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مقاله علمی

فنآوری های مبتنی بر توسعة پایدار
(از دیگاه فائو)
 ترجمه؛ هومن فتحی

 .3تناوب كشت:
براي پیشگیري از آفات و بیماريها و بهینه شدن مصرف مواد غذایی ،در
طول چند فصل محصوالت مختلفی کاشته میشود .در شیوه کشاورزي
بدون شخم ،عملكرد محصول  20تا  50درصد باال میرود و از نوسانات
ساالنه آن نیز کاسته میشود ،ضمن این که از هزینه سوخت و نیروي کار
نیز کاسته میشود .یكی از ویژگیهاي شیوه کشاورزي بدون شخم این
است که وقتی در یک منطقه معرفی میشود به سرعت و تقریباد هم زمان
گسترش پیدا میکند.

به سوی کشاورزی پایدار
با توجه به سیاستگذاری های سازنده ،در سیسال آینده
روشهایی در کشاورزی گسترش خواهد یافت ،که ضمن کاهش آثار
زیست محیطی ،تولید محصول را حفظ و حتی افزایش میدهند.

کشاورزی بدون شخم و مبتنی بر حفاظت منابع

مهم ترین موانع گسترش کشاورزي بدون شخم عبارتند از:
 پیچیده بودن مدیریت تناوب کشت،
 باالبودن هزینههاي گذار از شیوة سنتی به شیوة کشاورزي بدون شخم و…
 محافظه کاري سازمانهاي ترویج کشاورزي.
 بازآموزي و گاه ایجاد انگیزه هاي مالی نقش مؤثري در گسترش سوریعتور
کشاورزي بدون شخم دارد.

آثار منفی شخم زدن بر بیولوژي خاك و در نتیجه بر حاصلخیزي آن ،امروز به
خوبی شناخته شده است و معرفی شیوه کشاورزي بدون شخم و مبتنی بر
حفاظت منابع در حقیقت واکنشی به همین مسئله میباشد .در این شیوه
ضمن این که عملكرد حفظ و حتی بیشتر میشود ،مقاومت محصول در برابر
خشكسالی و تنشهاي دیگر باالتر میرود.
در کشاورزي بدون شخم نیز مانند کشاورزي ارگانیک ،تنوع زیستی حفظ
میشود و استفاده از منابع منطقی تر میگردد .اما برخالف کشاورزي ارگانیک،
در کشاورزي بدون شخم میتوان از نهادههاي شیمیایی و ارقام جدید به
دست آمده از مهندسی ژنتیكی استفاده کرد.
شیوه کشاورزي بدون شخم بر سه اصل زیر استوار است:
 .1حداقل جا به جائي در خاك:
هیچ گونه شخمی زده نمیشوود و محصوول مسوتقیماد در پوشوش خواك
کاشته میشود .بنابراین از آزاد شدن مواد مغذي در هوا جلوگیري میشوود
و ساختار اکولوژي خاك نیز حفظ میگردد.
 .2حفظ پوشش دائمي مواد گیاهي زنده یا مرده:
در کشاورزي بدون شخم چوون پوشوش دايموی خواك حفوظ مویشوود،
فرسایش یا فشرده شدن خاك در اثر بارندگی کمتر میشود و علوف هورز
کمتر رشد میکند.
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سیستم تغذیه تلفیقی به مجموعهاي از عملیات مختلف گفته میشود کوه بوا
هدف بهینهکردن مصرف کود به اجورا در مویآیود ،از جملوه ایون عملیوات
میتوان به بازیافت مواد زاید گیاهی و دامی ،و کاشت لگومهوا بوراي تثبیوت
ازت اشاره کرد .مواد مغذي غیر طبیعی باید برحسب ضرورت و بوا در نظور
گرفتن آثار زیست محیطی و اقتصادي آن مصرف مویشوود .بوا کوار آمودتر
کردن روشهاي مدیریت کود ،راندمان مصرف این نهاده  10الوی  30درصود
بهبود پیدا میکند.

مدیریت تلفيقی آفات )(IPM
تولید ،توزیع و مصرف سموم شیمیایی مخواطرات زیوادي بوه هموراه دارد.
مصرف سموم به روشهاي مرسوم ،آفات و دشمنان طبیعی آنها را با هم
از بین میبرد و همچنین آفات را مقاوم میکنود .منوابع آب و خواك آلووده
میشود و سالمت کشاورزان و کارگران سمپاش و خوانوادههواي آنهوا بوه
خطر میافتد.
هدف از مدیریت تلفیقی آفات به حداقل رسانیدن مصرف سموم شویمیایی
از طریق افزایش کارآیی سایر روشهاي مبوارزه بوا آفوات اسوت .در ایون
روش ،جمعیت آفات پایش میشود و مبارزه فقط وقتی صورت مویگیورد
میزان خسارتها از آستانه اقتصوادي فراتور رود .فونآوريهوا و روشوهاي
جایگزین مبارزه شیمیایی شوامل اسوتفاده از ارقوام مقواوم در برابور آفوات،
حشرهکشهاي بیولوژیكی و تلهها ،و مدیریت تناوب کشوت ،کودپاشوی و
آبیاري با هدف کاهش وقوع آفات میگردد .اگر ضورورتی بوراي مصورف
سموم شیمیایی پیش آید ،حداکثر دقت به عمل میآیود و از سوموم داراي
حداقل مسمومیت استفاده میشود.
در بسیاري از کشورها ،شیوه مدیریت تلفیقی آفات با موفقیت معرفی شوده
است و در نتیجه ،افزایش تولید در کنار کاهش هزینوههواي موالی ،زیسوت
محیطی و بهداشتی حاصل آمده است .در این جا هم باید یادآور شد که در
بسیاري از کشورها گرایش سازمان ترویج و سیاستهاي دولت در جهوت
تشویق مصرف سموم شیمیایی است و براي گسترش هر چه بیشتر شیوه
مدیریت تلفیقی آفات در آینده ،الزم است اصالحاتی انجام شود.

چشم انداز كشاورزی ارگانيك
کشاورزي ارگانیک به مجموعهاي از عملیات گفتوه مویشوود کوه بوا هودف
کاهش مصرف نهادههاي غیرطبیعی به اجرا در میآید .در این شیوه مصورف
کود و سموم شویمیایی  ،موواد نگهدارنوده سونتز شوده ،داروهواي شویمیایی،
ارگانیسمهاي تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و پسابها کنوار گذاشوته
میشود.
از جمله دالیل استقبال از کشاورزي ارگانیک میتوان به افزایش نگرانوی هوا
در مورد آلودگی ،سالمت غذا و حیوانات ،و نیز توجه بیشتر به ارزشهواي
طبیعت و مناظر طبیعی اشاره کرد .در کشورهاي توسعه یافته ،تجربوه نشوان
داده است که مصرف کنندگان حاضرهستند .محصوالت ارگانیک را به بهواي
 10تا  40درصود بویشتور از محصووالت غیور ارگانیوک بخرنود .همچنوین
اختصاص یارانههاي دولتی به تولید محصوالت ارگانیک در کشورهاي غربی
به سرعت گسترش پیدا کرده است .در فاصله سال هاي  1995تا  2000کول
مساحت اراضی تحت کشت ارگانیک در اروپا و ایاالت متحده سه برابر شد.
در سال  2001حدود  8/15میلیون هكتار زیور کشوت محصووالت ارگانیوک
گواهی شده بود .در سوال  ،2001سوط زیور کشوت محصووالت ارگانیوک
گواهی شده در جهان به  8/15میلیون رسید .تقریباد نیمی از آن در اقیانوسویه،
حدود یک چهارم در اروپا و یک پنجم در امریكاي التین واقع بوود .حودود
دو سوم این اراضی مرتع است .در مقایسه با کل اراضی کشاورزي ،مساحت
محصوالت ارگانیوک هنووز نواچیز اسوت و در اروپوا بوه حودود  2درصود
میرسد .اما در بسیاري از کشورهاي اروپایی هدفهاي بلند پورواز انوهتوري
تعیین شده است پیشبینی میشود در سوال  2030حودود یوک چهوارم کول
اراضی کشاورزي تحت مدیریت ارگانیک باشد.
امروزه تعداد زیادي از فروشگاه هاي زنجیرهاي محصوالت ارگانیوک عرضوه
میکنند و بازار این محصوالت روبه رونق میرود و تقاضاي بوالقوه بویش از
عرضه است .در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته ،ساالنه  15تا  30درصود
به میزان فروش اضافه می شود .در سال  ،2000کل بازار محصوالت ارگانیک
حدود  20میلیارد دالر بود .این رقم گرچه هنوز فقوط  2درصود کول خورده
فروشی مواد غذایی در کشورهاي توسعه یافته است ،اما نسبت بوه ده سوال
پیش از رشد قابل مالحظهاي برخوردار شده است.

سيستمهای تغذیه تلفيقی گياه

كشاورزي ارگانیك به مجموعهاي از عملیات گفته ميشود كه باا
هدف كاهش مصرف نهادههاي غیرطبیعي به اجرا در ميآیاد .در
این شیوه مصرف كود و سموم شیمیایي  ،مواد نگهدارناده سانتز
شده ،داروهاي شیمیایي ،ارگانیسا هااي تودیاد شاده باه رو
مهندسي ژنتیك و پسابها كنار گذاشته ميشود.

در تولید کلیه محصوالت ،موواد مغوذي خواك مصورف مویشوود .کودهواي
شیمیایی سنتی معموالد فقط تعداد اندکی از انوواع موواد مغوذي اصولی را بوه
خاك باز میگردانند و بقیه جایگزین نمیشوود .بسویاري از کشواورزان فقیور
توان خرید کود را ندارند و در نتیجه خاك زمینهاي آنان به تودریج از موواد
مغذي تخلیه میشود .گاه عكس این مسئله روي میدهود و در اثور مصورف
بیش از حد کود ،منابع آب و خاك آلوده میشود.
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در کشووورهاي صوونعتی ،کشوواورزي ارگانیووک براسووا روش هوواي
مشخص و کامال تعریف شده اي انجام میشود و تحت نظارت مونظم
سازمان هاي بازرسی قورار دارد .اموا در کشوورهاي مختلوف در حوال
توسعه هنوز استانداردها و رویههاي صدور گواهی بوراي محصووالت
ارگانیک به خووبی تعریوف نوده اسوت .در ایون کشوورها کشواورزي
ارگانیک شاید رایجتر از کشوورهاي توسوعه یافتوه باشود ،اموا از روي
ضرورت است .یعنی بسیاري از کشاورزان کود و سم نمیدهند چوون
پول یا توان کافی براي خریدن این نهوادههوا را ندارنود .البتوه اموروزه
بسیاري از کشورهاي در حال توسوعه بوه تولیود تجواري محصووالت
ارگانیک براي بازار کشورهاي توسعه یافته روي آوردهاند و پیشبینوی
میشود حجم صادرات آنها در آینده افزایش یابد.
کشاورزي ارگانیک از لحاظ حفظ محیط زیست مزایاي فراوانی دارد.
از جمله تنوع بیولوژیكی را تقویت مویکنود و تعوادل طبیعوی را بوه
اکولوژي بر میگرداند ،آفات و بیماريها با روشهواي غیور شویمیایی
کنترل میشود و آلودگی آب به حداقل یا به صفر میرسد.

گرچه در مزارع ارگانیک عملكرد محصوول معمووالد  10توا  30درصود
کمتر از مزارع غیر ارگانیک است ،اما میتوانود سوود سرشواري داشوته
باشد.
در کشورهاي صنعتی عواملی مانند آمادگی مصرف کنندگان براي
خرید به قیمت باالتر ،پرداخت یارانه از سوي دولت و گسترش
اکوتوریسم ،موجب افزایش درآمد در کشاورزي ارگانیک میشود .در
کشورهاي در حال توسعه در صورت برنامهریزي اصولی ،میزان
عملكرد ،تولید و در آمد مزارع ارگانیک میتوان بیشتر از مزارع غیر
ارگانیک باشد .براي مثال در ماداگاسكار صدها کشاورز دریافتهاند که
با بهرهگیري از شیوههاي نوین مدیریت ارگانیک میتوانند عملكرد
شالیزارهاي خود را با چهار برابر افزایش نسبت به مزارع غیر ارگانیک
به  8تن در هكتار برساند در فیلیپین ،عملكرد شالیزارهاي ارگانیک تا
 6تن گزارش شده است .تجارب موجود در زمینه اجراي پروژههاي
کشاورزي ارگانیک نشان داده است که در مناطق کم استعداد ( مانند
کیتال در کنیا ،پتوسی در بولیوي و وردا در هندوستان) با استفاده
شیوههاي کشاورزي ارگانیک عملكرد دو برابر تا سه برابر میشود.
عالوه بر مزایاي فوق ،کشاورزي ارگانیک از لحاظ اجتماعی نیز منافع
زیادي به همراه دارد .از جمله ،به دلیل استفاده از نهادههاي ارزان و
غیر وارداتی و نیز تكیه بیشتر به نیروي کار ،فرصتهاي شغلی را
افزایش میدهد .همچنین ،کشاورزي ارگانیک شیوههاي و غذاهاي
سنتی را احیاء میکند و تقویت انسجام اجتماعی نقش مؤثري دارد.

در كشورهای صنعتی ،كشاورزی ارگانيك
براساس روش های مشخص و كامال تعریف
شده ای انجام میشود و تحت نظارت
منظم سازمان های بازرسی قرار دارد
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جهتگيریهای آیندة تحقيقات
توانهاوکاستیهایتحقیقاتدرگذشته

تحقیقات در زمینه انقالب دوم هم اکنون در برخی کشورها آغاز شده و اولین
دست آوردهاي نشان میدهد که میتواند انقالب موفقی باشد ،به ویژه اگر در
طراحی و آزمایش فنآوري جدید نقش فعالتوري بوه کشواورزان داده شوود.
البته هنوز باید کوشش هاي بسیاري در جهت تقویت تحقیقات به عمل آید و
مسايل مربوط به سازگاري یافتهها با شرایط واقعی بر طرف گردد.

در چهل سال گذشته انقالب سبز نقش مهمی در افوزایش تولیود غوذا ایفوا
کرده است .از اواخر دهه  1960به این سوء عملكرد برنج ،گندم و ذرت در
کشورهاي در حال توسعه  100توا  200درصود رشود کورده اسوت .محوور
اصلی انقالب سوبز ،افوزایش عملكردهوا بوود .طور هواي اصوال نوژاد و
سلكسیون به اصال ارقام زراعی منجر شد ،اما بهرهبرداري از قابلیتهواي
ارقام جدید مستلزم مصرف بیشتر نهادهها ،از جمله کود و سموم شیمیایی
و آب بود .موفقیتهاي انقالب سبز تنها با تحقیقات به دست نیامود ،بلكوه
مجموعه اي از نهادهها ،روشها و فعالیتهاي ملی ،بینالمللوی و ترویجوی
در آن نقش داشت.
اما اولین انقالب سبز کاستیهایی نیز داشت از جمله:
 بیش ترین تمرکز آن به سه محصوول غلوه اصولی معطووف بوود .سوایر
محصوالت ،مانند کاساوا ،ارزن ،سورگوم ،موز و سیبزمینی شیرین کوه
در جنوب صحراي افریقا اهمیت دارند ،در چوار چووب انقوالب سوبز
جایگاه بایستهاي نداشتند.
 انقالب سبز بیشتر در مناطق داراي خاك و آب خوب قابل اجرا بوود،
و کشوواورزي منوواطق دیووم حاشوویهاي کووه خوواك نامناسووب و بارنوودگی
نامطمئن دارند ،نصیب چندانی از این انقالب نمیبردند.
 اتكاي انقالب سبز به کشاورزانی بود که توان پرداخت هزینه نهادهها را
داشته باشند و در این انقالب کار چندانی براي کشاورزي خرده پا نشد.
 انقالب سبز از پی آمدهاي زیست محیطی مصورف نهوادههوا ،از جملوه
آلودگی آب و خاك غافل بود.

البته گسترش کشاورزي ارگانیک مستلزم اجراي برخی سیاستها و اقدامات
است .حمایت دولت از بخش کشاورزي که در گذشته صرفاد به جنبههاي
تولیدي معطوف بود ،در سالهاي اخیر بیشتر به سمت اهداف زیست
محیطی و اجتماعی گرایش پیدا کرده است و این گرایش فرصت بسیار
خوبی براي گسترش کشاورزي ارگانیک فراهم آورده است .اما براي رفع
مشكالت موجود در زمینه تجارب بینالمللی محصوالت ارگانیک ،الزم
است استانداردها و ضوابط صدور گواهی تدوین شود و به اجرا در آید.
مروجین معموالد نهادههاي شیمیایی را بهترین میدانند و بین کشاورزان اشاعه
میدهند ،بنابراین الزم است آموزشهاي کافی به آنها داده شود .همچنین
باید تحقیقات براي حل مسايل فنی ادامه یابد .اگر این گونه اقدامات در حد
کافی انجام شود ،ظرف سی سال آینده ،کشاورزي ارگانیک حداقل در سط
محلی جایگزین واقع بینانه و مناسبی براي کشاورزي سنتی خواهد بود.

نياز جهان :انقالب سبز سيز
اکنون دنیا به انقالب دوم نیاز دارد ،اما این بار سبز سبز .در این انقالب نیز
مانند انقالب اول هدف باید ارتقاي بهرهوري باشد ،اما به پایوداري (یعنوی
به حداقل رسانیدن آثار زیست محیطوی کشواورزي) و عودالت (برخووردار
شدن کشاورزان فقیر و حاشیهاي از مزایاي تحقیقات) نیز توجه شود.
ارتقاي بهرهوري باید در هر منطقهاي که کشواورزان بوراي گوذران زنودگی
انتخاب کردهاند صورت گیرد ،نه فقط در اراضوی مسوتعد ،الزم اسوت کوه
اصال ارقام و طراحی مجموعه فعالیتها فقط به سه محصول غلوه اصولی
اکتفا نشود و دامنه محصوالت تحت پوشش گسوترش یابود .همچنوین الزم
است ظرفیتها و قابلیتهاي روشهاي پایدار مانند مدیریت تلفیقی آفوات
به بهرهبرداري کامل برسد.
در انقالب سبز دوم تحقیقات باید واقعا چنود رشوتهاي باشود و عوالوه بور
علوم بیولوژیكی (شامل مهندسی ژنتیكی ،اصال نوژاد ،کالسویک و علووم
زراعی) ،مسايل اجتماعی و اقتصادي را نیز در برگیرد ،همچنین نبایود فقوط
به محصوالت و دامها توجه شود ،بلكه کل زیست بوم با همه عناصر آن در
قالب نظام بهرهبرداري و مد نظر باشد .به ویژه الزم اسوت بوه رابطوه بوین
گیاهان ،آفات و دشمنان طبیعوی و رقابوت بوین محصوول و علفهواي هورز
پرداخته شود.
ریشهدهی گیاهان و مواد مغذي و مواد عالی خواك نیوز بایود بسویار موورد
توجه قرار گیرد .باالتر از همه ،الزم است به نیازهاي کشاورزان فقیر سواکن
در مناطق دیم خیز اولویت داده شود .پژوهشگران باید رابطه متقوابلی را بوا
کلیه دست اندرکاران و اشخاص ذینفع (از کشاورزان گرفته تا سیاستگذاران
تشكلهاي جامعة معدنی و افكار عمومی) برقرار کنند.
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