
 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده 
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  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

ها وارد ها و جادهها، سدها، پلهای کشاورزی، راهها خسارات زیادی به زمیندر سراسر جهان هر ساله سیالب

ها، اثرات بلند ها قادرند با تخریب زیرساختشوند. سیالبآورده و موجب خسارات مالی و حتی جانی فراوانی می

مدتی بر معیشت ساکنین مناطق حادثه دیده باقی گذارده و خسارت غیرقابل جبرانی به ویژه در جوامع روستایی 

ها و ابزارهای گوناگون در تالش هستند تا ضمن پیش بینی وجود آورند. کشورهای مختلف با استفاده از روشهب

-سانحه طبیعی را به حداقل برسانند. بر اساس تجارب جهانی راهها، خسارات ناشی از این و پیشگیری از سیالب

ای های شنی و غیره( و غیرسازهای )نظیر احداث بندهای خاکی، کیسههای مقابله با سیالب به دو بخش سازه

شود. عدم بندی میهای پیش بینی و هشدار وقوع سیل و غیره( تقسیم)مانند مدیریت سیالب، ایجاد سیستم

ای و ملی های اجتماعی و زیست محیطی در مقیاس منطقهتواند موجب بروز بحرانها میمقابله سیالبکنترل و 

ها و ایجاد زیر هستند تا حد امکان با تدوین دستورالعمل دالمللی نیز درصدهای بینشود. از این رو سازمان

ه ویژه در کشورهای کمتر توسعه های الزم مشکالت ناشی از این پدیده طبیعی را در کشورهای مختلف بساخت

 یافته به حداقل برسانند. 

 یهاو باران یخشکسال نیسرزم»است و شايد بتوان نام  ریمتغ اریكشور ما بس یوهواآب 

 آن نهاد.  را بر  «آسالیس

  واحد هیدرولوژيکی تقسیم شده  609حوزه آبريز فرعی و  30حوزه آبريز اصلی و  6كشور به

 است.

  50بارشی كه در كشور داشتیم از میانگین بارش  97 – 98طبق آمار وزارت نیرو در سال آبی 

 شور باالتر بوده است.ساله ك

 های تاثیر سیل، دارايیها آثار فراوانی بر روی زندگی مردمان مناطق تحتوقوع و بروز سیالب

  آنها و بخش كشاورزی و منابع طبیعی اين مناطق دارد.

  3 ی زمیننفوذپذير -2 شدت بارندگی -1: عبارتند ازعوامل اصلی بزرگی و تکرار سیالب-

 است. وضع توپوگرافی

 ای )نظیر احداث بندهای های مقابله با سیالب به دو بخش سازهاساس تجارب جهانی راه بر

های ای )مانند مديريت سیالب، ايجاد سیستمهای شنی و غیره( و غیرسازهخاكی، كیسه

 شود.پیش بینی و هشدار وقوع سیل و غیره( تقسیم بندی می

 ديمقابله با مخاطرات تهد یملل متحد )فائو( چهار راهبرد برا یسازمان خواربار و كشاورز 

 ستيز یسازتوانمند -1: دارد كه عبارتند از يیغذا تیامن نیو تام یكننده بخش كشاورز

انجام اقدامات برای كاهش  -3 رسانی و هشدار سريعهای اطالعتوجه سیستم -2 یطیمح

 .مقابله با مخاطرات و پاسخ گويیآماده سازی برای  -4 خطرات و آسیب پذيری
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المللی است که وظیفه هدایت اقدامات های بینکشاورزی ملل متحد )فائو( یکی از این سازمانو  سازمان خواربار

ی معیشتی سطح تغذیه و استانداردها یالمللی در جهت تحقق امنیت غذایی برای همگان را از طریق ارتقابین

وری در تولید و توزیع انواع محصوالت غذایی و کشاورزی، همراه با بهبود میزان بهره اطمینان از ارتقای مردم،

های مختلف، راهکارهایی را برای کاهش وضعیت روستاییان برعهده دارد. این سازمان با تدوین دستورالعمل

 ها در جوامع مختلف درگیر با این پدیده طبیعی در پیش گرفته است.  اثرات منفی بالیای طبیعی از جمله سیالب

سابقه های گذشته با بارش بیبا تغییر رژیم بارندگی کشور برخالف سال 98و فروردین سال  97در اسفند سال 

در های متعدد بسیار وسیع ها منجر به بروز سیالبهای آبخیز مختلف مواجه شدیم. این بارشباران در حوضه

-های بخشمناطق شمال شرق، غرب و جنوب غرب کشور گردیده و متاسفانه خسارت شدیدی را به زیرساخت

های مختلف کشور در این مناطق به ویژه بخش کشاورزی وارد آورد. کشاورزان در این مناطق جزء آسیب 

لت وزارت جهاد کشاورزی محسوب گردیده و بیشترین زیان را متحمل گردیدند. با توجه به رساقشرها پذیرترین 

در تامین امنیت غذایی در کشور، ضروری است بخش کشاورزی در آینده با آمادگی بیشتری به مواجهه با چنین 

 رویدادهایی بپردازد.

تجارب  بررسی به خود کارشناسی هایدر همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست

پرداخته آن ن وجود آمدههای مقابله و پیشگیری از بمخاطرات سیالب و راهجهانی در خصوص مدیریت و کاهش 

دکتر الهام باریکانی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه خانم با حضور  21/07/98 در تاریخ است. این نشست،

پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی و مهندس آتوسا  پژوهشی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست موسسه

 .برگزار شدبختیاری پژوهشگر موسسه پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی 

  سيالب کشورسيالب کشور  کلياتکليات    

 بر را «آسالیس یهاو باران یخشکسال نیسرزم»است و شاید بتوان نام  ریمتغ اریکشور ما بس یآب و هوا

 انجامی هاینیب شیپ .است بوده رپذیریتاث امر این از زیاست و کشور ایران ن یجهان یاهپدید میاقل رییتغ .نهاد آن

 یبر افزایش دما میاقل رییبر شرایط تغ یکشور مبتن یهوای و آب تیشده توسط متخصصان در خصوص وضع

 هایخشکسال بروز انبارش کشور و امک یالگو رییکشور، تغ آبریزی هاحوضه یها در تمامبآ کشور، کاهش روان

 .است شدیدی هاالبیس و



 

3 

 

 
حوزه آبريز  30حوزه آبريز اصلی و  6كشور به  در کشور است. 1تقسیم بندی واحدها هیدرولوژیکیباال نقشه 

شود طالعات توسط وزارت نیرو اعالم میهر آنچه آمار و ا واحد هیدرولوژيکی تقسیم شده است. 609فرعی و 

یکی که تحت عنوان دشت در آبریز اصلی، فرعی و واحدهای هیدرولوژهای حوزه؛ در قالب این تقسیم بندی است

 شناسیم. کشور می

ویژه بخش هشود و بار و اطالعاتی که در کشور جمع میآم شود ویر تصمیماتی که در کشور گرفته میساالبته 

عات وجود اطال هکشاورزی براساس تقسیم بندی سیاسی است. در همین مورد یک عدم تطابق بین این دو دست

کنیم اختالف بین کنیم یا در مورد یک دشت صحبت میه در مورد یک حوزه آبریز صحبت میدارد زمانی ک

 بخش و استان زیاد است.

با دهیم. میارائه آمار منابع آب را بر اساس دشت کنیم اما اورزی را بر اساس استان اعالم میآمار محصوالت کش

 4تواند در مقابل در مقابل یک استان می استان قرار گرفته باشد. 4وده تواند در محدیک دشت می این حال

اند و هر کدام از لفی مجموعه استان تهران را ساختههای مختته باشد. مثل استان تهران که دشتدشت قرار گرف

 م. ها هم در چند استان قرار گرفته است و این عدم انطباق آمار و اطالعات را در کشور داریاین دشت

  کشورسيالب حادثه عوامل علل و 

                                                           
 وسیع معنای به و استشده تشکیل شناسایی معنی به Logos و آب معنی به Hydro کلمه دو از( Hydrology: انگلیسی به) هیدرولوژی یا شناسیآب - 1

 .کندمی بحث طبیعت در آب توزیع نحوه و خصوصیات پیدایش، مورد در که علمی یعنی. است آب علم کلمه،
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ساله كشور  50بارشی كه در كشور داشتیم از میانگین بارش  97 – 98در سال آبی طبق آمار وزارت نیرو 

شدت  عامل 3شود که بارشی باعث سیالب می شود.البته میانگین بارش باعث سیالب نمی .باالتر بوده است

ای باشد که این منطقه به گونه 1اگر وضعیت توپوگرافی ومیزان نفوذپذیری زمین کم باشد  ،بارندگی زیاد باشد

-وجود آمدن سیالب میهحجم بارشی نتواند به اندازه کافی در زمین نفوذ کند و روی زمین جاری شود باعث ب

 :بستگی داردزیر  عواملبزرگی و تکرار سیالب هم به  .شود

 

 
 

 هاي آبخيز ایرانخيزي و پهنه بندي خطر سيل در حوضهشدت سيل 

-های ایران نشان میبندی خطر سیل را در استانخیزی و پهنهنقشه ذیل اطلس سیل ایران است و شدت سیل

 دهد.

 
های از منطقه مرزی ايران اراضی هستند كه غربی كشور و جنوب كشور و حتی بخشنوار شمالی كشور، نوار 

درجه شدت سیالب در این مناطق متفاوت است. اما همه این مناطق این استعداد را  .مستعد سیالب هستند

 دارند.

غذای کشور از این عبارت دیگر  خیز هم مناطق مستعد کشاورزی و دامپروری هستند بههمه این مناطق سیل

 اهمیت زیادی دارد.  در کشور هاشود. به همین دلیل بحث سیالبمناطق تامین می

 

                                                           
 .کندمی مشخص را نقطه هر در زمین ارتفاعی موقعیت که شودمی گفته ترازی هم خطوط به توپوگرافی خطوط - 1

 منطقهوضع توپوگرافي -3نفوذپذیري زمين   -2شدت بارندگي    -1:   شامل تکرار سيالبعوامل اصلي بزرگي و 
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 رساني آنهاها و ميزان آسيبعوامل موثر بر شدت و حجم سيالب 

 های آبریز مناطق ها بر اثر استفاده نامناسب از منابع آب و خاک در حوضهتغییر در رژیم رودخانه

 دیده آسیب

 هاها و عدم رعایت قوانین مربوط به حفظ حریم و بستر رودخانهساخت و ساز در بستر و حاشیه رودخانه 

 ها و مخازن سدهاعدم الیروبی رودخانه 

 های اقتصادیبرداریکاربری آنها برای بهرهها و تغییر مسدود شدن مسیل 

 ها و محدودسازی خروجی آب رودها به سمت دریاعدم الیروبی مصب رودخانه 

 ویژه در ارتفاعاتههای آبخیزداری بتخریب پوشش گیاهی و توجه نامناسب به فعالیت 

 ای مانند تم و بوم منطقهبرداری بیش از توان اکوسیسهای اقتصادی بر مبنای بهرهتوسعه ناپایدار فعالیت

 ها و توسعه نامتوازن اراضی کشاورزی برداری نامتوازن از جنگلبهره

 مندی از امکانات طراحی شده در کشور مانند سامانه هشدار سیل طراحی شده در عدم توسعه و بهره

 پژوهشکده هواشناسی کشور 

های آنها و بخش طق تحت تاثیر سیل، دارايیها آثار فراوانی بر روی زندگی مردمان مناوقوع و بروز سیالب

 . كشاورزی و منابع طبیعی اين مناطق دارد

دهد که با شناخت دقیق از این آثار های گذشته  و تجربه جهانی نشان میبررسی آثار مثبت و منفی بروز سیالب

آثار مثبت و کاهش آثار توان در جهت تقویت های مدیریت مخاطره سیالب، میها و روشو استفاده از فناوری

منفی تالش نمود و از این طریق میزان منافع جامعه محلی تحت پوشش مخاطره سیل را افزایش داد و یا حداقل 

 ها و ضررهای گسترده جلوگیری نمود.از بروز خسارت

 و منابع طبيعي  ها در کشاورزيآثار منفي سيالب 

 یلیدبت عیصنا ها،ه، سردخانانبارها سات،یها، تاسهساز ربناها،یها، زترساخیز ه،یابن وارد شدن خسارت به .1

 محصوالت ریآالت، ادوات، ذخا نیماش ،یلیو تکم

 ها،یمرغدار هایمزارع، باغات، دامدار ،شوییآب قیخاک از طر زیخحاصل هیوارد شدن خسارت به ال .2

 ها و ...گلخانه ان،یآبز دیپرورش و تول یواحدها

 یاراض یآبگرفتگ لیدلهاز محصوالت ب یت برخکش خیافتادن تار ریبه تاخ .3

نوان محصول وارد عبه یجار یانتظار بود در سال زراع که ()زمستانه یرفتن محصوالت شفت نیاز ب .4

 زین یآبز و یمحصوالت دام. هریو غ جاتیزبلزا، سکگندم، جو،  ل؛بیاز ق یمحصوالت. چرخه بازار شود

 .است هکالت شدشم نیدچار هم

  در کشاورزي و منابع طبيعي هامثبت سيالبآثار 

  خروج از دور خشکسالی و رهایی از عوارض متعدد خشکسالی 

 هاها و دریاچهمحیطی از قبیل؛ تاالبهای زیستاحیای اکوسیستم 
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 های طبیعی به زیستی )بیوماس( در عرصهرونق و توسعه پوشش گیاهی و رسیدن آن به حد توده

 ویژه در مراتع

  های روستایی و ، دامداریهای سنتیتولید علوفه در مراتع، نیاز به علوفه دستی در دامداریافزایش

 .های سبک را به حداقل ممکن رسانده استعشایری به ویژه برای دام

 های منابع طبیعی به با پراکنش مناسب نزوالت جوی از سویی امکان تولید گیاهان دارویی در عرصه

 یابد.ش میمیزان قابل توجهی افزای

 های زیرزمینی افزایش پوشش گیاهی موجب کنترل و نفوذ بیشتر بارش به درون خاک و به سفره

 خواهد شد

 کاهش و کنترل ریزگردها 

 ها نیز پر از آب نیمهها، چاهبندانها پر آب شده، سدها ذخایر اوج خود را خواهند داشت، آبرودخانه

 .شوندمی

 .اندشده تیتقو یقابل توجه زانیبه م ینیرزمیز یهااست که سفره نیو مثبت و قابل توجه ا تیاهم زینکته حا

امکان استفاده از منابع  یمناسب و علم تیریالعاده مناسب و مطلوب است. لذا با مدها فوقسفره تیتقو

 .باشدیفراهم م یو رونق کشاورز ازیمورد ن زانیبه م ینیرزمیز

پر آب بوده و امکان  یدر سال جار زیها و قنوات نالب برف، چشمهقدر  شتریو نزوالت ب ادیوجود بارش ز با

 .باشدیفراهم م یامر کشاورز یشده برا تیریاستفاده مد
 

 هامدیریت سيالب 

 :ذیل قابل بررسی است چهار بخشدر ها مدیریت سیالب

-به عنوان مثال در اطراف رودخانه هاسیالبدر تعدیل :  ای(های سازهدر تعديل سیالب )روش بخش اول تالش

 کند وارد شهر نشود. می زنند برای زمانی که آب رودخانه طغیانها دیوارهای بتنی می

ل خسارت و تعدی: ای(های غیره سازهپذيری در مقابل سیالب )روشخسارتبخش دوم: تالشی در تعديل 

منظور این است که به نوعی حث خسارت پذیری که در ب ،خسارات ناشی از سیل آمادگی و افزایش تحمل

 ها را در برابر میزان خسارات باال ببریم.مقاومت

 است ازدر معرض سیل قرار نداشته باشد. اگر قرار جایی باشد که شود ای ساخته یهبنمثال: اگر قرار است که ا

شود مثالً ها مقاومت بیشتر دارند استفاده در مقابل سیالب که یارقامم مختلف کشاورزی استفاده شود از ارقا

ای تغییر کند که محصوالت در معرض سیل گونههیا تاریخ کشت محصوالت ب و ارقام ساقه بلند برنج کاشته شود

 قرار نگیرند.

-های حمایتی میبا استفاده از بیمه و صندوق:  ای(رسازههای غیها )روشخسارت تالش در تعديلسوم:  بخش

-شود میخسارات وارده را کمی تعدیل کرد و با استفاده از اقساطی که در طول زمان دریافت و انباشته میتوان 
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توان خسارت مالی بر افراد و مناطق سیل زده را جبران کرد و از ابعاد خسارت فاجعه آمیز کاست و بازسازی 

 .ساختنقاط آسیب دیده را به سرعت ممکن 

  : ای(های غیر سازهوان تحمل خسارت ناشی از سیل )روشادگی و افزايش تبخش چهارم: تالش در ايجاد آم

ای ت یعنی هم از اقدامات مختلف سازهای اسای و غیرسازههای سازهتجربه جهانی نشان داده ترکیب روشآنچه 

دهیم. نژادی انجام زراعی و هم عملیات بهات بهدهیم هم عملیو هم اقدامات آبخیزداری انجام کنیم استفاده 

 بخشی بیشتری خواهد داشت.مجموعه این عوامل اثر

 سيل در مواجهه با اقدامات اجرایي                 

 شود.دسته تجارب تقسیم می 3وص سیل به بررسی تجارب جهانی در زمینه اقدامات اجرایی در خص

 پیش بینی سیل:  -1

کشورهای روی  این مطالعات بر ه است.شد استفادهمطالعه مورد کشور تجربه چند از در زمینه پیش بینی سیل، 

-که این کشورها در مقابله با سیل چه کاریانجام شده است شهر پکن در چین و سریالنکا مجارستان، فرانسه، 

ند. اوالً تاریخچه مقابله با سیل و پیش بینی سیل در کشورها خیلی قدیمی است. یک ویژگی اهانجام داد ییها

و دبی  کردمسافت بسیار طوالنی را در کشور طی میکه داشتند همه اینها یک یا چند رود دائمی داشتند که 

ای زمانی طوالنی استفاده کردند های مقابله با سیل اوالً از بازدهتمامی این کشورها بر .آب آنها هم خیلی باال بود

 100یا  50جریان رود را در بازده زمانی ساله نبود بلکه  10یا  5العات یعنی پیش بینی سیل آنها بر مبنای مط

برای های هیدرولیکی مدل این کشورها ازهمه  دوم اینکهند. دید. سابقه تاریخی رود را گرفتند ساله در نظر

هایی نوینی که در همه این کشورها از تکنولوژیسوم اینکه . ه کردنداستفاد ،شناسیهای هوابرآورد از پیش بینی

استفاده کرده ای و از ابزارهای مختلف برای پیش بینی مثل بحث تکنولوژی تصاویر ماهوارهاین زمینه وجود دارد 

 دهد.اطالعات می ،هستندئین دست به افرادی که در اراضی پا و. کلیه این کشورها سیستم هشدار سیل دارند اند

ریان کند یک کشوری مثل مجارستان که تقریباً مسطح است رودی که در این کشور جها فرق میلبته موقعیتا

کشد به عبارت دیگر این افراد روز طول می 5تا  4دست برسد ائینکند تا به اراضی پدارد اگر آب این رود طغیان 

دهند در یک کشوری مثل سریالنکا این فرصت خیلی کمتر است اما ا انجام فرصت دارند که این کار رروز  5یا  4

-و پائین دارد قراراطراف و حاشیه رود آنها بیشتر اراضی زراعی هستند در پکن باالدست رودخانه اراضی زراعی 

جالب تنها جایی که از سیل بندها استفاده کرده بودند در پکن بود نکته  دارد. قراردست رودخانه اراضی شهری 

- میباالاز سیل بندها را  آمد اینهاطوری که سطح تراز آب باال میهمانگرفت اینکه زمانی که سیالب در می

 آسیب نرساند. پرجمعیتشود و به نواحی مسکونی و نواحی شکستند که آب در اراضی پخش 

 :  برابر سیل مقاوم سازی در -2

 از هم متفاوت است. در بحث حفاظت منظور این است کهها، در برابر سیالب تبحث حفاظ بابحث مقاوم سازی 

  .مقاوم کنیمای، شهر را در برابر سیل و سیالب های بتونی و کیسهبستن سد، سیل بند، بند، دیوار با
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گذاشتند که آب می های شنیاینکه آب رودخانه وارد شهر نشود کیسه برای امسال، در جنوب کشور در سیل

 وارد شهر نشود.

تاه مدت و یکسری اقدمات بلند یکسری اقدامات کومقاوم سازی به  .استیک مقدار فراتر مقاوم سازی اما مفهوم 

هلند و  کشوردو سازی شود. در بحث مقاومگفته میها ها از سیالبدر راستای جلوگیری از آسیب مدت

  .استدو مورد کامالً متفاوت این  ردعملک کهرا بررسی کردیم بنگالدش 

ها دور تا دور سرزمین خودشان را سدها و تر از سطح دریا است. هلندیاع آن پستت که ارتفسهلند سرزمینی ا

دهند. می و مرتب اراضی آبرفتی را توسعه م آب دریا به داخل کشور جلوگیری کنندهایی زدند که از هجوسازه

با پهن و هم دور کشور هم با سدسازی در  این کشورند. اهای استفاده کردبرای مقاوم سازی از اقدامات سازهاینها 

 در جاهای مختلف این کشور،   بندهایی و هم با احداثم اینکه اراضی آنها کم است رغعلی  ،رودهای خودکردن 

 کنند. سیالب را کنترل  اند،توانسته

هایی به کمک کمیته بر روی رودخانه جامونا به وسیله فعالیت ای از اقدامات موثرنمونه در کشور بنگالدش

انجام شده است. این کمیته به کمک منافع ناشی از بهبود پرورش ماهی که خود مبتکر آن  1مرکزی منونایت

راضی تا . یک مدرسه، مسجد یا یک محل عمومی انتخاب و ااست ههای محلی نمودبوده اقدام به احداث پناهگاه

این کیلومتر دورتر اقامت دارند.  2تا  1شود تا پناهگاه موقت برای روستائیانی باشد که ترازی معین باال برده می

و محل مالقات  مانندکاربردهای دیگری  زمان سیلدر عالوه بر عملکرد به عنوان پناهگاه نواحی مرتفع شده، 

 است.نیز مجهز به چاه و تسهیالت بهداشتی مرتفع ناحیه  همچنین این .داردنیز وزانه مردم گردش و تفریح ر

پذیری اراضی تحت کشت ساکنین سواحل گلی و شنی با استفاده از کاشت علوفه پروژه دیگر برای کاهش آسیب

شود. بنابراین برفتی تثبیت میچسبد و مصالح آکاتکین است که نوعی گیاه سنتی است که خاک به آن می

 گردد.تر میسواحل گلی و شنی پوشیده از گیاه کاتکین است که در مقابل فرسایش در اثر سیل مقاوم

 اقدامات پس از وقوع سیل  -3

 طی دوره پس از ختم سیل تا پایان عملیات امداد اقدامات زیر را باید انجام داد: 

  ادامه نجات و مراقبت از قربانیان حادثه 

  برقراری ارتباط مجدد ارتباطات 

  عملیات امداد ) تهیه سرپناه، غذا، خدمات پزشکی و بهداشتی، کنترل محیط و خدمات رفاهی 

  بررسی گزارش و ارزیابی میزان خسارات و تلفات 

  تغییرات فوری 

                                                           
طلب است که و صلح ،یخدمات ،یآژانس امدادرسان کی( MCC ای Mennonite Central Committee: یسی)به انگل تیمنونا یمرکز تهیکم - 1

آن در  ییواقع است و مقر کانادا ایلوانیدر آکرون پنس تهیکم نیا ییکایرا بر عهده دارد. مقر آمر شیو آم ح،یبرادران در مس ت،یمنونا ئتیه 15 یندگینما

 .توبایمان پگینیو
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قبل و بعد از وقوع حادثه انجام داد. البته بیمه سیل  توانمات مددکاری نظیر بیمه سیل را میهمچنین اقدا

تواند الگوهای بسیار منظم خسارت مزبور را به دهد ولی مییزیکی ناشی از سیالب را کاهش نمیخسارت ف

 سلسله اقساط یکنواخت تبدیل کند.

  جمع بندي 

اما مدیریت آن امکان  ب ناپذیر،سیالب یک مخاطره طبیعی است که وقوع آن اجتنابا توجه به مطالب ارائه شده 

اند که عبارتند از اقدامات ها به سه مرحله تقسیم شدهانجام شده برای مقابله با سیالب هایفعالیت .پذیر است

ب در مناطق مختلف و مستعد سیالب، مقاوم سازی مناطق سیل خیز برای الزم برای پیش بینی وقوع سیال

ها و سرانجام اقدامات الزم بعد از وقوع سیالب، برای انجام به بسیالکاهش اثرات منفی و خسارات ناشی از 

  موقع عملیات امداد رسانی و همچنین تسریع در بازگشت منطقه آسیب دیده به شرایط قبل از بحران. 

حمایت نهادهای بین  در مواقع ضروری،های مردم نهاد و های مختلف، تشکلهرچند لزوم مشارکت سازمان

برد و موفقیت هر یک از های مصوب و اتخاذ شده در پیشها و سیاستالمللی ضروری است، ولیکن نقش دولت

در دو مبحث کلیدی  ها در مدیریت مخاطرات در بخش کشاورزینقش دولتالبته این مراحل انکار ناپذیر است. 

 است.  یگذاراستیسو همچنین  یبخش یو آگاه یاطالع رسان

توانند با استفاده از ابزارهای سیاستی مدیریت موثری بر مخاطرات در بخش کشاورزی از جمله ها میدولت

. کنندهای مناسب بر مشکالت ناشی از این مخاطرات غلبه با اتخاذ سیاست توانندآنها می. ها داشته باشندسیالب

ها ها و اقدامات نادرست توسط دولتاتخاذ سیاستدر مقابل در برخی موارد تعامالت پیچیده بازار موجب 

ها نظیر بیمه محصوالت و ت. اتخاذ برخی از سیاستها را دشوار ساخته اسبگردیده که مدیریت ریسک سیال

بر این برخی اقدامات  . عالوهکاهش دهدمخاطرات را آثار تخریبی این توانند های حمایت قیمتی میسیاست

های واقعی مخاطرات منجر به یع با احتمال وقوع کم و یا اندیشیدن در خصوص هزینهنظیر عدم ارزیابی وقا

های کشاورزی را هایی از حمایتها باید شکلهای نامناسب خواهد شد. دولتاقدامات، تصمیمات و سیاستگذاری

-ها و حمایتهای نهادههای بیمه کشاورزی، یارانهشوند را حذف کنند. یارانهکه منجربه افزایش ابتال به خطر می

تواند تصمیمات تولید کشاورزان را تحت تاثیر قرار دهند و در شرایط خاص باعث افزایش های قیمتی کاالها می

به کشت  های حمایتی منجرخطر سیالب و یا خشکسالی شوند. گاهی تشویق کشاورزان با استفاده از سیاست

. کننداینکه محصوالت دارای ریسک بیشتر تولید می های بیشتر در مناطق در معرض خطر شده و یازمین

-ها هزینههای زراعی در مقابل سیالبتوانند با تقویت زمینها میدولتهمچنین در خصوص مخاطرات سیالب، 

 های ناشی از این خطرات را کاهش دهند. 

 


