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پیشگفتار ویراستار

امروزه از تغییر اقلیم به عنوان يکی از مهم ترين چالشهای زيستمحیط ی ق رن بیس تويک م ي اد
میشود که پیامدهای جدی اقتصادی به ويژه در بخش کشاورزی به دنبال دارد که باعث معطوف ش دن
توجه بسیاری از پژوهشگران برای رهايی بخشیدن چشماندازها و بومنظامهای کشاورزی از اين معض
فراگیر شده است .الزمهی ارائه راهکارهای بومسازگار و پايدار برای فايق آمدن بر تغییرات اقل یم ،درک
کام مفاهیم و مبانی اگرواکولوژی است تا بتوان ضمن شناخت ساختار و کارکرد اي ن ب ومنظ امه ا در
جهت رفع و مديريت اثرات تغییرات اقلیم در حال و آينده گامهای مؤثری را برداشت .شناخت کلی هی
روابط متقاب بین عوام زنده و غیرزنده و تأثیرپذيری بومنظام کشاورزی از هرکدام از اي ن عوام ب ه
ويژه تغییر اقلیم ،از مسائلی است که بايد در بطن اگرواکولوژی گنجانده شود.
کتاب اگرواکولوژی و راهبردهايی برای تغیی ر اقل یم ب ه خ وبی ب ه ش ناخت کش اورزی مبتن ی ب ر
اگرواکولوژی و راهکاره ايی جه ت مقابل ه ب ا تغیی رات اقل یم پرداخت ه و دارای دوازده فص اس ت.
درونههای اين کتاب با سبکی روان و بیانی ساده به رش ته نگ ارد در آم ده اس ت و يق ین داري م ک ه
فراگیری آنها برای دانشجويان رشته کشاورزی و رشتههای ديگ ر م ورد نی از خواه د ب ود .ب یگم ان
نگارد اين کتاب همانند هر اثر علمی ديگر ،خ الی از اي راد نیس ت و مترجم ان و ب هوي ژه ويراس تار
پیشاپیش از گوشزد کردن ايرادها و ارائ هی پیش نهادهای دانش جويان عزي ز ،دان شآموختگ ان گرام ی،
کارشناسان محترم و استادان بزرگوار سپاسگزاری مینمايند.
در پايان الزم میدانم از مترجمین بزرگوار به ويژه جناب آقای دکتر جواد طايی س میرمی و س رکار
خانم دکتر مهرانگیز جوکار که افتخار ويراستاری اين کت اب ارزش مند را ب ه اينجان مح ول نمودن د،
سپاسگزاری و قدردانی نمايم.
با آرزوی توفیق الهی
عبدالرحمان میرزائی
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چکیده:
سرمايهگذاری مجدد در بخش کشاورزی در جريان بحران قیمت مواد غذايی تشديد يافت که اين اتفاق
امری ضروری در جهت احقاق حق دسترسی به غذا میباشد (توضیح مت رجم :ح ق دسترس ی ب ه غ ذا
يکی از موارد حقوق بشر است که در اعالمیه حقوق بشر در بن د  25گنجان ده ش ده اس ت) .در م ورد
اهمیت لزوم سرمايهگذاری مجدد در چارچوب بحرانهای اکولوژيک ،غذايی و انرژی ،چگونگی انج ام
سرمايهگذاری بسیار مهمتر از مقدار آن است .اي ن نوش تار س عی ب ر آن دارد ک ه نش ان ده د چگون ه
اگرواکولوژی ،که کاربرد علم اکولوژی در نظامهای کشاورزی است ،میتواند باع ث توس عه م دلهايی
بسیار پربازده و پايدار در زمینهی تولید گرديده و قابلیت زي ادی ب رای رف ع ي ا ک اهش فق ر روس تايی
داراست و درنتیجه بتواند در راستای احقاق حق دسترسی به غذا نقش مهمی را ايفا کنند.
بر اساس مرور منابعی که در پنج سال گذشته منتشرشده است ،اين مطالع ه نش ان میده د ک ه چگون ه
اگرواکولوژی میتواند به اقشار آسی پذيرتر در کشورها و محیطه ای مختل ف کم ک کن د .همچن ین،
دانش اگرواکولوژی میتواند با افزايش تولید محصول ،مکم رودهای سنتی نظیر اصالح نباتات ب وده
و در توسعه اقتصادی نقشی مثبت ايفاء نمايد .البته سیاستهای دولتی مناس میتوان د بس تر مناس بی
برای تولیدات پايدار کشاورزی ايجاد کند .اين سیاست ها بايد در جهت بهکارگیری کاالهای عمومی در
مصارف عمومی باشد و نه صرفاً تأمین يارانه مستقیم .همچنین اين سیاستها بايد به گونهای باش د ک ه
در توسعه علم و دانش سرمايهگذاری شود و البته بهصورت سازمانهای اجتماعی ک ه م روج مش ارکت
عمومی هستند مث کالسهای ترويج کشاورزی و شبکههای ابتکاری جنبش کشاورزان انجام گیرد.
کلمات کلیدی :اگرواکولوژی ،تغییر اقلیم ،جنبشهای کشاورزی ،قیمت ک ود ،قیم ت م واد غ ذايی،
امنیت غذايی ،تغذيه

Olivier De Schutter
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اگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم
مقدمه

میتوان گفت که کشاورزی دقیقاً بر سر يک چهارراه قرارگرفته است .از اواي دهه  ،80حدوداً  ۳0سال
است که دولت و بخشهای خصوصی در آن سرمايهگذاری جدی نکردهاند ولی هماکن ون تغییرات ی در
حال رخ دادن است .در چند سال گذشته شرکتهای کشاورزی-غذايی سرمايهگذاری خود را در جهت
کاهش هزينهها ،کاهش عرضه و تضمین عرضه بلندمدت محصوالت افزايش دادهاند (ريردان و بردگ و،
2002؛ ريردان و همکاران 2007 ،و  .)2009موسسه غذا و داروی آمريک ا (اف دی آی) س رمايهگذاری
خود را در بخش کشاورزی افزايش داد و از  600میلیون دالر در سال در دهه  90به میانگین سه میلیارد
دالر در دوره  2007-2005رسانده است (يونکتاد .)2009 ،بحران جهانی قیمت غ ذا ،دول ته ا را نی ز
مجبور به واکنش کرد .در جوالی  2009در اجالس جی هشت در الکويال ،موسسه امنیت غ ذايی بنی ان
نهاده شد و با اعتبار  20میلیارد دالر مأمور شد تا تأمین جهانی غذا را تقويت و پايدارتر کن د .همچن ین
برنامه چندجانبه جهانی امنیت غذايی و کشاورزی برای تضمین اجرای آن به راه افت اد .س اير نهاده ای
بینالمللی و منطقهای نظیر برنامه جامع توس عه کش اورزی آفريق ا رو ب ه ش ک گیری اس ت ت ا توج ه
دولتها را بیش از گذشته بهسوی کشاورزی سوق دهد .موضوع گ رايش دولته ا ب ه جوام ع ش هری
(لیپتون )1977 ،هنوز کامالً بارز است چراکه اکثر بدنههای دولتی همچنان ازلحاظ سیاس ی ب ه حماي ت
جوامع شهری برای حفظ پايداری خود نیازمندند .هرچند پیشداوریها در قبال کشاورزی بهت دريج در
حال کاهش است.
يکی از نکات قاب توجه اين است که خصوصاً در کشورهای درحالتوسعه ،سرمايهگذاری در بخش
کشاورزی و غذا بايد مقارن با افزايش درآمد و بهبود اوضاع اقتصادی خانوارهای فقیر باشد در غیر اي ن
صورت نمیتواند باعث کاهش گرسنگی و سوءتغذيه شود .همچنین اگ ر آن س رمايهگذاری در بخ ش
کشاورزی منجر به تخري اکوسیستم شود نمیتواند در بلندمدت کارا و پايدار باش د .ازاي نرو مس لله
مهمتری که مطرح میشود چگونگی سرمايهگذاری است و نهفقط میزان سرمايهگذاری .واردک ردن پ ول
در بخش کشاورزی بايد در جهت ايجاد کشاورزی کمکربن 1و حافظ منابع باشد بهطوریکه حتی ب رای
فقیرترين کشاورزان همسود آور باشد.
در اين فص به بررسی نقش اگرواکولوژی در دستیابی به اين هدف پرداختهشده اس ت .ب ر اس اس
مباحث بیانشده در اين بخش از کتاب ،میتوان کش اورزی را در من اطق فقی ر توس عه داد وه م زم ان
اوضاع اقتصادی کشاورزان را بهتر و نیز اکوسیستم را حفظ نمود .میتوان روند شهرنش ینی و مه اجرت
را کمتر و توسعه روستايی را بیشتر و نس های بعدی را قادر به تأمین نیازهايش ان ک رد .اي ن میتوان د
Low carbon agriculture
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باعث رشد ساير بخشهای اقتصادی شود به اين صورت که با افزايش درآمد جوامع روستايی ،تقاض ا و
نیاز به محصوالت غیر کشاورزی بیشتر خواهد شد.
-2-1

تشخیص علل

پس از بحران جهانی قیمت غذا بیشتر توجهات به افزايش تولید معطوف شد .بحران غذا به عل ت ع دم
تناس عرضه و تقاضا ايجاد شد ،چراکه روند افزايش تولید آهستهتر از روند افزايش تقاضا بود .دريکی
از برآوردهايی که بسیار هم به آن استناد شده با توجه به رشد جمعیت و تغییراتی که در ترکی رژي م
غذايی و میزان مصرف به علت افزايش شهرنشینی و افزايش درآمد خانوار ايجاد خواه د ش د بیانش ده
که میزان تولیدات کشاورزی تا سال  2050بايد به می زان  70درص د اف زايش ياب د (برن ی و همک اران،
 .)2010هرچند ما بايد اين ارزيابی را با دقت استفاده کن یم :اول اينک ه در اي ن ارزي ابی از منحنیه ای
کنونی تقاضا استفاده میشود و بايد توجه کنیم که در حال حاضر حدود نیمی از تولیدات غالت جه ان
برای تغذيه دام و تولید گوشت بکار میرود که پیشبینی میشود از  ۳7/4کیلوگرم در سال به ازای ه ر
فرد در سال  2000به  52کیلوگرم در سال به ازای هر فرد تا سال  2050برسد ،بهطوریکه تا اواسط اين
قرن  50درصد از ک تولیدات غالت برای افزايش تولی د گوش ت بک ار خواه د رف ت (ف ائو)2006 ،؛
بنابراين يکی از راههايی که میتوان به نیاز روزافزون بشر پاسخ داد اي ن اس ت ک ه م ا از غ الت ب رای
ت غذيه مستقیم انسان و نه برای تغذيه دام و تولید گوشت استفاده کنیم .نظ ر ب ه اينک ه اس تفاده زي اد از
گوشت در کشورهای توسعهيافته باعث بروز بیماریها میشود و اگر اين را با فنّاوریهای آت ی در ام ر
تغذيه در ترکی باهم ببینیم و نیز از اتالف و هدررفت جل وگیری کن یم میت وان گف ت ک ه در آين ده
میتوانیم به نیازهای روزافزون پاسخ دهیم (کیزر و همکاران .)2005 ،برنامه زيستمحیطی مل متح د
بیان میکند که حتی با در نظر گرفتن ارزد انرژی تولیدشده از گوشت ،آن مقدار کالری ک ه ب ه عل ت
چرخه غیرمستقیم غذا يعنی از گیاه به دام و به انسان در اين چرخه از بین میرود معادل انرژی موردنیاز
برای سه و نیم میلیارد نفر است (يونپ ،2009 ،بر اساس نگارههايی از فائو .)2006 ،بعالوه سیاستهای
تشويقی برای استفاده از سوختهای زراعی باعث میشود که منابع تولیدکنن ده محص والت کش اورزی
فشار بیشتری بر خود احساس کنند چراکه نهتنها بايد غذا را تأمین کنند بلکه باي د م وادی ب رای ت أمین
انرژی نیز تأمین کنند.
دوم اينکه هدررفت و اتالف در نظامهای غذايی قاب توجه است مثالً ک می زان ه دررفت ماهیه ا
در بخش ماهیگیری حتی به  40درصد میرسد (آکاند و دايوآدی .)2010 ،اتالف غذا در مزرع ه نی ز از
زمان کاشت تا برداشت میتواند  20يا حتی  40درصد باشد خصوصاً در کش ورهای درحالتوس عه ک ه
بیشتر به علت آفات و حشرات و عوام بیماریزا رخ میدهد و نی ز در بخ ش نگه داری میوهج ات و
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سبزيجات به عل ت انب ارداری و نگه داری ض عیف  12ت ا  50درص د اف ت محص ول داري م (برنام ه
زيستمحیطی مل متحد.)2009 ،
سوم اينکه حتی اگر تولیدات غذايی افزايش يابد ،نبايد تصور کرد که فق ر از ب ین م یرود بلک ه در
عم بهموازات افزايش تولیدات ،بايد توان خريد و درآمد و معیش ت جوام ع فقی ر را در نظ ر گرف ت؛
يعنی ما همچنان که نیاز به افزايش سرمايهگذاری در بخش کشاورزی داريم تا محصوالت و تولیدات را
بیشتر کنیم و به همان منوال بايد در جهت کاهش فقر روستايی و بهبود اقتصاد کشاورزان فقیر نی ز گ ام
برداريم.
نکته جال توجه اين است که ازآنجاکه فقر ،بیشتر در جوامع روستايی تمرکز دارد؛ تولی د ناخ ال
داخلی و افزايش آن در بخش کشاورزی میتواند دو برابر زمانی ک ه تولی د ناخ ال داخل ی در ديگ ر
بخشها افزايش يابد بر روی کاهش فقر تأثیر بگذارد (بانک جهانی2007،؛ آلسون و همک اران )2002،و
اگر که درآمد خردهمالکان افزايش يابد و تقاضا در جوامع روستايی محلی بیشتر ش ود اي ن ت أثیر حت ی
بیشتر نیز خواهد شد .وقتی دولتهای بزرگ درآمدشان افزايش يابد پولشان را صرف ورود ماشینآالت
و م واد م یکنن د و کمت ر ب ر جوام ع محل ی تأثیرگ ذار اس ت (ه افمن .)2010 ،فق ط ب ا حماي ت از
تولیدکنندگان کوچک است که ما میتوانیم در جهت اصالح به اين چرخه ناق کمک کنیم ت ا فق ر از
جوامع روستايی زدوده شده و آنها را به سمت حاشیه شهر نکشاند ک ه در آن محل هها ،فق ر ب از فق ر
بیشتری میآورد.
چهارم و درنهايت اينکه کشاورزی نبايد فقط در جهت تأمین نیازهای آت ی باش د .فق دان و ک اهش
تنوع زيستی ،استفاده ناپايدار از آب و آلودگی آب و خاک مس ائلی هس تند ک ه باي د آنه ا را در نظ ر
گرفت .تغییر اقلیم که به معنای بیشتر شدن و حادتر ش دن وق ايع اقلیم ی اس ت ،مث خشکس الیها و
سیالبها و باردهای متغیر نیز تأثیر بسیار زيادی بر تولیدات کشاورزی در بسیاری از من اطق دارد ک ه
میتواند موج ناپايداری بازار نیز شود .تغییر در متوسط دما نیز تأثیر زيادی خصوصاً در مناطقی است
که کشاورزی بهصورت ديم دارن د (اس ترن ريوي و .)2007 ،ب اکم ش دن آبه ای ش یرين ،کش اورزی
دشوارتر میشود و با باال آمدن آب دريا ،شوریزايی در نواحی ساحلی مشک ديگری اس ت ک ه ب رای
آبیاری پیش میآيد .تا سال  ،2080ششصد میلیون نفر به جمعیت افراد در معرض خطر گرسنگی اضافه
میشود که در اثر تغییر اقلیم خواهد بود (برنامه عم ران س ازمان مل  .)2007 .در قس متهای زي رين
بیابان صحرا در آفريقا ،نواحی خشک و نیمهخشک به اندازه  60ت ا  90درص د گس ترد میياب د و در
آفريقای جنوبی ،کشاورزی ديم و محصوالت آن از سال  2000تا سال  2020به نصف ک اهش میياب د
(پان تغییر اقلیم .فص نهم .)2007 .کاهش تولیدات کشاورزی در شماری از کشورهای درحالتوس عه؛
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بهويژه در کشورهای جنوب بیابان صحرا در آفريقا را میتوان با افزايشی که در ساير نواحی رخ میدهد
تا حدی جبران کرد ،ولی درمجموع میزان تولیدات تا سال  2080حداق سه درص د ک اهش میياب د و
اگر اثر مثبت دیاکسیدکربن در فتوسنتز را ناديده بگیريم يا اينکه اتفاق نیفتد ،اين ک اهش محص ول 16
درصد خواهد بود (کلین .)2007 ،همچنین کاهش تولید در مناطق توسعهيافته و صنعتی ،فشار بر عرضه
را در بازارهای بینالمللی افزايش میدهد .رون دهای کن ونی در کش اورزی اي ن وض عیت را دش وارتر
میکند .کشاورزی هماکنون يک سهم  1۳تا  15درصدی از گازهای گلخانهای را دارد که در کش ورهای
توسعهيافته پررنگتر است؛ چون کشاورزی ماشینیتر شده و اتکای بیشتری بر کودهای مص نوعی دارد.
هرچند بخشی از اين گازهای گلخانهای به علت دیاکسیدکربنی است که حاص از تولید ان رژی اس ت
(نه درصد گازهای گلخانهای حاص از کشاورزی) ،ولی قسمت عمده گازهای گلخانهای در کش اورزی
مربوط به متان است که از )1 :شالیزاریهای برنج ،کودها يا مدفوع دام و کوده ای دام ی میباش د (45
درصد) )2 ،اکسید نیتروژن که از استعمال کودهای نیتروژنه ( 46درصد) متصاعد میش ود؛ البت ه اينه ا
فقط گازهای منتشره در مزرعه و در سطح تولید است .در کش ورهای ثروتمن دتر بیش تر ان رژی ک ه در
نظامهای غذايی صرف میشود ( 65تا  80درصد) در سطوح ديگری در زنجی ره غ ذا ص رف میش ود؛
مثالً در بستهبندی ،پردازد ،انتقال و آمادهسازی غذا و نیز در تولید ورودیها و آوردههای کش اورزی و
تجهیزات با سرمايه ثابت .جنگ زدايی برای توسعه اراضی زراعی نیز ،مس لول انتش ار  19درص د از آن
گازهای گلخانهای است.
نکته ديگر اين است که افزايش گازهای گلخان های س ريعت ر و پرش تابتر از اف زايش تولی دات و
محصوالت رخ میدهد .مثالً در دوره  1990تا  2005گازه ای مت ان و اکس ید نیتروژن ی ک ه ب ه عل ت
اف زايش ش ش درص دی تولی دات غ الت منتش ر ش دند 17 ،درص د بیش تر ش د (ه افمن.)2010 ،
بهعبارتديگر کشاورزی در يک مسیر بسیار ک ربنس از پ یش م یرود و ب دون ي ک تغیی ر اساس ی در
سیاستها و خطمشیها قطعاً تا سال  20۳0انتشار گازهای گلخانهای از بخش کشاورزی به  40درص د
خواهد رسید (اسمیت و همکاران .)2007 .اگرواکولوژی يکی از مباحثی است که میتوان د پاس خگوی
اين چالش باشد .اگرواکولوژی موج بهبود و افزايش انعطاف و پايداری در نظامهای غ ذايی میش ود
بهطور روزافزونی توسط متخصصان و جامعه علمی پذيرفت ه میش ود(وازل و همک اران )2009 ،و نی ز
توسط سازمانهای بینالمللی نظیر فائو و سازمان بینالمللی تنوع زيستی و نیز برنامه زيستمحیطی مل
متحد بر آن صحه گذارده میشود .همچنین کشورهای زيادی به آن روی آوردهاند؛ از آمريک ا ،برزي و
آلمان گرفته تا فرانس ه (وازل و همک اران .)2009 ،در بخشه ای بع د م ا توض یح م یدهیم ک ه چ را
اگرواکولوژی بیشتر بايد موردتوجه قرار گیرد و در چه مسائلی میتواند تأثیرگذار باشد.
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اگرواکولوژی :راهکاری برای بحران نظامهای غذایی؟

اگرواکولوژی به اين ص ورت تعريفش ده :ک اربرد عل وم اکولوژي ک در مطالع ه ،طراح ی و م ديريت
نظامهای زراعی پايدار (آلتیری1995 ،؛ گلیسمن .)2007 ،هدف اگرواکولوژی بهبود نظامه ای زراع ی و
کشاورزی با تقلید از طبیعت و فرآيندهای طبیعی است؛ بنابراين میتواند باعث بهبود رواب ط زيس تی و
تعامالت میان اجزای تنوع زيستی زراعی باش د (آلتی ری .)2002 ،اص ول اساس ی اگرواکول وژی ش ام
بازيافت مواد مغذی و انرژی در يک مزرعه است؛ مثالً ب هجای آوردهه ا و ورودیه ای بیش تر ،دخی
کردن محصوالت ،دام ،تجمیع و يکپارچهسازی آنها ،تنوعبخشی به گونهها و منابع ژنتیکی در نظامهای
زراعی در طول زمان و مکان ،از سطح مزرعه تا منظر و تمرکز بر روابط متقاب میان اجزای نظام زراعی
بهجای تمرکز بر يکگونه منفرد.
اگرواکولوژی بسیار دانشمحور است و بر اساس فنون و تکنیکهايی است که نه از باال ب ه پ ايین و
بلکه از سطح مزرعه و دانش تجربی آغاز م یش ود .روده ای اگرواکول وژی نیازمن د تنوعبخش ی ب ه
کارهای صورت گرفته در مزرعه در ارتباط با تنوع گونههايی است که باهم در ارتباط هستند (که ش ام
حیوانات هم میشوند) .تاکنون يک سری کام از فن ون و تکنیکه ا ب هطور موفقی تآمیزی در طی ف
وسیعی از مناطق به کار گرفتهشده و آزمايششده اس ت (پرت ی .)2008 ،م ديريت ج امع م واد غ ذايی
مستلزم اين است که نیتروژن درون نظامهای زراعی با ورود منابع آلی و غیرآلی مغذی تثبیت شده و ب ا
کنترل فرسايش از هدررفت مواد مغذی در خاک جل وگیری کن یم .جنگل داری زراع ی 1نی ز میتوان د
درختانی را با کاربرد چندمنظوره وارد نظامهای زراعی کند؛ مثالً در تانزانیا  ۳50هزار هکت ار از اراض ی
در اس تانهای غرب ی ش ینیاگا و ت ابورا توس ط اي ن رود احی اء ش دند (اس میت .)2010 ،پروژهه ای
بزرگمقیاس ديگری در ساير کشورها م ثالً م االوی ،موزامبی ک و زامبی ا انجامش ده اس ت (گ اريتی و
همکاران2010 ،؛ لینیونگا و همکاران .)2004 ،استحصال آب در مناطق خشک میتواند به کشت مج دد
اراضی تخري و رها شده کمک کند و بازده آبی غالت و محصوالت را افزايش دهد .در غرب آفريق ا
موانع صخرهای و سنگی در اطراف مزارع ساخته میشود تا رواناب حاص از بارندگی را متوقف کند و
با نگهداشت آن رطوبت خاک را افزايش دهد؛ سطح ايستابی را به میزان مطلوبی نگ ه دارد و فرس ايش
خاک را کاهش دهد .با اين رود ظرفیت نگهداشت آب به پنج تا  10برابر رسید ،زيستتوده به  10ت ا
 15برابر افزايش يافت و دام میتواند از علفهای اط راف اي ن موان ع پ س از بارن دگی اس تفاده کن د
(دايوپ.)2001 ،
با واردکردن دام در نظامهای زراعی میتوان پروتلین خانوار را نی ز ت أمین ک رد؛ م ثالً تعلی ف گ او
Agroforestry
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شیرده ،خوک ،ماکیان و يا استفاده از نظامهای بدون چرا و انجام تعلیف گاوها؛ يعنی درو کردن و حم
آنها به مح نگهداری دام .به همین صورت میتوان منابع آبزی نظیر ماهی و میگو را نیز در نظامه ای
زراعی وارد کرد؛ مثالً در مزارع غرقابی برنج و يا استخرهای ماهی .اين گزينهها به حف ظ تن وع زيس تی
زراعی کمک میکند (تن وع محص والت ،دام ،جنگل داری زراع ی ،ماهیه ا ،گردهافش انها ،حش رات،
موجودات زنده خاک و ساير اجزايی که در درون و اطراف نظامهای تولیدی به وجود میآيد) تا نت ايج
مطلوبی در بحث تولید و پايداری حاص گردد .گاهی اوقات يک ابتکار کوچک میتواند فواي د زي ادی
داشته باشد؛ مثالً در کنیا محققان و کشاورزان يک رود دفع – جذب را ابداع کردهاند تا علفهای هرز
و حشرات مزاحم را که به محصوالت آسی میزنند ،کنترل کنند .اين رود به اين ص ورت اس ت ک ه
گیاهان دافع حشرات در کنار ذرت کشت میشوند .با گیاه انی نظی ر ن وعی ش بدر 1حش رات را وادار
میکنند که از ذرت ،دور و دفع شوند و آنها را به سمت پالته ای ک وچکی از «عل ف فی  »2روان ه
میکنند .علف فی  ،گیاهی است که صمغی چسبنده را ترشح میکند که برای حش رات ج ذابیت دارد و
درعینحال آنها را به گیاه میچسباند و به دام میاندازد .اين سیستم نهتنها حش رات و آف ات را کنت رل
میکند ،بلکه فايده ديگری نیز دارد؛ از جمله اينکه اين شبدر 3را م یت وان ب هعنوان علوف ه دام نی ز ب ه
کاربرد .اين رود دفع و جذب کردن ،باعث شد که محصول ذرت و تولید ش یر دو براب ر ش ود و نی ز
خواص خاک بهبود يابد .اين سیستم تاکنون در ده هزار خانوار در شرق آفريقا استفاده شده و به کم ک
گردهمايی ،تبلیغات راديويی و کالسهای ترويج و آموزد کش اورزی گس ترد يافت ه اس ت (خ ان و
همک اران .)2011 ،در ژاپ ن ،کش اورزان فهمیدن د ک ه مرغابیه ا و ماهیه ا بهان دازه آفتکشه ا در
شالیزارهای برنج کارايی دارند و اين در کنار فوايد گوشت و پروتلین آنهاس ت .مرغ ابیه ا علفه ای
هرز و بذرهای آنها و حتی حشرات و بسیاری از آفات را میخورند و کاری را انجام میدهند که اگ ر
نبودند زنان مجبور بودند انجام دهند .همچنین فضوالت مرغابی ،موادی مغذی برای گیاه ان محس وب
میشود و شنا کردن مرغابی در شالیزارهای برنج باعث تقويت ساقه برنج و رشد بهتر آن میش ود .اي ن
سیستم در بسیاری از مناطق بنگالدد ،چین ،هند و فیلیپین ه م در ح ال اس تفاده اس ت .در ب نگالدد
مؤسسه بینالمللی تحقیقات برنج گزارد داد که محصوالت برنج  20درصد افزايش يافت و درمجم وع
سود اين کار که در نهايت بهصورت مالی و پولی تبدي شد 80 ،درصد بیشتر است (خ ان و همک اران،
.)2005
اينگونه تکنیکهای حافظ منابع ،کمهزينه و نسبتاً ساده دارای پتانس ی ب اال و حت ی در بس یاری از
Desmodium Sp
)Napier grass (Pennisetum purpureum
tick clover
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موارد ،بکر و کشف نشدهای هستند که میتوانند تولید را افزايش دهن د ،ب ا فق ر مب ارزه کنن د و باع ث
توسعه روستايی شده درعینحال که اکوسیستم را حفظ میکنند و با تغییر اقلیم مقابله مینمايند.
 -1-3-1اگرواکولوژی و نقش آن در افزایش محصوالت

رودهای اگرواکولوژی پتانسی بااليی برای افزايش محصوالت دارند .در مطالعهای که در س ال 2006
توسط جولز پرتی و همکاران انجام شد که میتوان گفت تاکنون سیستماتیکترين تحقیقی است ک ه در
اين زمینه انجامشده است .در اين تحقیق  286پروژه جديد ،در  57کشور فقیر بررسی شد ک ه س طحی
معادل  ۳7میلیون هکتار يا  ۳درصد اراضی کشتشده در کشورهای درحالتوسعه را میپوش انند .آنه ا
دريافتند که با اين ابتکارات ،تولید در  12/6میلیون مزرعه افزايش يافت که متوسط افزايش محص والت
 79درصد بود و همچنین خدمات زيست -محیطی بهبود يافتند .نتايج اطالعات اين تحقیق نشان داد که
متوسط تولید غذا در هر خانوار در سال  1/7تن ( 7۳درصد) بوده که اين نتايج در ي ک جمعی ت 4/42
میلیون کشاورز خرد ،بررسی و مشاهدهشده است که غالت را در سطح زمینهايی با  ۳/6میلیون هکت ار
کشت میکردند .همچنین در اين پژوهش ،يک افزايش در تولید غذا در  146هزار کشاورز با سطح زي ر
کشت  542هزار هکتار از محصوالت غدهای نظیر سی زمینی ،کاساو و سی زمینی شیرين نیز مش اهده
شده است .بعدازاين که سازمانهای " "UNCTAD1و برنامهريزی زيس تمحیطی مل متح د ()2008
بهمنظور بررسی تأثیرات مشاهدهشده در آفريقا ،پايگاه داده خود را ب ازبینی کردن د ،مش خ ش د ک ه
میانگین افزايش محصول حتی از متوسط جهانی بیشتر بوده است (متوسط جهانی  79درصد اس ت) .در
اکثر پروژههای انجامشده در آفريقا افزايش محصول  116درصد و ب ه وي ژه در ش رق آفريق ا اف زايش
محصول  128درصد بود .يکی از جديدترين مطالعات گستردهای که نتیجهگیری مشابهی داشته ،تحقیقی
است که توسط دولت انگلیس انجام شد .اين پروژه با عنوان پیشبینی آينده زراعت و غذای جهان اجرا
شده است که در آن  40پروژه در  20کشور آفريقايی بررسی گرديدند .اي ن پروژهه ا ش ام اص الح و
بهبود محصوالت ،مديريت جامع آفات ،حفاظت خاک و جنگ زراعی بود .ت ا اواي س ال  2010اي ن
پروژهها به  10/۳9میلیون کشاورز سود رساند و باعث افزايش محصول در  12/75میلیون هکتار اراضی
کشاورزی شدند .در يک دوره  ۳تا  10ساله ،محصوالت دو برابر و حتی بیشتر شدند ( 2/1۳براب ر) ک ه
باعث افزايش تولیدات غذايی به میزان  5/79میلیون تن در سال شده ک ه مع ادل  557کیل وگرم در ه ر
خانوار کشاورز بود (پرتی و همکاران.)2011 ،

United nation conferences on trade and development
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يکی از مزايای اگرواکولوژی ،وابستگی آن به آوردهها يا نهادههايی است که بهصورت محلی به دس ت
میآيند .بسیاری از خاکها در آفريقا از نظر مواد غذايی فقیر بوده و بسیار تخري يافته و نیازمند احی اء
میباشند .با افزودن مواد مغذی به خاک که با کودهای معدنی و کود دامی يا کود س بز انج ام میش ود،
میتوان خاکها را تقويت کرد.

شک  -1-1مقايسه بین افزايش قیمتها بر کودهای مبتنی بر انرژی فسیلی و افزايش قیمت مشاهده شده در غذا 200۳
تا .2008

کشاورزان همچنین میتوانند به کمک درختان تثبیتکننده نیت روژن ،خ اک را تقوي ت کنن د (مرک ز
جنگ زراعی دنیا )2009 ،به اين درختان کارخانههای کودساز در مح ه م گفت ه میش ود .گون ههای
درختی نظیر  Faidherbia albidaکه يکگونه درختی آکاسیا است؛ بومی آفريقاس ت ک ه در اي ن ق اره
گسترد زيادی دارد .اين درخت در ابتدای فص بارانی ک ه محص والت در ح ال اس تقرار هس تند ،ب ه
خواب میرود و برگهايش میريزد که اين يک مزيت برای آن محسوب میشود و بن ابراين رق ابتی ب ا
محصوالت از لحاظ نور ،مواد غذايی يا آب نخواهد داشت .درعینحال به علت اينکه نیتروژن را تثبی ت
locally produced inputs
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میکند ،باعث افزايش محصول میشود؛ مثالً در ترکی با ذرت در خاکهای فقیر خیلی عملکرد خوبی
داشته است .در اراضی و مزارع ذرت زامبیا که کود داده نشده بود با واردکردن اين درخ ت محص ول از
 1/۳به  4/1تن در هکتار افزايش يافت و مشاهداتی مشابه در ماالوی هم ديده ش ده اس ت ک ه از اي ن
درخت استفاده زيادی کردهاند (گاريتی و همکاران.)2010 ،
استفاده از اين گونه درختان تثبیتکننده نیتروژن باعث میشود که وابستگی به کودهای مص نوعی از
بین برود به ويژه که کودهای مصنوعی در چند سال گذشته بسیار گرانتر شدهاند و قیمتش ان ب ه ارزد
نفت وابسته است(شک )1-1؛ بنابراين خانوار کشاورز میتواند منابع مالی خ ود را در راهه ای ديگ ری
نظیر آموزد و بهداشت به مصرف برساند .اگرواکولوژی همچنین وابس تگی کش اورزان ب ه آوردهه ای
خارجی و يارانهها را کاهش میدهد و همچنین به وامدهندگان محلی و به فروشندگان کود و آف تکش
کمتر وابسته خواهند شد .نظامهای زراعی که به آنها تنوعبخشی شده ،کود خ ود را تولی د و خودش ان
آفات را کنترل میکنند و بنابراين به آفتکش نی از ندارن د (آلتی ری و نیک ولز .)2004،وج ود ب ذرهای
سازگار ،مواد الزم در مح جهت کاشت و تنوعی از دامه ا ب رای کش اورز و بهب ود محص والتی نظی ر
ذرت ،ارزن ،برنج ،سی زمینی ،سورگوم يا ذرت خوشهای وکاساو مزايای زيادی دارد (گزارش گر وي ژه
سازمان مل متحد در مورد حق دسترسی به غذا .)2009 ،اين امر برای کشاورزان خرد به ويژه زنان ک ه
پول و اعتبار کمی دارند و سرمايهای ندارند ،بسیار مفید است يا مثالً برای کسانی که به نظامهای توزيع
کود دسترسی ندارند؛ خصوصاً ازآنجاکه شرکتها و بخش خصوصی تمايلی به ارائه خدمات در من اطق
دوردست ندارند ،بسیار حائز اهمیت است .تحقیقی در مورد جنگ زراعی در زامبیا صورت گرفت ک ه
شام کشت مخلوط يا گردشی گونههای درختان و ذرت بود .در اين تحقی ق مش خ ش د ک ه س ود
خال جنگلداری زراعی  44تا  58درصد بیش از تککشتی ذرت بدون اس تفاده از ک ود ب وده اس ت.
درحالیکه مقايسه اين نظام زراعی با نظام ديگری که کاشت ذرت با کودهای يارانهای انجام م یگرف ت
(با در نظر گرفتن يارانه  50درصدی دولت برای کود ،يک ی از پرس ودترين کارهاس ت) نش ان داد ک ه
همچنان اختالف قاب توجهی بین سود حاص از اعمال جنگ زراعی با سود حاص از تککش تی ذرت
با کود يارانهای وجود دارد؛ بهطوریکه جنگ زراعی  1۳درصد پرس ودتر اس ت .مهمت ر آنک ه جنگ
زراعی سود بیشتری را در واحد هزينه سرمايهگذاری نسبت به کشت پیوسته ذرت به ب ار خواه د آورد.
بهعبارتديگر هر واحد از سرمايه در جنگ زراعی  2/77ت ا  ۳/1۳س ود خواه د داش ت ،در مقاب در
کشت پیوسته ذرت فقط  2/65سود خواهد داشت و اگر از کود يارانهای ه م اس تفاده نش ود ب ا کش ت
ممتد ذرت ما فقط  1/77واحد سود در مقاب يک واحد هزينه سرمايه خواهیم داش ت .همچن ین س ود
حاص از نیروی کار در قال نفر-روز در جنگ زراعی همچنان بیشتر است .اين تحقیق اشاره ب ه اي ن
نکته دارد که در مناطق روستايی با زيرساختارهای ضعیف و جادههای نامطلوب و هزينههای حم ونق
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باال ،قطعاً جنگ زراعی خیلی بهتر از کشت ذرت بهصورت پیوسته با کود و يا بدون کود است (آج ای
و همکاران.)2009 ،
 -3-3-1نقش اگرواکولوژی در توسعه روستایی و سایر بخشهای اقتصادی

اگرواکولوژی در توسعه روستايی نقش مهمی دارد؛ چراکه کار فشرده و نیروی کار متمرک ز نی از دارد و
بهصورت پربازدهتر در اراضی کوچکتر عم میکند .اگرواکولوژی ک اری فش رده را میطلب د؛ چراک ه
کارهای پیچیده را برای مديريت گیاهان مختلف و حیوانات در مزرعه و بازيافت مواد زائ د در ب ردارد،
ولی در بلندمدت بهتدريج اين نیاز به نیروی کار کم میشود .باوجودی که سیاستهای دولت به س مت
کاهش نیاز به نیروی کار است ،ولی ايجاد اشتغال در مناطق روستايی در کشورهای درحالتوس عه م ی-
تواند يک مزيت باشد؛ چراکه عدم اشتغال و رشد روزافزون جمعیت مشکلی اس ت ک ه در کش ورهای
درحالتوسعه وجود دارد و نیاز فوری به کاهش مهاجرت از روستا به شهر دي ده میش ود و ص نعت و
بخش خدمات هم توان و ظرفیت جذب اين نیروی کار را ندارد .هرچند در اگرواکولوژی ما شغ هايی
را ايجاد میکنیم ،ولی بهتدريج مکانیزاسیون کشاورزی نیز وارد میشود؛ مثالً ضرورت تولی د تجهیزات ی
برای حفظ اين تکنیکهای کشاورزی شام بهزراعی يا عدم شخم و بذرکاری مستقیم که خود میتواند
شغ هايی را در بخش ساخت و تولید ايجاد کند.
اين امر به ويژه در آفريقا صادق است که تجهیزاتشان را بیشتر وارد میکنند ،ولی در عوض وس اي
سادهای میسازند نظیر ماشین کاشت خنجری ،ماشینهای کاشتی که توسط حیوانات کشیده میش وند و
غلتکهای چاقويی .با توسعه جنگ زراع ی ه م م یت وان اش تغال را اف زايش داد .در جن وب آفريق ا
کشاورزان تولید درخت را بهصورت حرفهای و بهعنوان يک شغ انج ام میدهن د ک ه ب ا حمايته ای
مالی مرکز جهانی جنگ زراعی صورت میگیرد .در اولین سال «برنامه امنیت غذايی» با جنگ زراع ی
در ماالوی  17خزانه را تأسیس کرد و  2180000نهال را به کم ک  ۳45گ روه کش اورزی پ رورد داد
(پای -اسمیت.)2008 ،
رشد بخش کشاورزی عالوه بر اينکه برای ساير بخشهای اقتصاد نیز مفید اس ت ،میتوان د درآم د
تعداد زيادی از کشاورزان خرد و کوچکمقیاس را افزايش دهد و معیشت آنها را توسعه بخشد که اين
امر ،خیلی بهتر از آن است که درآمد فقط در دستان مالکان بزرگ با سرمايههای زياد و ماشینآالت زياد
باشد .توسعه بخش کشاورزی ازآنجهت میتواند باعث توسعه ساير بخشهای اقتصاد شود ک ه تقاض ا
برای آوردههای جديد را افزايش میدهد و فعالیتهای پردازد مواد غذايی؛ چه فعالیتهای قب و چ ه
پس از کارهای کشاورزی بیشتر میشود (کريستینسون و همک اران .)2001 ،ب ااينوجود ک ه آوردهه ای
کشاورزی و ماشینآالت وارد میشوند و به دلی نبود ارتباط بین تولید و ص نعت ف راوری ،بس یاری از
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محصوالت در کشورهای ديگر بهعنوان کاالهايی خام به فرود میروند .اينکه آيا اين ارتباط بین تولی د
و صنعت رخ بدهد يا نه؛ بستگی به سازماندهی زنجیره کاال در کشور هدف دارد .همچنین يک ارتب اط
مهم ديگری که شايد پنج برابر مهمتر از زنجیره تولید است ،زنجیره مصرف است و طب ق اص کن زی
است که بیان میدارد افزايش درآمد در نواحی روس تايی ،تقاض ا ب رای کااله ای محل ی و خ دمات را
افزايش میدهد (دلگادو و همکاران .)1998 ،اين بحث به ويژه در مناطقی که کش اورزی و رش د آن در
بخشهای وسیعی از يک جمعیت خیلی فقیر اتفاق میافتد ،بیشتر نمود میيابد .فرض بر اين اس ت ک ه
جمعیت روستايی کاالها و خدمات محلی را تقاضا و خريد خواهند کرد و عرضه میتوان د پاس خگوی
اين نیاز روزافزون باشد؛ بنابراين برای به ره ب ردن از دان ش بومشناس ی کش اورزی در راس تای تحق ق
توسعه روستايی بايد به اقتصاد تنوعبخشی داد ،صنعت و خدمات را تقويت ک رد و ب ا هماهن گ ک ردن
اين قسمتها درآمد روستايیان را افزايش داد.
 -4-3-1نقش اگرواکولوژی در بهبود تغذیه

با ظهور انقالب سبز کشت غالتی نظیر برنج ،گندم و ذرت برای جلوگیری از قحطی توس عه ياف ت .از
نظر تغذيهای ،غالت عمدتاً شام کربوهیدراتها هستند؛ محتوای پروتلین آنها اندک بوده و ساير مواد
مغذی ضروری مانند مواد معدنی در آنها نیز کم است و نمیتوان صرفاً با آنها يک رژيم غذايی کام
را تهیه کرد .به همین دلی بود که گذر از نظامهای کشاورزی متنوع به س مت نظامه ای س ادهی ص رفاً
کشت غله باعث شد تا سوءتغذيه و کمبود مواد ريزمغذی در بیشتر کشورهای درحالتوسعه ديده ش ود
(دمت و همکاران .)200۳ ،از  80هزار گونه گیاهی موجود برای انسان فقط سه گونه يعنی ذرت ،گن دم
و برنج به عنوان غذای اصلی و منبع تأمین انرژی و پروتلین تبدي شدند (فريزون .)2006 ،متخصص ین
علوم تغذيه اکنون اصرار دارند که بايد نظامهای زراع ی متن وعتری را ب ه ک ار گرف ت ت ا محص والت
متنوعتر و مواد مغذی بیشتری تولید گردد (آلووی2008 ،؛ دکلرک و همکاران.)2011 ،
تنوع گونههای موجود در مزرعه تحت مديريت اصول اگرواکول وژی نی ز در کش اورزی ش هری و
حومه شهر سرمايههای مهمی در اين چارچوب هستند؛ مثالً برآورد شده که میوههای ب ومی  42درص د
سبد غذايی طبیعی خانوادههای روس تايی را در جن وب آفريق ا تش کی میدهن د (کمپ و همک اران،
 .)1997اينها نهتنها منبع مهمی از ويتامینها و ساير مواد ريزمغذی است بلک ه ب رای ادام ه حی ات در
فصول خشک و کم محصول حیاتی هستند .تنوع غذايی همچنین برای زنان و کودکان از اهمیت ب االيی
برخوردار است.
 -5-3-1اگرواکولوژی و تغییر اقلیم

کشاورزی بر مبنای اصول اگرواکولوژی میتواند باعث بهرهبرداری پاي دار از ب وم نظامه ای کش اورزی
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شود .مثالً با فراهم کردن زيستگاهها برای گیاهان وحشی ،حمايت از تنوع ژنتیکی ،گردهافش انی گیاه ان
به وسیله حشرات ،تأمین آب و تنظیم آن میتوان بهرهوری ب االتر و پاي دارتری از ب وم نظامه ا انتظ ار
داشت .همچنین قابلیت انعطاف بیشتری را برای ما در مقاب تغییر اقلیم ايجاد میکن د .تغیی ر اقل یم ب ه
معنی رخ دادن وقايع آب و هوايی شديدتر است .استفاده از تکنیکه ای اگرواکول وژی م یتوان د آث ار
منفی اين وقايع اقلیمی را کاهش دهد .مثالً با تنوعبخشی به کشاورزی در مقیاس يک مزرعه تا يک بوم
نظام و سرزمین(1پلتفرم تحقیقات تنوع زيستی کشاورزی .)2010 ،بهعنوان نمونه پ س از ه اريکن م ی
در سال  ،1998مزارعی که از رودهای اگرواکولوژی برای مديريت مزرع ه اس تفاده میکردن د (ش ام
سی بند و دايک ،کود سبز ،تناوب زراعی و بهکارگیری کاه و کلش ،گوداله ا ،تراسه ا ،موان ع ،م ال ،
لگومها ،درختان ،شخم عمود بر جهت شی  ،عدم آتش زدن ،ف نسه ای زن ده و خ اکورزی ص فر و
غیره) دارای  40درصد خاک فوقانی بیشتر ،رطوبت افزونتر ،فرسايش و زيان اقتصادی کمت ر نس بت ب ه
مزارع با مديريت کشاورزی رايج بودند .در ارتباط با زمینلغزدها ه م آنه ا  18درص د کمت ر از اي ن
لحاظ تلفات داشته اند 49 ،درصد وقايع زمین لرزد و  69درصد فرسايش خندقی در آنها کمت ر ب ود
(هولت-گیمنژ.)2002 ،
کشاورزی اکولوژيک 2باعث ايجاد آمادگی بیشتر و کاهش خسارت به بوم نظامها ب رای مواج ه ب ا
شوکهايی نظیر خشکسالیها و سیالبهايی میگردد که احتماالً فراوانی وقوع آنها در آين ده اف زايش
میيابد .مثالً اجرای يک برنامه جنگ زراعی در ماالوی باعث شد ک ه کش اورزان پ س از خشکس الی
همچنان بتوانند به کارشان ادامه دهند (آکینفسی و همکاران .)2010 ،تجربیات مختلف در اتیوپی ،هند و
هلند نشان داد که خصوصیات فیزيکی خاکهايی که در مزارع ارگانیک وجود داش تند ،باع ث ش د ک ه
مقاومت محصوالت به خشکی بیشتر شود .همچنین در برزي ديدهشده ک ه خ اکورزی کمت ر موج
افزايش نفوذ آب به میزان  6برابر شده است؛ يعنی آب باران بهتر نفوذ کرده و خطر سیالب کم گردي ده
است (لندرز ،)2007 ،همچنین پوشش مال که سطح خاک را از تغییرات حفظ میکند باعث میشود که
تبخیر از خاک کمتر شود (کاسام و همک اران .)2009 ،کالسه ای ت رويج و آم وزد کش اورزی ت أثیر
مهمی در کاهش مقدار استفاده از آفتکشها داشتهاند .مطالع ات بزرگمقیاس ی در ان دونزی ،ويتن ام و
بنگالدد نیز انجامشده است که نشان میدهد استفاده از آفتکش در مزارع برنج ب ه  ۳5ت ا  92درص د
کاهش پیداکرده است .همچنین در چین ،هند و پاکستان اس تفاده از آف تکش  ۳4ت ا  66کمت ر ش ده و
افزايش محصول به میزان  4تا  14درصد مشاهده شده است.
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