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چكیده 
ناگواری  مخاطرات  ازجمله  خاک  فرسایش  و  سیل  وقوع 
است که هرساله باعث بروز صدمات و خسارات بسیار زیاد و 
جبران ناپذیر به محیط طبیعی و پدیده های انسان ساخت می شود. 
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و هم چنین 
تأمین مواد غذایی افراد جامعه، برای پایداری کشاورزی، بایستي 
بر  مؤثر  عوامل  و  کشاورزی  بخش  قابل دسترس  منابع  میزان  بر 
اگرچه شود.  ویژه ای  تأکید  منابع،  تخصیص  و  تصمیم گیری 
توجه به مقوله تاب آوری در بخش کشاورزی امری مهم محسوب
موجود در ارتباط با ارتقاء تاب آوری در مطالعات  می شود ولی 
خاک بسیار فرسایش  مهار  و  سیل  مقابل  در  کشاورزی  بخش 
شناسایی  حاضر باهدف  پژوهش  اساس،  همین  بر  اندک هستند. 
راه کارهای بهبود تاب آوری کشاورزی در برابر سیل ضمن این که 
امنیت  و  کشاورزی  بر  سیل  اثر  تاب آوری،  اهمیت  بررسی  به 
تاب آوری  تقویت  برای  راه کارهایی  درنهایت  پرداخته،  غذایی 
بخش کشاورزی از طریق مقابله با سیل و حفاظت خاک وآب ارائه 
مروری می تواند مبنایی است. نتایج حاصل از این پژوهش  داده 
کلیدی برای پژوهش گران، مسئوالن اجرایی و مدیران علمی و 
بخش کشاورزی کشور قرار گیرد و هم چنین به کشاورزان کمک 
خواهد نمود تا شیوه های مدیریتی متفاوتی را برای مقابله با انواع 

مخاطرات به خصوص سیل و فرسایش خاک در نظر بگیرند.

بوم سازگان،  انعطاف پذیری  غذایی،  امنیت  کلیدي:  واژه هاي 
بالیای طبیعی، تاب آوری آبخیز، مدیریت بحران
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مقدمه
طبیعی  منشأ  حوادث با  از  مجموعه ای  به عنوان  طبیعی،  بالیای 
است.  اثرگذار  آن  تشدید  در  انسانی هم  که عوامل  بوده  زیان بار  و 
بالیای طبیعی از قبیل سیل و فرسایش خاک یکی از حوادث طبیعی 
غیرمترقبه است که افراد و اموال را در سراسر جهان تهدید می کند 
کشاورزی،  زمین های  انسانی،  جوامع  به  را  شدیدی  خسارات  و 
احتمال وقوع خطر سیل  .]77[ وارد می کند  پل ها و جاده ها  سدها، 
در مناطق غرب آسیا، ازجمله ایران نسبت به سایر مناطق با سرعت
از طریق کاهش  بیش تري در حال افزایش است ]2[. سیل می تواند 
عرضه محصوالت کشاورزی و به تبع آن بر رشد اقتصادی و تورم 
مصرف  سطح  بر  درآمد  کاهش  طریق  از  هم چنین  بگذارد،  تأثیر 
خانوارهای آسیب دیده تأثیر منفی داشته باشد ]7[. خسارات مذکور 
در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران دارای اثرات و پیامدهای 
اقتصادي  بخش  بزرگ ترین  ایران  در  کشاورزی  زیرا  است،  زیادی 
پس از بخش خدمات با مشارکت حدود 26 درصد تولید ناخالص 
اختصاص  خود  به  را  غیرنفتی  صادرات  از  درصد   26 و  داخلی3 
می دهد، هم چنین محل اشتغال 23 درصد از شاغالن کل کشور است 
و بیش از 80 درصد غذاي کشور در این بخش تأمین می شود ]36[. 
بنابراین مدیریت مناسب سیل، می تواند موجب توسعه اقتصادی شده 
به سبب وقوع بالیا و  بهبود بخشد ]39[.  را  و وضعیت کشاورزی 
مخاطرات محیطی مختلف با منشأ طبیعی و انسانی با داشتن اثرات 
نامطلوب انسانی و بوم شناختی، رویکرد استفاده از مفهوم تاب آوری4

از  یکی  تاب آوری   .]62[ است  مطرح شده  طبیعی  بالیای  برابر  در 
اقتصادی  و  اجتماعی  امنیت  به  دستیابی  به منظور  مباحث  مهم ترین 
جوامع و به معناي توانایي در برابر مخاطرات محیطي، پاسخ گویي 
به شرایط بحراني و تطبیـق پـذیري بـا آن و بازگشت سریع و آسان 
تاب آور  درواقع   .]12[ است  مخـاطره  وقـوع  از  پـیش  شـرایط  به 
نمودن به معنای کمک به مدیریت بهتر سامانه های طبیعی یا بازسازی 
سریع تر در مواجهه با مخاطرات در آینده است ]26[. در سال 2005 
میالدي مفهوم تاب آوری به مباحث مدیریت بالیاي طبیعي به طرح 
Hyogo در ژاپن اضافه شد و نحوه کاهش بالیاي طبیعي به دو صورت
نظري و عملي موردتوجه قرار گرفت. از زمان تصویب قانونِی طرح 
در راهبرد بین المللی کاهش سوانح سازمان ملل متحد5   Hyogo
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جداي از  باهدف برنامه ریزی برای تقلیل خطرهای ناشی از سوانح 
کاهش آسیب پذیری1، توجه مدیران به نحو بارزي به افزایش و بهبود 
تاب آوری در جوامع معطوف شد ]44[. با توجه به نقش بسیار مهم 
پایدار سازمان ملل،  اهداف توسعه  از  کشاورزی در تحقق بسیاری 
اقتصادی  تاب آوری  افزایش  در  کشاورزی  بخش  جدی  مشارکت 
از  وسیعی  طیف  به  پاسخ گویی  برای  آن ها  ظرفیت  بهبود  و  مزارع 
 .]8[ است  ضروری  پایدار  توسعه  اهداف  به  دستیابی  در  چالش ها 
برای  اقتصاد کشور،  در  اهمیت بخش کشاورزی  دلیل  به  از طرفی 
پایدار ماندن کشاورزی به عنوان منبعی کسب درآمد و به ویژه تولید و 
تأمین مواد غذایي موردنیاز، بایستي بر میزان منابع قابل دسترس بخش 
تأکید  منابع،  بر تصمیم گیری و تخصیص  کشاورزی و عوامل مؤثر 
با  طبیعی  مخاطرات  برابر  در  تاب آوری  فرآیند   .]33[ شود  ویژه ای 
تأکید بر سیل دارای ابعاد مختلفی است که در طی سالیان اخیر تالش 
شده که به جای کاهش خسارات مالی-اقتصادی آن با بهره گیری از 
در  تاب آوری  و  انعطاف پذیری  بهبود  به سمت  آسیب پذیری  تقلیل 
مطالعات موجود درزمینه  بااین حال   .]57[ پرداخته شود  مقابل سیل 
تاب آوری در بخش کشاورزی در برابر سیل و حفاظت خاک وآب 
بسیار اندک هستند. در همین ارتباط، نیک کامی و همکاران ]59[، در 
دامنه های ایستگاه پخش سیالب سهرین قره چریان در استان زنجان 
و  رواناب سطحی، رسوب  میزان  بارندگی،  متغیرهای  از  استفاده  با 
عملکرد محصول در کرت های استاندارد فرسایشی به ابعاد 22/1 × 
1/83 متر، در دو تیمار شخم روی خطوط تراز2 و شخم در جهت 
شیب3، در سه طبقه شیب صفر تا 12، 12 تا 20 و 20 تا 40 درصد 
در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه کشت 
نتایج نشان داد که شخم روی خطوط  آزمایشی گندم مقایسه شد، 
در  تولید رسوب  و  رواناب سطحی  میزان  قابل توجهی  به طور  تراز 
رواناب سطحی و رسوب  داد. حجم  را کاهش  تمام طبقات شیب 
حاصل از تیمار شخم روی خطوط تراز در شیب های 12 تا 20 و 20 
تا 40 درصد در مقایسه با شیب صفر تا 12 درصد به طور معنی داری 
بیشتر بود. هم چنین عملکرد محصول در شخم روی خطوط تراز، 
19 درصد بیش تر گزارش شد. مهدوی دامغانی ]42[ در مطالعه ای با 
توجه به اصول کشاورزی بوم شناختی، سالمت مواد غذایی و ارتقا 
رویکردهای  بررسی  به  ایران  در  کشاورزی  سامانه های  تاب آوری 
این  نتایج  پرداختند،  کشاورزی  فراورده های  تولید  در  بوم شناختی 
غذایي  امنیت  به  دست یابي  براي  نیز  ایران  که  داد  نشان  بررسی 
کشاورزي  بردارد،  گام  بوم شناختي  کشاورزي  مسیر  در  باید  پایدار 
پایه  بر  و  اقتصادمحور  بوم سازگار،  دانش بنیان،  که  بوم شناختي اي 
ظرفیت محیطي سرزمیني باشد. مطالعات مربوط به تاب آوري کشور 
Tunga در برابر سیالب و طوفان هاي دریایي ناشي از تغییـر اقلـیم 
برابر  در  این کشور شدیداً  این است که  بیان گر  و گرمـاي جهاني، 

1. Vulnerability
2. Contour Plowing
3. Vertical Plowing

بحران هاي طبیعي ناشـي از گرمـاي جهـاني آسیب پذیر است ]22[.  
مکات و همکاران ]43[ در پژوهشی تحت عنوان افزایش تاب آوری 
نوین  روش های  بررسی  به  سیل  با  مواجهه  در  خرده پا  کشاورزان 
سازگار با محیط زیست پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده 
می تواند  سازمانی  مدیریت  آن  کنار  در  و  افراد  بومی  تجربیات  از 
به طور مؤثری به کشاورزان در خصوص مواجهه با محدودیت های 
اقلیمی کمک شایان توجهی نماید. داس و همکاران ]17[ تاب آوری 
محیط زیستی  عوامل  به  اراضی حساس  از  بخشی  در  را  کشاورزی 
این  نتایج  قراردادند.  موردبررسی  هندوستان  در   Odisha ایالت  در 
پژوهش که بین سال های 2001-2002 و 2013-2014 بوده، نشان 
داد که بهره گیری کشاورزان از فناوری های جدید مدیریت یکپارچه 
در  می تواند  اراضی  بوم شناختی  توان  از  بهینه  استفاده  و  اراضی 
تاب آوری کشاورزی اراضی به خرده مالکان کمک قابل توجهی نماید. 
مهلنگا و همکاران ]48[ به بررسی افزایش تاب آوری کشاورزی برای 
خرده مالکان در زامبیا طی سال های 2012 تا 2020 پرداختند. آن ها 
به  )علوفه  مخلوط  کشت  سامانه های  از  استفاده  که  داشتند  اظهار 
همراه ذرت( می تواند در هر هکتار به طور چشم گیری باعث افزایش 
برابر  در  را  کشاورزی  بخش  تاب آوری  و  کارایی محصوالت شده 

سیل افزایش دهد. 
بالیای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی را بر بازدهی محصوالت 
مناطق  از  یکی  نیز  ایران  است.  داشته  غذایی4  امنیت  و  کشاورزی 
بالخیزی است که اغلب این بالیای طبیعی اثرات زیان بار و خسارات 
زیادی در آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار بسته به شدت و 
مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار مصرف کننده در 
ایران داشته باشد. امروزه دولت ها براي کاهش اثرات بالیاي طبیعي، 
نموده اند.  اضافه  مدیریتی  چارچوب هاي  به  را  متنوعي  راهبردهاي 
یکي از این راهبردها، افزایش تاب آوري در برابر بالیاي طبیعي است. 
ازاین رو با توجه به کارکردهای بخش کشاورزی و نقش برجسته آن 
در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، تاب آوری و ماندگاری این بخش 
راهبردی در برابر بالیای طبیعی و تهدیدات خارجی از اهمیت باالیی 
با توجه به کارکردهای بخش  برخوردار است. لذا در این پژوهش 
کشاورزی و هم چنین نقش برجسته آن در پیشبرد اهداف اقتصادی 
و زنجیره تولید مواد غذایی، به بررسی ضرورت تقویت تاب آوری 

کشاورزی در مقابل سیل و حفاظت  خاک وآب پرداخته شده است. 

افزایش بالیای طبیعی و تأثیر آن در بخش کشاورزی
آمار و ارقام منتشره توسط سازمان ملل متحد نشان می دهد، از میان 
بالیای طبیعی، سیل بیش ترین خسارات را به انسان وارد نموده است، 
به طوری که یک سوم خسارات اقتصادی بالیای طبیعی مربوط به سیل 
از  به طور مستقیم و غیرمستقیم  است و دوسوم جمعیت کره زمین 
عواقب آن متأثر می باشند ]72[. هم چنین این آمار نشان می دهد که 
در سال های اخیر، تناوب، شدت و خرابی سیالب های اتفاق افتاده 

4. Food Security
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در برخی نقاط جهان و ازجمله ایران، رو به افزایش است و دلیل 
اقلیم عنوان می شود ]41[.  نیز گرم شدگی جهانی و تغییر  اصلی آن 
افزایش بالیای طبیعی بزرگ ترین چالش  محیط زیستی قرن بیست و 
اقتصادی،  مختلف  بخش های  بر  گسترده ای  تأثیرات  که  است  یکم 
جوامع انسانی، کشاورزی و تنوع زیستی دارد. منابع آب و کشاورزی 
مستقیمًا  زیرا  هستند  وابسته  اقلیم  به  بیش تر  که  هستند  بخش هایی 
بهره وری و در دسترس بودن زمانی و مکانی منابع را تعیین می کنند 
]6[. به عالوه، این بخش ها به  شدت با سایر بخش های اقتصادی مرتبط 
هستند و سهم بزرگی از اقتصاد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه 
به خود اختصاص می دهند. بالیای طبیعی تأثیر قابل توجهی بر پایداری 
دهه های  در  غذا  تأمین  و  انسان  آب، سالمت  تأمین  کیفی  و  کّمی 
آینده خواهند داشت ]9[. عالوه بر این، کشاورزی بخشی حساس 
به بالیای طبیعی است که باید با تغییرات آب وهوایی سازگار شود 
تا حیات اقتصادی خود را حفظ کند و نیازهای روزافزون جمعیت 
طبیعی  بالیای  جهانی،  در سطح   .]53[ کند  برآورده  را  رشد  به  رو 
مبتنی  معیشت  و  کشاورزی  پایدار  توسعه  برای  بزرگ  تهدیدی  به 
رخ می دهد  وقتی که واقعه ای   .]10[ است  تبدیل شده  کشاورزی  بر 
اثرات اختالل در سامانه  اقتصادی به گونه ای است که فراتر از زیان ها 
و هزینه های مالی آنی است که بتوان به راحتی جایگزین کرد. عالوه 
بر این پیامدهایی همچون خسارت به صادرات و تولیدات، خسارت 
جیره بندی در برخی بخش ها، کاهش اشتغال  به درآمد و معیشت، 
مالیات را در پی خواهد داشت. محاسبه ضرر و  و کاهش بازدهی 
ذکرشده برای برآورد اثرات فاجعه بر رفاه انسانی  زیان های انسانی 
ضروری است ]44[. در جوامع غنی تر وجود ذخایر مالی، شبکه های 
سرعت بهبودی بعد از تنش های  فرآیند بیمه  اجتماعی و  امنیت 

ایجادشده را افزایش می دهد ]31[.

سیل، امنیت غذایی و سیاست ترویج کشاورزی 
   امنیت غذایی، دسترسی نهایی به مقادیر قابل اعتماد و کافی مواد 
امنیت غذایی موضوعی  غذایی مغذی و مقرون به صرفه است ]74[. 
بااهمیت جهانی است که کشورها برای دستیابی به آن تالش می کنند 
ملل  سازمان  توسط  به ویژه  جهانی،  سطح  در  برنامه  چندین   .]61[
متحد، برای دست یابی به امنیت غذایی وجود داشته است ]27[. در 
بوده است.  برنامه ها  این  بهره وری، محور اصلی  بهبود  راستا  همین 
سیل  مانند  طبیعی  بالیای  تأثیر  تحت  کشاورزی  بهره وری  اگرچه 
است. بااین حال در برنامه مذکور مورد تأیید قرار نگرفته است ]13 
و 78[. بر همین اساس عدم لحاظ نقش بالیای طبیعی ازجمله سیل 
در ناامنی غذایی، یکی از معایب اصلی برنامه های مذکور به خصوص 
در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران است که نیازمند بازنگری 
در سیاست های آتی است. این امر مستلزم رویکرد جامع تری برای 

رسیدگی به امنیت غذایی است ]20[.  

تأثیر سیل بر اجزای مختلف امنیت غذایی
 مفهوم امنیت غذایی شامل در دسترس بودن، استفاده و پایداری 
تمام  بر  این تعریف می توان دریافت که سیل  به  با توجه  غذاست. 
این عوامل اثرگذار است. بااین حال، در اغلب برنامه ها و سیاست های 
امنیت غذایی عمدتًا به افزایش تولید و دسترسی به غذا برای تمام 
امنیت  تهدیدکننده  عوامل  از  بسیاری  و  است  متمرکزشده  افراد 
ازآنجایی که   .]28[ است  قرارگرفته  غفلت  مورد  ازجمله سیل  غذایی 
شبکه غذایی شامل مجموعه فعالیت های درگیر در تولید، پردازش، 
ذخیره سازی، حمل ونقل، مصرف و دفع مواد و محصوالت غذایی 
در  به خصوص  سیالب  وقوع  ارتباط  همین  در   .]28 و   58[ است 
کشورهای درحال توسعه می تواند حلقه اول شبکه غذایی یعنی تولید 
تأثیر  به شدت تحت  نیز  را  را مختل کرده و عملکرد سایر مؤلفه ها 
در  قبلی  رویکردهای  دریافت  می توان  اساس  همین  بر  دهد.  قرار 
فعل وانفعاالت  به  توجه  با  غذایی  شبکه های  مدیریت  و  حکمرانی 
و  اساسی  بازبینی  به  نیاز  مذکور  شبکه  درهم تنیده  بازخوردهای  و 
مهار  غذایی  شبکه های  در  موجود  مشکالت  تا  داشته،  جامع نگرانه 
چنین  گرفتن  نظر  در  با   .]32[ شود  جلوگیری  آن ها  تشدید  از  و 
رویکردی، نه تنها می توان به مفهوم کل نگر امنیت غذایی توجه کرد، 
بلکه می توان به چگونگی تأثیر بالیای طبیعی ازجمله سیل بر اجزای 

مختلف شبکه غذایی نیز پرداخت ]20[. 

ارکان امنیت غذایی
مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده است و به وسیله تعامل      
دامنه ای از عوامل زیستی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی 
تعیین می شود که در عرضه کافی مواد غذایی در سطح کالن و توزیع 
عادالنه به منظور دستیابی همه به آن بروز می کند. بنابراین چهار مؤلفه 
تبیین شده برای امنیت غذایی به شرح مندرج در شکل 1 شامل موجود 
بودن غذا )فراهمی(؛ دسترسی به غذا؛ مصرف و سالمت غذا؛ ثبات 
یا پایداری )تاب آوری( است که درنهایت بهبود وضع تغذیه را رقم 
می زند. بهبود امنیت غذایی در هر  کشوری نیازمند افزایش دسترسی 
تولید،  بدین جهت،  است.  به غذا از طریق افزایش تولید داخلی 
به ویژه در زیرساخت ها و ساختارهاست،  نیازمند حمایت همه جانبه 
به نحوی که عوامل ناامنی را هدف قرار دهد. از اقدامات ضروری در 
نظام امنیت غذایی و تغذیه ای کشورها، ایجاد و توسعه زیرساخت های 
مدیریتی، وجود قوانینی همچون کاهش سوءتغذیه کودکان با اجرای 
برنامه های مداخله ای بین بخشی بهبود تغذیه کودکان، بهبود شاخص 
سالم و کاهش  آب آشامیدنی  تولید غذا، بهبود دسترسی به غذا و 
اختالف سواد تغذیه ای زنان و مردان بوده است. کشاورزی به عنوان 
پایه و اساس فعالیت جامعه روستایی، هم به طور مستقیم با تولید و 
عرضه مواد غذایی و هم به صورت غیرمستقیم با تأمین بخشی از رشد 
اقتصادی و شتاب بخشی به آن و نیز ایجاد فرصت های اشتغال برای 
بخشی از نیروی فعال کشور به تأمین امنیت غذایی و درنتیجه تقویت 

امنیت ملی کشور کمک می رساند ]52[
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شکل 1. ارکان امنیت غذایی ]23[

در دنیای کنونی، نابسامانی در بخش تولیدات کشاورزی روزبه روز 
افزایش است و امنیت غذایی بخش عمده ای از مردم  حال  در 
نابسامانی ها،  این  نشده است. علت  کشورهای درحال توسعه تأمین 
در کشورهای درحال توسعه به علت زیرساخت های ضعیف، ازجمله 
ضعف در روند ذخیره سازی و نحوه بسته بندی مواد غذایی، افزایش 
قیمت ها و درنهایت کاهش دستیابی به مواد غذایی سالم اتفاق می افتد. 
ناامنی و بحران غذایی را باید در سیاست های توسعه طلبانه  ریشه 
یک سویه قدرت های بزرگ جستجو کرد، چراکه در اقتصاد  و 
به  مصرف گرای مبتنی بر حداکثر سود، جایی برای اخالق و عمل 
تعهدات انسانی تعریف نشده است. امروزه چالش هایی چون افزایش 
غذایی روزانه افراد، نابودی  گرسنگی، عدم وجود تعادل در رژیم 
محیط زیست و منابع طبیعی، باعث شده است تا موضوع امنیت غذایی 
به یکی از مهم ترین مسائل جوامع بشری تبدیل شود. در این راستا 
از شرایط اصلی تحقق امنیت ملی و از ارکان  تأمین امنیت غذایی، 

توسعه اقتصادی است ]21[.

افزایش تاب آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک وآب
امنیت غذایی می تواند به طور مستقیم بر ابعاد مختلف مانند تولید 
بر  بگذارد.  تأثیر  غذایی  مواد  به  دسترسی  و  کشاورزی  محصوالت 
اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 836 میلیون نفر در جهان 
در فقر شدید به سر می برند. هنوز افراد زیادی در جهان هستند که 
غذای کافی ندارند و نیاز به زندگی فعال و سالم دارند. کشاورزی 
به  پاسخ گویی  و  تولید  کارایی  افزایش  برای  فوری  راه حلی  پایدار 
تقاضای جمعیت جهان است ]3[. ناامنی غذایی و کیفیت پایین رژیم 
غذایی باعث مشکالت بزرگ سالمت عمومی می شود. سوءتغذیه، 
مسئول اختالالت رشد جسمی و ذهنی، بیماری های عفونی مختلف 
و تعداد باالی مرگ های زودرس است ]19[. کاهش این مشکالت 
مستلزم  )گرسنگی صفر(،  پایدار  توسعه  غایی  هدف  به  دستیابی  و 
تحوالت عمده در سامانه های غذایی جهانی است ]25 و47 و 76[. 

تغییر رویکردهای تولید و مدیریت کشاورزی و  ارتباط  همین  در 
اشاره شده  مسائل  با  ارتباط  در  اجرای شیوه های جدید کشاورزی 
افزایش  می تواند  موارد  این  از  یکی  می رسد.  نظر  ضروری به 
تاب آوری اراضی کشاورزی در برابر سیالب باشد. در همین ارتباط 
ایجاد  اولین گام در  کاربست شیوه های مناسب حفاظت خاک و آب 
تاب آوری بخش کشاورزی در جهت افزایش مقاومت خاک در برابر 
آب  نفوذ  ظرفیت  افزایش  فیزیکی خاک،  کیفیت  بهبود  است.  سیل 
باران و ظرفیت آب در دسترس گیاه از طریق شیوه های کشاورزی 
حفاظتی1، استفاده از افزودنی های خاک، بهره گیری از تناوب زراعی 
صحیح و مدیریت ماده آلی خاک بیش از شیوه های کشاورزی دیگر 
مانند استفاده از خاک پوش  ها و گیاهان پوششی می تواند کمک کننده 
باشد ]13[. توضیحات مربوط به روش های مذکور و اثرگذاری آن ها 

در کاهش خسارات سیل در ادامه ارائه شده است.

- کشاورزی حفاظتی
    کشاورزی حفاظتی رویکردی نوین برای مدیریت بوم سازگان  های 
کشاورزی در جهت افزایش بازدهی عملکرد محصوالت کشاورزی، 
بهره وری آب، افزایش حاصلخیزی و افزایش درآمد است و درعین حال 
با  و هم چنین  کاهش هدررفت منابع آب وخاک را به همراه دارد 
کاهش مصرف ورودی ها و درنتیجه کاهش هزینه های تولید، می تواند 
پایداری توسعه اجتماعی- اقتصادی انسان را نیز تضمین کند ]35[. در 
روش بی خاک ورزی 2و حداقل خاک ورزی3 با حداقل دخالت در به 
بقایای گیاهی در سطح خاک  باقی نگه داشتن  هم خوردگی خاک و 
ایجاد محیطی مناسب برای نفوذ آب در خاک، کاهش تبخیر از  با 
سطح خاک، کاهش هدررفت خاک، ایجاد ساختمان مناسب و با به 
دام انداختن برف در سطح مزرعه در ذخیره آب خصوصًا در مناطق 
دیم می تواند بسیار مؤثر باشد. هم چنین این روش اجازه تولید بیش تر 
در مناطق خشک و نیمه خشک را به علت بهبود استفاده از آب و بهبود 

بازدهی آبیاری فراهم می آورد ]82[.

- استفاده از افزودنی های خاک
مرتعی،  و  کشاورزی  اراضی  از  به جا  نا  استفاده های  به  توجه  با 
صورت  این  در  رها  شوند.  اراضی  از  بعضی  گاهی  است  ممکن 
بخش های زیادی از اراضی کشاورزی و مرتعی از دست می روند و 
موجب تخریب اراضی پایین دست و افت باروری آن ها و درنهایت 
رها شدن این اراضی می شوند. بر این اساس استفاده از افزودنی های 
این  در  گیاهی  پوشش  استقرار  زمینه سازی  برای  خاک  مختلف 
اراضی بسیار توصیه می شود ]68[. افزودنی های خاک جز روش های 
یا  اضافه شده  ماده  نوع  هر  به  که  است  در حفاظت خاک  مدیریتی 
ویژگی های  بهبود  برای  که  می شود  اطالق  خاک  روی  پراکنده شده 

1. Conservation Agriculture (CA)
2. No (Zero) Tillage
3. Minimum Tillage
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خاک مانند نگه داری آب، نفوذ آب، زه کشی و بهبود ساختمان خاک 
برای حفاظت محیط برای استقرار ریشه گیاهان استفاده می شود ]18[. 
آلي،  کمپوست  ازجمله  مختلفی  اصالح گرهای  و  افزودنی ها  اساسًا 
خاک پوش هاي  زیستی1،  زغال های  زراعي،  محصوالت  باقي مانده  
نفتي، انواع پلیمرهاي نفتي و زیست تخریب پذیر2، اصالح کننده های 
کلش  و  کاه  ویناس،  سیلیکا،  نانوذرات  ورمی کمپوست،  زیستی، 
دامی  کود  کاغذ،  بازیافت  کارخانه های صنایع  نرمه ضایعاتی  برنج، 
شرایط  و  مقیاس ها  در  شهری  پسماندهای  و  فاضالب ها  لجن  و 
از  گسترده اي  طیف  در  خاک  ویژگي هاي  بهبود  باهدف  مختلف 
شرایط اقلیمي و درنتیجه کاهش هدررفت خاک و مدیریت رواناب 
سطحي مورداستفاده قرارگرفته است ]66 و 68[. درهرصورت اساسًا 
بر استفاده از افزودنی های آلی حاصل از بقایای موجودات گیاهی و 
کود  کمپوست،  گیاهی،  پوشش  بقایای  و  کاه وکلش  جانوری شامل 
زغال  کاغذ،  کارخانه  فاضالب  فاضالب،  لجن  سبز،  کود  حیوانی، 
زیستی، زغال سنگ نارس و خاکستر ]84، 70، 51، 67 و 69[ و زیستی 
غذایی  عناصر  تولید  توانایی  با  خاک زی  ریزموجودات  دربرگیرنده 
سیانوباکتری ها،  و  باکتر ی ها  شامل  گیاهان  استفاده  برای  قابل جذب 
و  کمپوست  به  زائد  آلی  مواد  تبدیل کننده  ریزموجودات  قارچ ها، 
کرم های خاکی تولیدکننده ورمی کمپوست افزودنی های زیستی ]68[ 
به سبب سازگاری با محیط زیست، صرفه اقتصادی، حفظ توان تولید 
ایجاد شرایط  آلودگی محیط زیست و  از  در درازمدت و جلوگیری 

پایدار در بوم سازگان تأکید جدی تری وجود دارد.

- مدیریت فرسایش خاک
تولید مواد   افزایش روزافزون جمعیت و متعاقبًا نیاز بیش تر به 
غذایي سبب استفاده بیش ازپیش جوامع انساني از منابع طبیعي مانند 
خاک وآب شده است. یکي از پیامدهای این امر، فشار بیش ازحد بر 
خاک و اراضي زراعي و مرتعي در قالب حوزه های آبخیز بوده که منجر 
به تبدیل فرسایش طبیعي خاک 3به فرسایش تشدیدی4 شده  است ]4 
و 56[. فرسایش خاک عالوه بر ایجاد اثرات درون و برون منطقه ای، 
به طوری که بر  امنیت غذایي جوامع را نیز با خطر مواجه می سازد، 
اساس برآوردهای صورت گرفته در مقیاس جهاني ساالنه بیش از23  
میلیارد تن خاک حاصلخیز اراضي زراعي از دسترس خارج می شود 
و این به معني از بین رفتن 25 درصد از خاک های جهان طي نیم قرن 
آینده است ]65[. از دالیل اصلي فرسایش خاک، عدم استفاده صحیح 
از اراضي، منطبق بر استعداد آن هاست. با توجه به مسائل اجتماعي و 
اقتصادی حاکم بر کشور، ممکن است، مهار فرسایش خاک و رساندن 
باشد. ولي، کاهش آن از طریق اعمال  آن به حد طبیعي غیرممکن 
مدیریت جامع منابع آبخیز امکان پذیر است. درصورتی که بهره برداری 
از اراضي موجود بر اساس استعداد آن ها انجام شود، با کاربری مناسب 

1. Biochars
2. Biodegradable
3. Normal Soil Erosion
4. Accelerated Soil Erosion

می توان انتظار داشت، ضمن کسب درآمد، خسارت کم تری به خاک 
وارد شود ]16[. محصوالت گوناگون نه تنها سطح زمین را به میزان 
همسان یا مشابهی پوشش نمی دهند، بلکه ازنظر شکل و نحوه  توزیع 
ریشه و نگهداری خاک سطحی، تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند 
بدین جهت  متفاوت اند.  بقایای گیاهی اضافه شده،  و ازلحاظ مقدار 
میزان فرسایش آبی و بادی زمین تحت کشت محصوالت گوناگون، 
با  بقایای  بسیار متفاوت است. لذا، لحاظ تناوب زراعی  با گیاهان 
گیاهی زیاد، ریشه  گسترده  سطحی و با رشد رویشی وسیع، پوشش 
سطحی مناسب خاک و توان نگه داری باال به ویژه گیاهان علوفه ای و 

غالت دانه ریز در کاهش فرسایش خاک مؤثرند ]50[.

-کیفیت و پایداری خاک
رسیدن به حداکثر بهره وری اقتصادی با حفظ و احیاء منابع پایه و 
آگاهی از چگونگی کیفیت و پایداری خاک در عرصه های کشاورزی 
و منابع طبیعی میّسر خواهد شد. بدون شک سامانه کشاورزی در سطح 
مزرعه، زمانی پایدار در نظر گرفته می شود که عالوه بر شاخص های 
کیفیت و پایداری و حفاظت از منابع خاک، به شاخص های میدانی 
رضایت کشاورزان نظیر عملکرد باال، افزایش بهره وری و سودآوری 
نیز توجه شود. به عبار ت دیگر حفاظت از منابع و رضایت کشاورزان 
مؤثر بر  توأمًا از الزامات پایداری بوده که بررسی عوامل متعدد 
رضایت کشاورزان و مقایسه با عملکرد واقعی محصول است. تأثیر 
کاربری ها بر ویژگی های کیفی خاک می تواند به واسطه میزان ورودی 
حرکت  بنابراین  آلی و فعالیت های کشت وکار تشدید شود.  مواد 
سبب  به سمت کشاورزی پایدار، می تواند با افزایش کیفیت خاک 
احیای سرزمین شود. لذا در مناطق خشک کشور ایران با محیط های 
پایدار با اعمال مدیریت  بوم شناسانه حساس و شکننده، کشاورزی 

زراعی صحیح و کنترل شده توسعه یابد ]37[.

- استفاده از تناوب زراعی صحیح
عملیات تناوب زراعی که از دیرباز توسط کشاورزان مورداستفاده 
به  میالدی به تدریج به دلیل توجه   1950 قرار می گرفت، از دهه 
توسعه الگوهای تک کشتی، رو به افول نهاد؛ اما به دلیل تبعات منفی 
کاهش  و مشکالت به وجود آمده مانند هجوم آفات و بیماری ها،  
بیش تر به  حاصلخیزی خاک، تشدید فرسایش و شوری خاک، نیاز 
مصرف کودهای شیمیایی و سموم و کاهش عملکرد و نیز آگاه شدن 
با سامانه  تناوبی، عملکرد بیش تری در مقایسه  از اینکه در نظام های 
صحیح  ً رعایت تناوب زراعی  حاصل می  شود، مجددا تک کشتی 
متناسب با شرایط خاک بر عرصه تولید از دهه پایانی قرن بیست به 
شکل گیری مقوله توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفت ]38[. در 
و جرم  خاک تخریب شده  ساختمان  سامانه های تک کشتی، معموالً 
مخصوص ظاهری آن افزایش می یابد. این تغییرات سبب فشردگی 
تناوب  نفوذپذیری می  شود. از طرف دیگر،  بیش تر خاک و کاهش 
مصرفی،  تداوم پوشش گیاهی، افزایش کارایی کودهای  می تواند بر 
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استفاده بهینه از آب، افزایش ماده آلی خاک و کاهش آفات و بیماری ها 
تأثیر داشته باشد. همچنین، استفاده از گیاهان خانواده پروانه آسانان، در 
تناوب زراعی بسیار مؤثر هستند؛ از گیاهان مزبور به صورت علوفه، 
غذای انسان و یا کود سبز استفاده می شود. اثرات مثبت این گیاهان بر 
جنبه های مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیستی خاک اثبات شده است 
]81[. در همین راستا می توان اذعان نمود که با برنامه ریزی و مدیریت 
اصولی کاربری های مختلف اراضی مبتنی بر قابلیت اراضی در مناطق 
تخریب شده و نیازمند اقدامات مدیریتی، می توان تا حد قابل قبولی از 

تخریب منابع خاک وآب جلوگیری کرد ]83[.

-مدیریت ماده آلی خاک
ماده آلی خاک شامل بقایای گیاهی و جانوری، سلول و بافت های 
جانداران خاک و مواد حاصل از ریشه و میکروب های خاک است. 
افزایش تولید ماده گیاهی غالبًا از طریق آبیاری صحیح، کوددهی کافی 
و متعادل و  استفاده از گیاهان پوششی صورت می گیرد. استفاده از 
گیاهان پوششی منجر به جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پوشش 
سطح خاک و مواد گیاهی به خاک است. برخی از آن ها نظیر چاودار، 
از شستشوی عناصر غذایی از طریق پیوند زدن آن ها به هم جلوگیری 
تعدادی از آن ها مثل پروانه آسانان، منجر به تثبیت نیتروژن  می کند، 
گیاه بعدی می شوند، بیش تر آن ها محلی برای تجمع حشرات  برای 
حرارت خاک هستند  و تعدیل کننده درجه  و دیگر موجودات مفید 
که از این طریق بر فعالیت ریزجانداران خاک اثر می گذارد. طیفی از 
گیاهدان دانه ای، پروانه آسانان و محصوالت روغنی می توانند به عنوان 
گیاه پوششی عمل کنند. در یک تناوب الزم است که شروع آن، گیاه 
پوششی باشد که سطح خاک را بپوشاند و بعد با اضافه شدن بقایای 
نیتروژن زیادی دارد، عمل تجزیه  آن به خاک چون نسبت کربن به 
از  سامانه  برخورداری  به آهستگی صورت می گیرد و هم به دلیل 
ریشه دهی متراکم، در بهبود سریع ساختمان خاک در تناوب مؤثرند. 
در سال بعد، می توان پروانه آسانان را وارد تناوب نمود. پروانه آسانان، 
نیتروژن را تثبیت و به دلیل پایین بودن نسبت کربن به نیتروژن، سریع 
تجزیه می شوند. بعد از ثبات در سامانه در این حال می توان از گیاهان 

پوششی باصرفه اقتصادی استفاده نمود ]50[.

- مهار فرسایش آبی در اراضی دیم
فرسایش آبي یکي از مهم ترین انواع فرسایش در ایران است که هر 
چند سطحي در حدود 35 میلیون هکتار را تحت تأثیر مستقیم قرار  
داده است، اما میزان فرسایش و تولید رسوب در سطح حوزه های 
آبخیز فارغ از برخي مطالعات متفرقه و با ارزش، در قالب مطالعه ای 
متقني از  قرار نگرفته است و عدد  در مقیاس ملي مورد بررسي 
میانگین فرسایش  و  رسوب و حتي حد مجاز فرسایش خاک در 
آگاهي از وضعیت فرسایش و  ]55، 65 و 71[.  کشور وجود ندارد 
پهنه های مهم تولید رسوب  رسوب در حوزه های آبخیز و تعیین 
ملزومات اتخاذ راهبردهای حفاظتي  در قالب واحدهای کاری از 

مدیریت فرسایش و رسوب در حوزه های آبخیز  و مدیریتي برای 
است ]1 و 65[. از طرف دیگر، بسیاري از اراضی دیم موجود نیز به 
دلیل فرسایش و کاهش عمق خاک و بازده کم به صورت اراضی 
رهاشده از چرخه تولید کنار گذارده می شوند. ازآنجایی که به ظاهر 
فرآیند فرسایش خاک در اراضی دیم شیب دار کند به نظر می رسد 
و هرساله با ادوات شخم و شیار آثار فرسایش هاي شیاري و سطحی 
آن محو می شود، خطرات تخریب اراضی و کاهش محصول براي 
کشاورزان و مدیران مربوطه چندان مهم به نظر نمی رسد. ازاین رو 
تأثیر  شناخت عوامل اصلی فرسایش در اراضی دیم کشور ازجمله 
درصد شیب، رواناب به همراه شدت بارش هاي فرسایش زا می تواند 
در مدیریت اراضی دیم از دید مهار فرسایش و افزایش تولید نقش 
به سزایی را ایفا کند ]54[. هم چنین خسارت فرسایش فقط به خارج 
شدن خاک از دسترس گیاه و پرشدن مخازن آب محدود نمی شود 
و هدررفتن عناصر غذایی و کاهش حاصلخیزی ناشی از آن یکی از 
بارزترین اثرات زیان بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع فرسایش 
در زمین های کشاورزی واقع در اراضی شیب دار است. از آنجایی که 
سطح  ذرات  اندازه  توزیع  در  تغییر  ایجاد  به  منجر  خاک  فرسایش 
خاک، توزیع مجدد اندازه ذرات موجود در الیه سطحی و تخریب 
قابل مالحظه ویژگی های خاک می شود، بررسی توزیع اندازه ذرات و 
هدررفت عناصر غذایی و کاهش حاصلخیزی ناشی از آن عالوه بر 

سایر ویژگی های خاک ضروری است ]62[.

- حفاظت خاک و آب با استفاده از دانش بومی
مناطق  بومی  مردم  دانش  از  بدنه هایی  بومی،  دانش  سامانه های 
این   از  استفاده  با  مدتی طوالنی  برای  که  هستند  جغرافیایی خاص 
همین  بر  دربرده اند.  به  سالم  جان  طبیعی  بالیای  برابر  در  روش ها 
به تدریج در محیط محلی توسعه می یابند  اساس، چنین دانش هایی 
بالیا1  برای کاهش خطر  متحد  ملل  دفتر سازمان  از  ]60[. گزارشی 
داشته  وجود  قانع کننده ای  شواهد  اگر  حتی  می دهد  نشان   ،]79[
عمل گرایانه ای  و  مؤثر  راه حل های  می تواند  نوین  دانش  که  باشد 
مختلف  سطوح  در  سیالب  پیامدهای  رساندن  حداقل  به  برای 
پیامدهای  برای کاهش  از دانش بومی  استفاده  بااین حال  ارائه دهد، 
سیالب ضروری است. در همین ارتباط شواهد نشان می دهد نقش 
خسارات  کاهش  جهت  در  مؤثر  راهبردهای  ارائه  در  بومی  دانش 
سیل در دهه های اخیر نادیده گرفته شده بود، اما امروزه به یکی از 
راه حل های مؤثر برای کاهش اثرات سیالب های مخرب در جوامع 
محلی تبدیل شده است، زیرا دانش بومی در ایجاد تاب آوری جوامع 
محلی در این بخش بسیار مناسب بوده است ]80[. این روش ها در 
عین پاسخ گویی به نیازهای رو به رشد جوامع، منابع محدود منابع 
طبیعی را نیز به گونه ای پایدار مورد بهره برداری قرار داده است. از 
مهم ترین ویژگی های دانش  بومی می توان به سادگی، کم هزینه بودن، 
اطمینان از توان بوم شناختی و مشارکت مردمی اشاره نمود. درگذشته 

1. United Nations Office for Disaster Risk Reduction
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تأمین آب  متداول  راه های  از  یکی  به عنوان  از سیالب،  بهره برداری 
جهان  نیمه خشک  و  مناطق خشک  در  باغداران  و  کشاورزان  برای 
بومی  دانش  کاربرد  از  نمونه هایی  بوده است.  ایران مرسوم  ازجمله 
در بهره برداری از سیالب و حفاظت خاک وآب در جدول 1 نشان 

داده شده است.

جدول 1. نمونه هایی از کاربرد دانش بومی
در حفاظت خاک و آب1 

هدففرآیند احداثنوع سامانهمستند

بوعلی و همکاران 
]11[

دگار1

حوضچه خاکی در 
اراضی بسیار مسطح 
و ریزدانه دشت های 

ساحلی

مهار سیالب و 
کشت سیالبی

در اراضی مسطح با هوتک2میرشکار و عرب ]49[
بافت ریزدانه

مهار و بهره برداری 
سیالب و باران 
در کشاورزی و 

شرب دام

باقری بداغ آبادی و 
روی خطوط تراز در بندسار3افتخاری ]5[

مسیر خشکه رودها

ایجاد حوضچه  و 
جمع آوری سیالب 
برای کشاورزی و 

باغ های دیم

حسینی مرندی و 
همکاران ]33[

کف بستر مسیل ها و گسور4
بهره برداری از سیلآبراهه ها

خوبفکربرآبادی و 
همکاران ]40[

خوشاب5

دیواره های خاکی 
یا سنگی در حاشیه 

رودخانـه ها، 
دشت های دامنه ای و 

میان تپه ماهورها

جمع آوری سیالب 
در کشاورزی

شهبازی و همکاران 
]75[

آبیاری 
سیالبی6

انحراف سیالب ها از 
آبراهه ها و مسیل ها 
و هدایت آن ها روی 

سکوهای تراز

آبیاری در زراعت 
و باغداری

با توجه به جدول 1، استفاده از روش های سنتی بهره برداری از 
محیطی  شرایط  و  محیط زیست  با  سازگار  بسیار  اغلب  و  سیالب 
متأسفانه  اما  بوده اند،  موردتوجه  بسیار  درگذشته  کشور،  خاص 
امروزه در ایران این روش ها موردتوجه قرار نمی گیرد. این روش ها 
می توانند عالوه برافزایش تولید محصول، مهار سیل، حفاظت خاک، 
تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و آبخوان ها، در تاب آوری بخش 

کشاورزی بسیار اثرگذار باشند. 

1.  Degar
2.  Hotak
3.  Bandsar
4. Gessours
5. Khoushab
6. Flood Irrigation 

- منابع طبیعی و آبخیزداری برای امنیت غذایی و تغذیه
غذایی  امنیت  با  مستقیمی  ارتباط  به ظاهر  طبیعی  منابع  هرچند 
امنیت  تأمین کننده  که  فعالیت های کشاورزی  کلیه  به واقع  اما  ندارد، 
غذایی هستند در بستر منابع طبیعی شکل می گیرند و به آن وابسته اند. 
بوم سازگان  خدمات  تأمین  در  که  نقشی  با  جنگل ها  محیط زیست، 
امنیت  در  چشم گیری  نقش  می توانند  دارند،  کشاورزی  موردنیاز 
غذایی داشته باشند و هرگونه آسیب به بوم سازگان های جنگلی خود 
را در درازمدت به صورت آسیب بر امنیت غذایی نشان خواهد داد. 
از همین رو می توان دریافت روند رو به افزایش تخریب منابع طبیعی 
و عدم اتخاذ رویکرد مدیریتی مناسب در سال های اخیر به طورقطع 
می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر امنیت غذایی کشور وارد کند 
مهمی  چارچوب  طبیعی،  منابع  از  به عنوان جزئی  آبخیزداری   .]15[
برای بهبود معیشت، دستیابی به امنیت غذایی از طریق تنوع بخشیدن 
مفید،  استفاده  از طریق  بهره وری کشاورزی  بهبود  به محصوالت و 
مؤثر و پایدار از منابع طبیعی است. از طریق تقویت سازمان یافته ی 
ارتباطات بین بخشی برای خاک، آب، جنگل، محصوالت کشاورزی 
و دامداری اصالح شده در سطح حوزه آبخیز، آبخیزداری در بهبود 
بخشیدن به امنیت غذایی و تغذیه کمک می کند. اقدامات مربوط به 
حفاظت خاک و آب، مدیریت مؤثر آب، استحصال آب و اصالح تغذیه 
سفره های آب زیرزمینی از پتانسیل زیادی برای اصالح دسترسی به 
آب و افزایش تولید محصوالت کشاورزی به خصوص در زمین های 
کشاورزی دیم برخوردار است. افزایش تولید غذا و تنوع بخشیدن 
به مواد غذایی نه تنها در باال بردن امنیت غذایی و تغذیه نقش دارد، 
بلکه هم می تواند انعطاف پذیری معیشت را باال ببرد و اگر با حمایت 
از دسترسی به بازار فروش، خدمات و زیرساخت ها همراه باشد، به 

توسعه  اقتصادی نیز منجر شود ]24[.

نتیجه گیری
   تاب آوری بخش کشاورزی با توسعه فناوری، به دنبال آن اجرای 
سیاست های یارانه ای مناسب و منعطف به طور قابل توجهی افزایش 
مقرون به صرفه  هزینه  محاسبه  با  تاب آوری  راستا  این  در  می یابد. 
)ساخت، نگه داری، اجرا و تجدید( و حفاظت از مشاغل و ثروت 
محلی بایستی در دستور کار قرار گیرد. تحقق این امر، نیازمند تعهد 
قومی و دخالت رهبری سیاسی در کلیه سطوح اجرایی و پیگیری 
انجام این چارچوب و ضرورت ایجاد محیطی مساعد و توانمندسازی 
حفاظت خاک و آب است. برای  و  سیل  مقابل  در  کشاورزی  بخش 
رسیدن به نتیجه مورد انتظار، پیش گیری از خطرهای جدید سوانح 
و کاهش خطرهای موجود از طریق اجرای تدابیر فراگیر و یکپارچه 
اقتصادی، ساختاری، قانونی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، 
محیط زیستی، سیاسی و نهادی مورد تأکید است. هم چنین مدیریت 
کشاورزی،  درآمد  تنوع  افزایش  موجب  گسترده  سطح  در  خطر 
بیمه کشاورزی، تنوع بخشی به مقاصد صادراتی، گسترش بازارهای 
اقتصاد  و  سیاست ها  ثبات  کاال،  صادرات  به  بخشیدن  تنوع  هدف، 
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کالن می شود. دولت با سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های مهار و 
پایدار می تواند کمک  اهداف توسعه  به  نیل  کاهش سیل در جهت 
شایانی کند. این نوشتار فراخوانی برای اقدام دولت است تا ضمن 
و  سیل  مانند  افزایشی  بالیای  مهار  برای  در  فوری  اقدامات  اتخاذ 
فرسایش خاک در نظر بگیرد. مهم تر از همه، افزایش بالیای طبیعی 
در سطح جهانی نیاز به ایجاد شبکه های غذایی انعطاف پذیر و پایدار 
را آشکار ساخته است و توجه فوری به عوامل قابل مهار و مؤثر بر 

امنیت غذایی، مانند سیل و فرسایش خاک، ضروری است. 
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Abstract

Necessity of Strengthening the Resilience of the Agricultural Sector
for Soil and Water Conservation
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Flooding and soil erosion are unfortunate hazards that cause huge and irreparable damage to the natural 
environment and man-made properties every year. Due to the importance of the agricultural sector in the 
country's economy and also the provision of food for the people of the society, for the sustainability of 
agriculture, special emphasis should be placed on the number of resources available in the agricultural 
sector and the factors affecting decision-making and allocation of resources. Although it is important to 
pay attention to the category of resilience in the agricultural sector, there are very few studies related to 
the improvement of resilience in the agricultural sector against floods and controlling soil erosion. Hence, 
the current research aims to identify ways to improve the resilience of agriculture against floods, while 
examining the importance of resilience, the effect of floods on agriculture and food security, and finally, 
ways to strengthen resilience in the agricultural sector dealing with floods and soil and water conservation. 
The results of this review research can be a scientific and key basis for researchers, executive officials, 
and managers of the country's agricultural sector. It will also help farmers consider different management 
methods to deal with all kinds of risks, especially floods and soil erosion.
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