاک ،عمليات
كشاورزی و مديريتی تأثير چندانی بر اين دو ويژگی ندارد ،روند الگوهای خود همبستگی مثبت و منفی تشكيلشده به صورت كامالً
تصادفی بود .الگوهای همبستگی برای اين دو ويژگی كامالً عكس ويژگیهای ديگر بوده و میتوان نتيجه گرفت كه در بخشهايی
از محدوده مورد مطالعه در منطقه نواحی روستايی شهرستان خدا آفرين ،تأثير اين دو ويژگی ذاتی خاک بر نفوذپذيری خاک منفی
بوده است .در مجموع ،مساحت بااليی از اراضی مورد مطالعه برای پارامترهای مورد بررسی و همچنين پارامتر نفوذپذيری خاک ،فاقـد
الگوی معنادار يا به عبارتی فاقد خود همبستگی فضايی معنادار به لحاظ آمـاری بـوده و پراكنش نقاط به صورت كامالً تصادفی می
باشد .با اين تفاسير میتوان مناطق مركزی و جنوب غرب را مستعد برای پخش سيالب و مناطق جنوب شرق و شمال غرب و شمالی
را مستعد برای ايجاد سيالب در منطقه مطالعاتی در نواحی روستايی شهرستان خدا آفرين معرفی نمود .آنچه كه از نتايج آزمايشگاهی
و محاسباتی اين تحقيق برمیآيد ،اين است كه خاکهای دانهای همانند خاکهای ماسهای و شنی بهترين نوع خاکها جهت زهكش
نمودن آبهای ناشی از بارش بوده و میتوان با هدايت روانآبها به اين نواحی از شدت سيالبهای ايجاد شده كاست .در مقابل
خاکهای ريزدانهای همانند رس بدترين رفتار را در برابر گذر سيالبها بر عهده دارند .اين نوع خاکها با خاصيت قطبی شدن و
جذب اوليه آب آماس كرده و با محدود نمودن منافذ عبوری از گذردهی آبها جلوگيری میكنند و بدين ترتيب عامل اصلی در ايجاد
سيلهای فصلی با بارشهای شديد به حساب میآيند .لذا با انجام طرحهای حفاظت از خاک میتوان ازشدت سيالبها و خسارتهای
ناشی از آن برای محصوالت اراضی كشاورزی و همچنين ابنيهها و ساختمانهای روستايی كاست .در ضمن پيشنهادات عملی برای
جلوگيری از سيالب و خطرات ناشی از آن به شرح زير ارائه میشود:
 .1از تخريب مراتع و فرسايش خاک به شدت جلوگيری شود.
 .٢از شخم و يا كشت اراضی كم بازده و شيب دار خوداری شود .و ضرورت ايجاب میكند اينگونه اراضی معموالً به كشت
گياهان مرتعی مانند يونجه ديمی و اسپرس و ...تبديل گردد.
 .3برای جلوگيری از تشديد سيالب ،پوشش گياهی در مناطقی كه از نفوذ پذيری برخوردار نيستند ،توسعه يابد.
 .4در اراضی كه خاک آنها از نفوذ پذيری برخوردار نيست ،اصالح خاک صورت گيرد كه معموالً اين كار از طريق كشت كود
سبز( با كشت گياهان و برگرداندن مجدد آنها به داخل زمين) انجام میشود.
 .٥به مديريت پايدار اراضی با اصول و قواعد كشاورزی توجه شود.
 .6جهت پيشبينی بارشها ،پايگاههای هواشناسی در منطقه تأسيس و گسترش يابد.
 .7به مقاومسازی ابنيه و سكونتگاههای روستايی در مقابل خسارت سيل پرداخته شود.
 .٨به اليروبی رودخانهها و انهار توجه شود.
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