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تقدیم به:
خانواده های مان که صبورانه

در مسیر کار همراهی مان کردند.

: با تشکر از
کشاورزان همراه و همدلی که تجارب خود را به ما هدیه دادند

تا رسم امانت داری را به جا آورده باشیم
ح حفاظت از تاالب های ایران دفتر طر

سازمان جهاد کشاورزی استان های آذربایجان غربی و شرقی
ادارات جهاد کشاورزی شهرستا ن های آذربایجان غربی و شرقی

و کلیه کارشناسان بخش ها در آذربایجان غربی و شرقی
که فرصت یادگیری کار مشارکتی را به ما دادند.

به یاد آقا سعید و آقا سلطانعلی، کشاورزانی که ردپای شان
در این کتاب ماندگار شد اما خودشان دیگر در بین ما نیستند.



نیمه خشـک،   ، گرم سـیر مناطـق  در  کشـاورزی  اصلـِی  برنامـۀ  توسـعه،  منظـر  از 
آمریـکای التیـن )نیم کـرٔه جوبـی(، تغییـر  آفریقـا و  آسـیا،  نیمه مرطـوب و مرطـوب در 
کشـاورزی نـوع سـوم1 بـه نظام هایـی پایدارتـر و مولدتـر اسـت کـه در آن معـاش پایـدار 
بـرای جمعیت هـای به مراتـب بیشـتِر آینـده نیـز ایجـاد شـود، بـه ایـن دلیـل کـه معمـواًل 
جمعیِت درحال رشـد دارند و محیط زیست شـان هم شـکننده اسـت؛ اما تحقیق و 

ترویـج متـداول، بـا ایـن شـکل از کشـاورزی  سـازگار نیسـت.
ایـن  حرفه ای هـای  میـان  متـداول  پارادایـم  کشـاورزی،  ترویـج  و  تحقیـق  در 
اولویت هـای پژوهشـی به دسـت  پارادایـم،  ایـن  »انتقـال فـن آوری« اسـت. در  حـوزه 
کارشناسـان و  تأمین مالـی تعییـن می شـود و سـپس  دانشـمندان و سـازمان های 
محققان در آزمایشـگاه و ایسـتگاه های تحقیقاتی این اولویت ها را آزمایش می کنند 
تا فن آوری جدید را تولید کنند. در نهایت این فن آوری ها به مروجان سپرده  می شود 
 » تـا بـه کشـاورزان انتقـال یابـد. خاسـتگاه ایـن الگـو از تحقیـق و ترویـج، »انقـاب سـبِز
آسـیایی،  کشـورهای  مناطـق  برخـی  پـرآب  و  حاصل خیـز  دشـت های  در  کشـاورزی 
آفریقایـی و آمریـکای التیـن بـوده اسـت؛ مناطقـی کـه شرایط شـان را می تـوان بـا شـرایط 
ایستگاه های تحقیقاتی تطبیق داد. هم چنین این مناطق ساختاِر ساده تری به خود 
می گیرنـد، کنتـرل و پیش بینـی می شـوند و درنهایـت نتایـِج تعمیم پذیـری هـم دارنـد. 
 در تفکر حرفه گرایی متعارف و تجویزهای آن ریشه 

ً
پارادایم انتقال فن آوری عمیقا

دوانـده اسـت؛ در آمـوزش، در رفتـار افـراد در سـطح میدانـی و در بحث هـای توسـعه. 
امـا ایـن پارادایـم بـرای کشـاورزی نـوع سـوم، عملکـرد خوبـی نداشـته اسـت. اولیـن 
دلیـِل ایـن ناکامـی، تفاوتـی اسـت کـه میـان شـرایط طبیعـی و اقتصـادی ایسـتگاه های 
 خرده پـا 

ً
ع و خانواده هـای کشـاورز وجـود دارد؛ کشـاورزانی کـه عمدتـا تحقیقاتـی و مـزار

و کم منبـع هسـتند. دلیـل دیگـر هـم می توانـد سنخیت نداشـتِن ماهیـت کشـاورزی 

پیشگفتار



نـوع سـوم بـا ماهیـت حرفه گرایـی متعـارف باشـد.
در طـول تاریخچـۀ توسـعه کشـاورزی، هـر جـا کـه کشـاورزان توصیه هـای ترویجـی 
گاه نبـودِن کشـاورزان و  را در کارهای شـان بـه کار نگرفته انـد، آن را در وهلـۀ اول بـه آ
در وهلـۀ دوم بـه محدودیت هـای سـطح مزرعـه نسـبت داده انـد. تصـور ایـن بـوده کـه 
گاه کـرد و بـا کاهـش محدودیت هـا  بـا ترویـج بیشـتر و بهتـر می تـوان کشـاورزان را آ
شـرایِط مزرعـه را شـبیه بـه شـرایط ایسـتگاه  های تحقیقاتـی کـرد؛ امـا بـرای کشـاورزی 
نوع سـوم، معلوم شـده اسـت که این تبیین ها ناقص هسـتند. کشـاورزان به مراتب 
بیـش از آنچـه حرفه ای هـای کشـاورزی فـرض می کننـد، دانـا و مطلـع هسـتند. از سـوی 
، شـرایط کشـاورزی نوع سـوم با شـرایط ایسـتگاه های تحقیقاتی متفاوت اسـت  دیگر
ناسـازگاری  کـرد.  تلقـی  ایـراد  مثابـٔه  بـه  نمی تـوان  را  ایـن  و  مانـد  خواهـد  متفـاوت  و 
حرفه گرایـی متعـارف بـا درهم تنیدگـی، تنـوع و مخاطره آمیـزِی کشـاورزی نـوع سـوم، 
باعـث می شـود ظرفیـت بالقـؤه ایـن نـوع کشـاورزی پنهـان بمانـد. در واقـع هنگامـی 
کار  بـه  را  ازپیش تعیین شـدٔه »انتقـال فـن آوری«  کـه کشـاورزان بسـته های سـاده و 
نـوع سـوم  کشـاورزی  نواحـی  کـه  نتیجـه می رسـند  ایـن  بـه  نمی گیرنـد، متخصصـان 

پتانسـیل ندارنـد. 
فزاینـده ای  به طـور  اجتماعـی،  و  کشـاورزی  علـوم  نـوآوران   ، اخیـر دهـۀ  دو  در 
کرده انـد  همـکاری  و  مخاطره آمیـز  متنـوع  در هم تنیـده،  نظام هـای  کشـاورزاِن  بـا 
پدیدآمـدن  تاش هـا،  ایـن  حاصـل  بیابنـد.  ناسـازگاری  ایـن  بـرای  راه حل هایـی  تـا 
پارادایمـی جدیـد بـرای پژوهـش و ترویـج کشـاورزی بـوده اسـت. نام هـای گوناگونـی بـه 
رهیافت هـای ایـن پارادایـم اطـاق شـده اسـت امـا وجـه اشـتراک ایـن رهیافت هـا ایـن 
اسـت کـه جایـگاه اولویـت و مشـارکت کشـاورزان در همـۀ آن هـا کلیـدی اسـت. ایـن 

- نخسـت«2 دیـد. پارادایـم »کشـاورز  از خانـوادۀ  را می تـوان عضـوی  رهیافت هـا 
کتاِب دردست را می توان از جهتی عرصۀ تبلور عملِی پارادایم کشاورز - نخست 
قلمداد کرد و انتظار داشت که هرکدام از روایت ها جنبه ای از ویژگی های این پارادایم 
را آشکار سازد. نگارندگان این کتاب، افرادی هستند که در طول پنج سال فعالیت 
در قالـب شـرکت های مجـرِی پـروژۀ »همـکاری در احیـای دریاچـه ارومیـه بـا مشـارکت 
جوامـع محلـی در اسـتقرار کشـاورزی پایـدار و حفاظـت از تنـوع زیسـتی«، به طـور مکـرر 
و نظام منـد آمـوزش دیده انـد کـه چطـور رویکـرد و روش هـای مشـارکتی را در کار بـا 
جوامـع کشـاورز بـه کار بگیرنـد. چـه بسـا ارزش اصلـی ایـن کتـاب در ایـن اسـت کـه بـه 
آنچه درباره اش می خوانیم و در محافل و کارگاه ها صحبتش را می کنیم، جامۀ عمل 
پوشـانده اسـت. بدیـن ترتیـب، ایـن امیـد نیـز وجـود دارد کـه روایت هـای ایـن کتـاب 
بتواننـد بسـتری فراهـم کننـد کـه وقایـع و تجـارب محلـی بـه جریانـات مشـابه جهانـی 

وصـل شـوند و محـک بخورنـد.



از زحمـات مجموعـه اندیشـه انسانشـهر کـه تسـهیلگری فراینـد تهیـه کتـاب را بـه 
عهده داشتند، کمال تشکر و قدردانی را ابراز می کنیم. نکتۀ آخر این که برای تدوین 
ایـن کتـاب، سـراغ شـرکت ها رفتیـم و ده نفـر تـا انتهـای فراینـد تدویـن کتـاب همـراه 
، لطیـف حقـی،  ماندنـد. همین جـا می خواهیـم از فرشـاد جودیـان، نـوروز شـهامت آذر
چیکو امینی، هاله طارم، سحر اکبرزاده، شیرین عبدالهی، لیا وجدان، سونیا پیران 
و سونیا روشن رو به خاطر انرژی و وقتی که از منابع شخصی خودشان صرف فرایند 
تولید این مجموعه کردند قدردانی کنیم. این بدین معنا نیست که کارکنان جهاد 
کشـاورزی در نقش ها و سـطوح مختلف، سـایر اعضای شـرکت ها و یا سـایر بازیگران 
دارای تجربه های ناب مشـارکتی نیسـتند. هر فردی، در هر کسـوتی ممکن اسـت به 
نوعی تغییر در نگرش و شیوه ی خود، و حرکت از صرِف ترویج به کمی تسهیل گری 
را درک و تجربه کرده باشد، و در آن صورت گفتنی های زیادی مرتبط با نیت این کتاب 
خواهد داشـت )حتی برای افرادی که نوشته های شـان در این کتاب آمده، این ادعا 
وجـود نـدارد کـه تمـام تجارب شـان ثبـت و نـگارش شـده اسـت(. تدویـن ایـن کتـاب را 
با جمعی ادامه دادیم که مجالش را داشته و ارتباط ما با آن ها سهل تر بوده است؛ 
 کوتاه تر به محصول 

ً
برای اینکه بتوانیم دامنۀ کار را مدیریت کنیم و در زمانی نسبتا

نهایـی برسـیم. بـه ایـن امیـد کـه اتفاقـات خـوب میدانـی را سـریع تر انعـکاس دهیـم و 
یادگیری هایی دربارۀ چگونگی تدوین تجارب کسـب کرده باشـیم. 

1. کشاورز نوع سوم، عبارتی است که رابرت چمبرز در مقابِل کشاورزی صنعتی )نوع اول( و 
 به صورت 

ً
کشاورزی انقاب سبز )نوع دوم( به آن نوع از کشاورزی اطاق کرده است که عمدتا

دیم و روی زمین های ناهموار یا در زمین های حاشیه ای و ُخرد، کوه ها، تپه ها، زمین های باتاقی 
، این نوع از  ، نیمه خشک، نیمه مرطوب و مرطوب یافت می شود. چمبرز و مناطق گرم سیر

کشاورزی را کوچک نمی شمرد  بلکه اذعان می کند که کشاورزی نوع سوم، صاحِب غنا و اصالت 
است و باید در محوریت کشاورزی این مناطق قرار بگیرد.

2. کشاورزنخست، ترجمۀ تحت اللفظی عبارت farmer-first است که چمبرز به عنوان چتِر 
رهیافت های مشارکتی در حوزۀ کشاورزی ابداع کرد.
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حدود شـش سـال اسـت که شـرکت های خدمات کشـاورزی در اسـتان های 
 » آذربایجـان غربـی و شـرقی در حـال اجـرای پـروژۀ »اسـتقرار کشـاورزی پایـدار
هسـتند. ایـن پـروژه کـه نـاِم کاملـش »همـکاری در احیـای دریاچـه ارومیـه 
بـا مشـارکت جوامـع محلـی در اسـتقرار کشـاورزی پایـدار و حفاظـت از تنـوع 
تاالب هـای  از  حفاظـت  ح  طـر کاری  فعالیت هـای  از  یکـی  اسـت،  زیسـتی« 
ایـران اسـت؛ طرحـی کـه از سـال 2005 بـا حمایـت برنامـۀ عمـران ملـل متحـد، 
آغـاز  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  و  جهانـی  محیط  زیسـت  تسـهیات 
شـده اسـت و نمونـه ای اسـت از تـاش  بـرای ارتقـای مدیریـت تاالب هـا و 
؛ از جمله دریاچۀ  کاهش فشـار فعالیت های انسـانی بر منابع تاالبی کشـور

ارومیه. 
ایفـا  پایـدار  کشـاورزی  پـروژۀ  مجریـان  به عنـوان  شـرکت ها  کـه  نقشـی 
می کننـد، متفـاوت اسـت بـا نـوع کاری کـه کارشناسـان و مروجـان کشـاورزی 
به صـورت متـداول انجـام داده انـد. دلیـِل ایـن تفـاوت، از اختـاِف رویکـرد 
تسـهیل گری بـا رویکـرد ترویجـی نشـأت می گیـرد. تفاوتـی کـه ابعـاد مختلفـی 
، گـروه هـدف، انتظـارات  را هـم تحت تأثیـر قـرار می دهـد: تعامـل بـا کشـاورز
متقابـل میـان کشـاورز و بیرونی هـا. بـرای درک بهتـِر ایـن تفـاوت، الزم اسـت 
کمی برگردیم به اینکه ترویج سـنتی، در مرحلۀ انطباق با شـرایط کشـاورزی 

در اغلـب نواحـی نیم کـرۀ جنوبـی ناتـوان بـوده اسـت.
در پژوهش هـای پیشـیِن نظام هـای کشـاورزی، حرفه ای هـای بیرونـی 
اطاعـات را از کشـاورزان می گرفتنـد و بـا خـود می بردنـد. اطاعـات را تحلیـل 
چـه  و  اسـت  خـوب  کشـاورزان  بـرای  چیـزی  چـه  اینکـه  دربـارۀ  و  می کردنـد 
پارادایـم  اجـرا شـود، تصمیـم می گرفتنـد. در  و  بایـد طراحـی  آزمایشـی  نـوع 

مقدمه

ضرورت تسهیلگرِی پارادایمی جدید



کشاورزنخسـت1، تحلیـل، انتخـاب و آزمایـش را خـوِد کشـاورزان انجـام می دهنـد و در ایـن 
میان، حرفه ای های بیرونی در نقِش تسهیل گر و حامی قرار می گیرند. به همین دلیل است 
که در رهیافت های مشارکتی، به موازاِت رفتار و نگرش بیرونی ها، تعامل میان روستاییان 

و حرفه ای هـای بیرونـی نیـز در کانـون توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
انتقـال  پارادایـم  از  بخش هایـی  معکوس سـازی  کشاورزنخسـت،  پارادایـم  جوهـرۀ 
فـن آوری اسـت؛ بخش هایـی کـه معمـواًل بی چـون و چـرا بدیهـی فـرض می شـوند. بـرای مثـال، 
معکوس سازی در تبیین مسئله، به این معناست که ببینیم چرا کشاورز فن آوری را به کار 
، بلکـه در کمبودهـای فـن آوری و فراینـِد تولیـد آن  نمی گیـرد و ریشـۀ آن را نـه در جهـل کشـاورز
بدانیـم. معکوس سـازی در یادگیـری به معنـای یادگرفتـن محققـان و مروجـان از کشـاورزان 
نـوآوری  محـور  کشـاورزان  یعنـی  می شـوند؛  معکـوس  نیـز  نقش هـا  و  موقعیت هـا  اسـت. 
هسـتند و مزرعه هـا را بـه بسـتِر تولیـد فـن آوری تبدیـل می کننـد نـه ایسـتگاه های تحقیقاتـی 

و آزمایشـگاه ها و متخصصـان.
بایـد  ایـن بسـتر  را هـم در  پایـدار  پـروژۀ اسـتقرار کشـاورزی  نقـش شـرکت های مجـری 
نگریسـت. آن هـا می تواننـد بـه کشـاورزان کمـک کننـد تـا ابتـدا وضعیـت و منابـع موجودشـان 
پایـش و  اجـرا،  را  آن هـا  کننـد و  برنامه ریـزی  را  کننـد، سـپس روش هـای جدیـدی  را تحلیـل 
تـا کشـاورزان جمـع  ارزشـیابی کننـد. همچنیـن شـرکت های مجـری می تواننـد کمـک کننـد 
خودشـان را مدیریـت و سـازماندهی کننـد. تـا بـه امـروز شـاهد اتفاقـات درخورماحظـه ای 
در فراینـد کار شـرکت ها بـا کشـاورزان و خانواده هایشـان بوده ایـم: بـرای مثـال، کشـاورزان 
توانسـتند وضعیـِت موجـوِد کشـاورزی را تحلیـل کننـد و به دنبـاِل فرصت هـا، مشـکات و 
نقـاِط تغییرپذیـر کارشـان باشـند، توانسـتند راهکارهـای جدیـدی را بـرای بهبـود وضعیـت 
کشاورزی جست وجو کنند و به دنباِل پایداری آن ها باشند، همچنین توانستند سنت های 
یادگیـری افقـی را بـه جریـان بیندازنـد. عاوه بـر این هـا، ایـن فراینـد باعـث شـد کـه کشـاورزان و 
خانواده هـای ضعیف تـر هـم در فراینـد تغییـر و تحـوالت کشـاورزی و معیشـتی درگیـر شـوند.
مجموعۀ دردست، قصد دارد تجربه های شخصی اعضای شرکت های مجری را به زبان 
خودشان روایت کند و توجه خواننده را به جنبه هایی از تسهیل گری فرایندهای مشارکتی 
بـا جوامـع کشـاورز جلـب کنـد. جنبه هایـی کـه بـرای خـود افـراد حاضـر در میـدان هـم اهمیـت 
یافتـه و به تدریـج بـه شـیوۀ عمل شـان تبدیـل شـده اسـت. درنهایـت تجربـۀ میدانـی ده نفـر 
در این کتاب منعکس شـده اسـت اما شـاید مطالب آن، برای خیلی از افراد دیگر هم آشـنا 
باشـد؛ به خصـوص افـرادی کـه در کـف میـدان، فرایندهـای اجتماعـی را تسـهیل گری می کننـد. 
بنابرایـن، خواننـده می توانـد قضـاوت کنـد کـه آیـا طبـق گفتـۀ یکـی از نگارنـدگان ایـن کتـاب، 

. تجـارب روایت شـده »بـوی خـاک می دهـد« یـا خیـر



نوشته های کتاب از جنس های متفاوتی هستند. بعضی مطالب کمی 
مفصل ترند و با خواندن آن شاید برای خواننده فهم هایی، یا به عبارتی 

»آهان، آهان«هایی، دربارۀ رویکرد مشارکتی اتفاق بیفتد؛ یعنی آنچه در 
میدان برای نویسنده اتفاق افتاد، بستری بود که درکی از این رویکرد 

پیدا کند و آموخته هایی کسب کند.
بعضی دیگر از مطالب هم بیشتر شبیه روایت هایی از اتفاقات جالب و 

شاید غیرمنتظره ای هستند که می توانند دربارۀ شیوۀ کار مشارکتی و 
 به عنوان 

ً
اثرات آن برای خواننده »شگفتا«یی ایجاد کنند و درجا یا بعدا

شاهد مثالی برای جنبه هایی از رویکرد مشارکتی معنا پیدا کنند.

این کتاب چه هست و چه نیست؟

آنچـه در ایـن کتـاب آمـده، تجربه هـای شـخصی افـراد از به کارگیـری رویکـرد و 
روش مشارکتی در میدان است که تعدادی از کارشناسان و تسهیل گران 
شـرکت های مجری پروژۀ اسـتقرار کشـاورزی پایدار برای تولید آن داوطلب 
شـده اند. از ایـن رو، روایت هـا و دریافت هایـی کـه در اینجـا منعکـس شـده، 
 از تجـارب سـازمانی 

ً
از منویـات درونـی اشـخاص نمایندگـی می کنـد نـه لزومـا

شـرکت  اعضـای  سـایر  اسـت  ممکـن  همیـن  بـرای  شرکت های شـان. 
روایت هـای خودشـان از به کارگیـری ایـن روش را داشـته باشـند. بـه همیـن 
دلیل است که مطالب ذکرشده در این کتاب را نمی توان به معنای ارزیابی 
عملکـرد شـرکت های مجـری تلقـی کـرد. در واقـع تجـارب افـراد تنهـا شـاهد 

مثال هایـی بـرای جنبه هـای مختلـف به کارگیـری رویکـرد مشـارکتی اسـت. 
این کتاب نمی خواهد ادعا کند که از تحقیقی میدانی برخاسته است. 
شـیوه ای  بـه  کـه  اسـت  شـخصی  دریافت هـای  از  مجموعـه ای  کتـاب  ایـن 
مشـارکتی تدوین شـده اسـت. نوشـته ها روند تغییر نگرش و شـیوۀ عمل 
نویسـنده ها را منعکـس می کننـد )بـه دور از ایـن ادعـا از جانـِب کسـی کـه 
بـه »انتهـای طیـف مشـارکت« رسیده  اسـت.( ممکـن اسـت بـرای کسـی ایـن 
تغییـر در انعطاف پذیرشـدِن ماجـرا معنـا پیـدا کـرده باشـد و بـرای کسـی در 
تعامـل صمیمـی بـا کشـاورزان. از طـرف دیگـر ایـن کتـاب بـر پایـۀ تجربیـات 



به کارگیـری  گام بـه گاِم  توضیـح  امـا  اسـت  گرفتـه  شـکل  کشـاورزی  زمینـۀ  در  نویسـندگان 
فن آوری هـای کشـاورزی در آن نیامـده اسـت. تکنیک هـای کشـاورزی، بسـتر و بهانـه ای بـرای 

صحبت کـردن از تجربـۀ تسـهیل گری شـده  اسـت.
ایـن کتـاب، خودآمـوز یـا کتـاِب تئـورِی کار مشـارکتی هـم نیسـت. موضوعاتـی کـه در ایـن 
کتـاب آمـده، جامـع نیسـت و بنـا نیسـت کـه جامـع هـم تلقـی شـود. ایـن مجموعـه از کنـار هـم 

قـرار دادن تعـدادی از روایت هـا و داسـتان هایی اسـت کـه در ایـن پـروژه تجربـه شـده اند. 
نوشته های کتاب در سه بخش کلی دسته بندی شده اند: بخش اول کتاب، شامل دو 
فصل و هفت مطلب است و تجاربی را منعکس می کند که بیان گر »تفاوت های پارادایمی« 
رویکرد مشـارکتی با شـیوه های مرسـوم و متداول ترویجی اسـت. بخش دوم، شـامل شـش 
فصـل و بیسـت و یک مطلـب اسـت کـه شـامل اتفاقاتـی در زندگـی روزمـرۀ تسـهیل گران بـا 
کشـاورزان اسـت کـه منشـأ تغییـری در »رفتـار یـا نگرش شـان« شـده اسـت. بخـش سـوم و 
پایانـی کتـاب هـم شـامل سـه فصـل و ُنـه مطلـب اسـت و داسـتان هایی را روایـت می کنـد کـه 

نشـانه هایی دارنـد از نهادینـه و پایدارشـدن شـیوه های مشـارکتی در فعالیت هـای آن هـا. 

مخاطبان این کتاب می تواند طیف وسیعی را در بر بگیرد، از جمله:

کارکنـان بخـش کشـاورزی، تـا در مقـام پشـتیبان شـرکت ها در جریـان ظرافت هـای کار 
تسـهیل گری قـرار بگیرنـد؛

و  ظرفیت هـا  بـه  تـا  اجتماعـی،  فعالیت هـای  حـوزۀ  سیاسـت گذاراِن  و  مسـئوالن 
توانایی هـای جوانـان بومـی در اجـرای فعالیت هـا بـا رویکـرد مشـارکتی بیشـتر اعتمـاد 

کننـد؛

فعـاالن حـوزۀ کشـاورزی و محیط زیسـت، جهـت آشـنایی بـا تجربیـات کار مشـارکتی بـا 
جوامـع محلی؛ 

دانشـجویان و دانش آمـوزان رشـتۀ کشـاورزی و کسـانی کـه می خواهنـد دربـارۀ تفـاوت 
بـا مفاهیـم و  کار عملـی  از  بـا جلوه هایـی  تـا  کار مشـارکتی و ترویجـی بیشـتر بداننـد، 

روش هـای مشـارکتی آشـنا شـوند؛

بـه بهبـود  قـرار اسـت تالش های شـان  کـه  آموزش گـران، مروجـان و تسـهیل گرانی  و 
کیفیـت زندگـی جامعـۀ محلـی کمـک کنـد.

این کتاب به درد چه کسانی می خورد؟



شـاید بتـوان گفـت کـه محتـوای ایـن کتـاب را می تـوان از دو منظـر یـا بـا دو 
جـور عینـک خوانـد:

کتـاب را سلسـله وار از ابتـدا تـا انتهـا دنبـال کنیـم. بـا فـرض اینکـه  یک 
چرخـه ای از کار مشـارکتی را می خوانیـم. اگـر این گونـه بـه کتـاب نـگاه کنیـم، 
حتـی می تـوان از هـر جـای آن، کتـاب را بـاز کـرد، خوانـد و ادامـه داد تـا دوبـاره 

بـه نقطـۀ شـروع رسـید.
هر روایت را به چشم روایتی خواندنی و به  طور مستقل خواند و  دو 
از آن الهـام گرفـت؛ از ایـن نظـر کـه منعکس کننـدۀ حال وهـوای یـک شـخص 
اسـت. شـاید بـا خوانـدن تکه  تکـۀ داسـتان ها، بتـوان پازلـی را از بخش هـای 

کار مشـارکتی متصـور شـد.

این کتاب را با چه نگاهی بخوانیم؟

1. در پیش گفتار همین کتاب، برای توضیح دو پارادایم انتقال فن آوری و کشاورزنخست 
از نگاه نقادانۀ رابرت چمبرز به »ترویج« استفاده شده است. 







شراکت
علموتجربه

ما با اتکا به دانسته های علمی، وارد جامعۀ محلی شدیم و 
به  دنبال پیاده کردن تکنولوژی های به روز در روستا بودیم. در این 

مسیر با مشکالت و ناکامی هایی رو به رو شدیم. بیشتر اوقات 
این ناکامی ها به دلیل سازگارنبودن راه حل های علمی با شرایط 
واقعی کشاورزی در منطقه بودند. شرایطی که کشاورز بیش از 
همه به آن واقف بود اما نقش او کمتر در نظر گرفته می شود. 

، سهم درخور توجهی برای تجارب  تالش کردیم در فرایند تغییر
جامعۀ محلی در نظر بگیریم تا راه حل های اجرایی )تکنولوژی ها( 

با شرایط آن ها متناسب تر شوند.
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روستای داش تپه

»از این زمین نمی شود محصول گندم برداشت کرد و اگر هم بشود، صرفۀ 
اقتصادی نخواهد داشت.« این جملۀ یکی از متخصصان رشتۀ کشاورزی 

دربارۀ یکی از زمین های روستای داش تپه بود. 
روسـتای داش تپـه یکـی از روسـتاهای قدیمـی شهرسـتان میانـدوآب 
است. این روستا در شمال شهرستان میاندوآب و در فاصلۀ 25کیلومتری 
جنوب دریاچۀ ارومیه قرار دارد. دارای 390 هکتار زمین زراعی است و شغل 

اصلی اهالی روسـتا هم کشـاورزی اسـت.
اواسط تابستان بود. با هدف آشنایی اجمالی با روستا، چندین بار به 
آن سـفر کردیـم. در روسـتا چندین بـار هـم بـه بهانه هـای متعـدد وارد مغـازۀ 
 اهالی جلوی 

ً
آقابهلول شدیم. این مغازه در مرکز روستا قرار داشت و غالبا

آن تجمـع می کردنـد. در ایـن مغـازه مدتـی می نشسـتیم و مغـازه دار مـا را بـه 
چـای مهمـان می کـرد. اهالـی روسـتا هـم بـا یکدیگـر و بـا مـا دربـارۀ بسـیاری از 

مسـائل روز حـرف می زدنـد. بـه قـول خودشـان مـا خـوب گـوش می کردیـم. 
در ایـن رفت و آمدهـا یکـی از کشـاورزان کـه زمینـی در کنـار جـاده داشـت، 
نظـر مـا را بـه خـود جلـب کـرد. او مشـغول برداشـت محصـول پیـاز بـود ولـی از 
ظاهـر مزرعـه معلـوم بـود کـه محصـول خوبـی برداشـت نمی کنـد. در یکـی از 
سـفرهایی که به روسـتا داشـتیم، این کشـاورز را جلوی مغازه دیدیم. به او 
نزدیک شـدیم و او نیز با خوش رویی با ما احوال پرسـی گرمی کرد. اسـمش 
آقاسـعید بود. او دو هکتار زمین زراعی داشـت و این زمین ها منبعی برای 
امـرار معـاش خانـوادۀ هشـت نفـره  اش بودنـد. بـا هـم در حـال گفت وگـو 
بـه صحبـت  بـه مـا ملحـق شـدند و شـروع  نیـز  کـه دیگـر حاضـران  بودیـم 
دربارۀ مشـکات کشـاورزی روسـتا کردند؛ کاهش سـطح آب های زیرزمینی، 

اینزمیننمیشود از
گندمبرداشتکرد!

فرشاد جودیان
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ازبین رفتـن برخـی از اراضـی کشـاورزی بـر اثـر شورشـدن آب چاه هـا، تولیـد کـم محصوالت شـان، دریافت نکـردن 
. به موقـِع پـول فـروش محصـوالت و چندیـن و چنـد مشـکل دیگـر

اغلـب مشـکات کشـاورزان مربـوط بـه وضعیـت کشـاورزی روسـتا بـود. مـا نیـز بـرای جلـب مشـارکت و 
آشـنایی بیشـتر بـا روسـتا و اراضـی آن، داخـل مغـازه بـا مشـارکت افـراد حاضـر نقشـۀ منابـع را تهیـه کردیـم. بعـد 
از آن نیـز همـراه بـا خـود کشـاورزان مشـکات کشـاورزی را براسـاس »اهمیـت« رتبه بنـدی کردیـم. روش هایـی 
کـه بـرای انجـام ایـن کارهـا اسـتفاده می کردیـم، بـرای حاضـران نیـز بسـیار جالـب بـود؛ چراکـه در ایـن نشسـت ها 
طـوری نبـود کـه یـک نفـر حـرف بزنـد و بقیـه گـوش بدهنـد. همـۀ کار بـا مشـارکت خـود کشـاورزان انجـام می شـد؛ 
از تهیۀ نقشه گرفته تا مشخص کردن هزینه های تولید انواع محصوالت و اولویت بندی مشکات کشاورزی 
روسـتا و... . مشـکات اصلـی کـه درنتیجـۀ نشسـت های مشـارکتی مـا بـا کشـاورزان مشـخص شـد، بـه ترتیـب 

شـامل کم آبـی و تولیـد کـم محصـول بـود. 
آمـد و خواسـت سـر مزرعـه  اش برویـم. بـا هـم  آقاسـعید پیـش مـا  در یکـی از سـفرهای مان بـه روسـتا 
بـه آنجـا رفتیـم و او دربـارۀ مشـکات مزرعـه اش این طـور گفـت: »وقتـی کـه زمـاِن کمـی تـا برداشـت محصـوِل 
کاشته شـده ام مانـده، آب چـاه بـه انـدازه ای کـم می شـود کـه بـرای آبیـاری یـک هکتـار زمیـن مجبـور می شـوم 
شـش تـا هفـت روز زمیـن را آبیـاری کنـم. ایـن باعـث ازبین رفتـن محصوالتـم می شـود و در انتهـا می بینـم کـه 

مشورت سعیدبا کشاورزی کاربلد
در مورد کشت فارویی

عکاس: جودیان

به واسطۀ نقشۀ منابع، مردم محلی تمام منابع طبیعی درون و 
اطراف محیط زندگی شان شامل جنگل، کوه، رودخانه، دشت، 

چاه آب و ... را ترسیم و نوع استفاده ای که از آن می کنند را 
مشخص می کنند. مسایلی مانند میزان و چگونگی دسترسی 

به منابع، نحوۀ مدیریت شدن منابع محدود و مشترک، و 
ارتباط میان منابع و معیشت مردم را می توان از طریق این ابزار 

تحلیل کرد.  
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حتـی هزینه هـای کاشـت و داشـت محصـول نیـز درنیامـده اسـت.« او گفـت 
کـه می خواهـد بعـد از برداشـت کامـل پیـاز گنـدم بـکارد ولـی همیـن مشـکل 

بی آبـی باعـث کاهـش 40 تـا 50 درصـدی محصـول گنـدم خواهـد شـد. 
بـرای بررسـی ایـن موضـوع اعضـای تیـم از یکـی از متخصصـان کشـاورزی 
درخواسـت کردنـد از ایـن مزرعـه بازدیـد کنـد. او کـه مزرعـه را دیـد، اولیـن 
 ، و آخریـن جملـه ای کـه بـه مـا و آقاسـعید گفـت ایـن بـود کـه: »بعـد از پیـاز
کشـت گنـدم صرفـۀ اقتصـادی نـدارد.« مـا خـود نیـز مطالبـی در انـواع مقـاالت 
علمـی دربـارۀ ایـن موضـوع خوانـده بودیـم و بـا محقـق هم نظـر بودیـم ولـی 
چیـزی نگفتیـم؛ زیـرا تجربـۀ سـالهای قبـل بـه مـا آموختـه بـود که روسـتاییان، 
شرایط اراضی خود را بهتر از هرکس دیگری می دانند. منتظر عکس العمل 
آقاسعید بودیم. آقاسعید در جواب گفت: »در روستای ما بعد از محصول 
، گنـدم تنـاژ خوبـی می دهـد.« ایـن جملـۀ آقـا سـعید بـرای ما ناآشـنا نبود.  پیـاز
در رفت وآمدهـا و گفت وگوهایـی کـه بـا روسـتاییان داشـتیم، اغلـب ایـن 
جملـه را دربـارۀ روسـتا شـنیده بودیـم. محقـق بـا اسـتناد بـه مقـاالت علمـی 
روی نظـر خـودش ُمصـر بـود. مـا نیـز فقـط نظاره گـر بودیـم. آیـا بـا اسـتناد بـه 
مقـاالت علمـی و نظریـۀ کارشناسـی محقـق، نبایـد اجـازۀ کاشـت محصـول در 
ایـن زمیـن را بـه او می دادیـم؟ یـا بایـد بـا اعتمـاد بـه کشـاورزان آن روسـتا بـا 

کشـت محصـول در ایـن زمیـن موافقـت مـی کردیـم؟ 
بعد از بدرقه کردن محقق، با آقاسعید دربارۀ نحوۀ کاشت گفت وگوی 
کوتاهی کردیم. قرار بر این شد که در سال زراعی جدید در زمین مدنظرش 
گنـدم کشـت کنیـم؛ ولـی بـرای آنکـه محصـول بهتـری تولیـد شـود، کـود را 
براسـاِس نتایـج آزمـوِن خـاک بـه زمیـن اضافـه کنیـم. همچنیـن بـرای کاهـش 
تأثیـر کم آبـی در فصـل گرمـا بـذر را روی پشـته  کشـت کنیـم تـا هدایـت آب در 
زمیـن از طریـق جویچه هـا انجـام شـود و رطوبـت به صـورت نشـتی بـه محـل 
اسـتقرار بذرها نفوذ کند و حالت غرقابی ایجاد نشـود. آقاسـعید نیز قبول 
کرد و قرار شـد با اعتماد به تجربۀ او و کشـاورزان روسـتا مزرعه را به کشـت 
گنـدم اختصـاص دهیـم و نـکاِت علمـی را در کاشـت لحـاظ کنیـم. بـه همیـن 

صـورت در حضـور بعضـی از کشـاورزان روسـتا کشـت گنـدم را انجـام دادیـم.
رشد محصول در مزرعه خیلی خوب بود. زمان آخرین آبیاری محصول 
، میزان آب خروجی از چاه تا حد زیادی کاهش  گندم که رسـید، طبق انتظار
پیـدا کـرده بـود؛ ولـی نـوع کشـت مـا بـه صورتـی بـود کـه بـا ایـن آِب کـم نیـز 
می شـد زمیـن را آبیـاری کـرد. آخریـن آبیـاری مهم تریـن آبیـاری محصـول گندم 
به حسـاب می آیـد. نبـود آب در ایـن مرحلـه، باعـث افـت 30 تـا 50درصـدی 
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عملکـرد محصـول می شـود. آقاسـعید در دوونیـم روز موفـق بـه آبیـاری تمـام مزرعـه شـد به صورتی کـه برخـاف 
سـالهای قبـل هیـچ قسـمتی از مزرعـه خشـک نمانـده بـود و آب از طریـق جویچه هـا بـه تمامـی قسـمت های 
مزرعه رسـیده بود. این امر باعث خرسـندی آقاسـعید شـد. اسـتفاده از توصیه های علمی باعث رشـد منظم 
و خـوب بـذور و آبیـاری بهینـۀ مزرعـه شـده بـود. اکنـون منتظـر نتایـج اعتمـاد بـه تجربـۀ کشـاورز در اصـرار بـه 

کشـت گنـدم بعـد از پیـاز بودیـم.
زمان برداشت فرارسید. عاوه بر آقاسعید دیگر کشاورزان نیز بی صبرانه منتظر نتیجۀ این کار مشارکتی 
بودند. بعد از اتمام برداشت و وزن کردن آن در باسکول، میزان تولید گندم 11/5 تن در هکتار شد. عملکرد 
بسـیار خوبـی بـود. دیـدن چهـرۀ شـادمان آقاسـعید بـرای مـا بسـیار دلگرم کننـده بـود و خسـتگی مان را از بیـن  
بـرد. آقاسـعید درآمـد خوبـی از فـروش گنـدم بـه دسـت آورده بـود. عاوه بـر آن مقـداری گنـدم نیـز جهـت کشـت 
در سـال بعـد و فـروش بـه دیگـر کشـاورزان نـزد خـود نگـه داشـته بـود و شـرایط امـرار معـاش وی تـا حـد زیـادی 

بهبـود پیـدا کرده بود.
ما کار خاصی انجام ندادیم. فقط همان مطالبی را که کارشناسان چندین سال بود به کشاورزان آموزش 
می دادند، به آن ها یادآوری کردیم؛ اما فرقی وجود داشت و آن هم این بود که در سالیان گذشته کارشناس 
حـرف مـی زد و کشـاورزان گـوش می دادنـد. این بـار کشـاورزان و کارشناسـان بـا هـم حـرف میزدنـد، مشـکات 
آنهـا راه حـل ارائـه می شـد. مـا  به صـورت مشـارکتی از دل جامعـه بیـرون می آمـد و به صـورت مشـارکتی بـرای 
می توانستیم برمبنای  مستندات علمی جلوی کشت گندم را بعد از پیاز بگیریم ولی با تکیه به تجربیات مان 
بـه کشـاورزان اعتمـاد کردیـم. ایـن تجربـه و بسـیاری چیزهـای دیگـر باعـث به وجودآمـدن اعتمـاد متقابـل بیـن 
مـا و جامعـۀ محلـی شـد. مـا درس بـزرگ دیگـری هـم گرفتیـم: علـم و تجربـه بایـد مکمـل یکدیگـر باشـد نـه نقطـۀ 

مقابـل هم.

محصول نهایی

عکاس: حاتم فیضی
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روستای قم قلعه

روستای قم قلعه یکی از روستاهای اجرای پروژه مشارکت مردم در احیای 
دریاچه ارومیه بود. پس از ورود به جامعۀ محلی و نشست و برخاست با 
کشـاورزان روسـتا و تشـریح رونـد پـروژه، از کشـاورزان عاقه منـد دعـوت بـه 
همـکاری کردیـم. یکـی از بـاغ داران روسـتا کـه به عنـوان کشـاورز مرجـع بهـاره 
انتخـاب شـد و گـروه پایـش باغـش را تأییـد کردنـد، حـاج نـادر بهـرام رش بـود.

حیـن اجـرای تکنیک هـای مصـرف بهینـۀ آب در ایـن بـاغ، متوجـه قطعـه 
زمینی زراعی وسط باغ شدیم که هر سال آنجا صیفی جات کشت می کردند. 
با توجه به اینکه مصرف آب صیفی جات زیاد است، با حاج نادر دربارۀ نحوۀ 
آبیاری و میزان آبی که به این قسـمت از زمین اختصاص می یابد، صحبت 

کردیم و متوجه شدیم که آب زیادی در این قسمت مصرف می شود. 
بعـد از مدتـی در گروه مـان تصمیـم گرفتیـم کـه بـا حاج نـادر دربـارۀ اجـرای 
آبیـاری تحت فشـار ) یعنـی کشـت بـه روش نـوار ِتیـپ(  یکـی از روش  هـای 
صحبت کنیم. او قبًا از دیگران دربارۀ این نوع از آبیاری شنیده بود و خیلی 
هـم مشـتاق بـود؛ امـا از نحـوۀ کار و عملکـرد آن اطمینـان نداشـت و حاضـر 
به انجام این ریسک نشده بود. چند بار دربارۀ این موضوع با او گفت وگو 
کـردم و مزایـای ایـن نـوع آبیـاری را برایـش توضیـح دادم. از جملـه مزایـای ایـن 
نـوع از آبیـاری افزایـش سـطح زیرکشـت، مصـرف بهینـۀ آب، آبیـاری آسـان، 
افزایـش عملکـرد، حـذف بعضـی از بیماری هـای رطوبتـی، کاهـش علف هـای 
هـرز و صرفه جویـی در زمـان اسـت. حـاج نـادر تصمیـم گرفـت نصـف مزرعـه را 

بـرای راسـتی آزمایی، بـه اجـرای ایـن سیسـتم آبیـاری اختصـاص دهـد.
بـا  و  انجـام دادم  را  بررسـی مزرعـه، طراحی هـای الزم  و  از مطالعـه  بعـد 
، شـروع به اجرای  تهیۀ لوازم، با همکاری اعضای شـرکت و پسـران حاج نادر

حقبا
بود حاجنادر

چیکو امینی
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سیسـتم کردیم. حاج نادر هر روز کنارمان می ایسـتاد و از اسـتحکام لوله ها و تعداد قطره چکان ها و آب دهی 
آن هـا سـؤال می پرسـید و مـا هـم از مزایـا و کارکـرد خـوب ایـن سیسـتم می گفتیـم. روز آخـر کـه کارمـان تمـام 
شـد، حاج نـادر بعـد از »خسـته نباشـید«، بـا لبخنـد گفـت: »مهنـدس اگـر مـن موتـور پمـپ را روشـن کنـم، تمـام 
ایـن لوله هایـی کـه کار گذاشـتید، می رونـد روی هـوا!« مـن کـه از کارم مطمئـن بـودم و مشـکلی در طراحـی آن 
نمی دیدم، روی کارکرد سیستم پافشاری کردم و گفتم: »نگران نباش حاجی. همۀ جوانب را در نظر گرفته ایم 

 بـدون مشـکل کار خواهـد کـرد.«
ً
و سیسـتم حتمـا

ابتـدا بایـد زمیـن آب می خـورد و بـه اصطـاح خـاک آب انجـام می شـد تـا بتوانیـم نشـاها را کشـت کنیـم. 
فرصـت مناسـبی بـرای آزمایـش سیسـتم بـود. بـه مزرعـه رفتیـم و وقتـی موتـور پمـپ را روشـن کردیـم، درسـت 
، لولـه پلیـکای انتقـال آب، از موتـور شکسـت و یکـی از  همـان اتفاقـی افتـاد کـه حاج نـادر گفتـه بـود؛ در اثـر فشـار
لوله هـای اصلـی و بسـیاری از نوارهـای فرعـی سیسـتم نوارتیـپ پـاره شـد. وقتـی پیگیـر مشـکل شـدم، متوجـه 
شدم که قدرت موتور پمپ خیلی زیاد بود و حتی  کمترین فشار ممکن هم مناسب این سیستم نمی شد. 

حـق بـا حاج نـادر بـود. 
، دربـارۀ موتـور پمـپ از مـن سـؤال می کردیـد، االن ایـن مشـکل پیـش نمی آمـد.  او گفـت: »اگـر در طـول کار
 تمـام جوانـب را بـا کشـاورز بررسـی کنیـد.« مـن اطاعـات او را از 

ً
اشـکالی نـدارد، برای تـان تجربـه شـد کـه حتمـا

منابعـش ندیـده گرفتـه بـودم در حالـی  کـه او می دانسـت کـه قـدرت ایـن موتـور فراتـر از فشـار قابـل تحمـل 
لولـه اسـت. ایـن بـه مـن نشـان داد در خنثی کـردن سـوگیری هایم چنـدان موفـق نبـودم و هنـوز بـه آنچـه آن هـا 

می داننـد و مـن نمی دانـم، اعتمـاد نکـرده ام.
بـا حاج نـادر دنبـال راهـکار بودیـم کـه گفـت: »موتـور پمـپ دیگـری در بـاغ داریـم کـه قدرتـش تنظیم شـدنی 
اسـت و می تواند برای این کار مناسـب باشـد.« موتور پمپ جدید را کار گذاشـتیم و با همکاری کارشناسـان 
شـرکت و پسـران حاج نادر لوله و نوار های آسـیب دیده را عوض کردیم. با روشـن کردن موتور پمپ و تنظیم 

فشـار الزم، سیسـتم به خوبـی کار کـرد. تجربـۀ حاج نـادر مشـکل را حـل کـرده بـود.

طول فاز چهارم، مطابق شرح کار پروژه، در تعدادی از مزارع و 
باغ های آذربایجان غربی و شرقی از جمله شهرستان مهاباد، 

تکنیک های فنی کشاورزی )تکنیک های آبیاری و به زراعی( 
در حال اجرا بوده است. هدف این بود که راهکار هایی برای 

مصرف بهینۀ آب و سایر نهاده ها با مشارکت کشاورزان 
یافت شود.
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روستای تازه کند

در یکی از روستاها روش کشت فارویی1 گندم را با کمک یکی از کشاورزان 
سر مزرعه اجرا کردیم . پس از آن، بارها همراه کشاورز سر مزرعه می رفتیم 
و دربـارۀ چگونگـی کار صحبـت می کردیـم. در بازدید  های مـان  بـه ایـن نتیجـه 
رسیده بودیم که در اجرای آن تکنیک2 اشتباهاتی داشتیم. طی چندین  بار 
بررسـی و باز نگری، ایرادات کار را یادداشـت کرده بودیم تا در صورت اجرای 

آن تکنیک در سال های بعد دچار همان اشتباهات نشویم. 
بـا کشـاورز سـر  کـه فصـل برداشـت محصـول فـرا رسـیده بـود،  زمانـی  
مزرعـه رفتیـم تـا ببینیـم حاصـل کارمـان چـه نتیجـه ای داشـته اسـت. طـی 
برداشـت، با کشـاورز مشـغول صحبت بودیم و او از رضایت خود از نتیجۀ 
کار می گفت. در همین هنگام، دیدیم رانندۀ کمباین، پس از اینکه ردیفی 
از محصـول را برداشـت کـرد، از کمبایـن پیـاده شـد و بـه سـمت مان آمـد . 
پـس از احوال پرسـی، دربـارۀ تکنیکـی کـه اجـرا کردیـم، سـؤال کـرد و کشـاورِز 
صاحب مزرعه توضیحات الزم را به او داد. در این بین، رو به ما کرد و گفت: 
»تکنیـک جالبـی اسـت ولـی ایـرادی در کارتـان هسـت. اگـر بخواهیـد، حاضـرم 
بـرای سـال های بعـد بـا شـما در اجـرای ایـن تکنیـک همـراه شـوم.« از نظـر او 
فاصلـۀ زیـاد بیـن ردیف هـای کشـت جـزء ایرادهـای کار مـا بـود و گفـت: »اگـر 

ایـن فاصلـه کوچک تـر شـود، نتیجـۀ کار بهتـر خواهـد بـود.«

کاربلدهای
محلی
لیا وجدان قره باغ

تکنیک جالبی است ولی ایرادی در کارتان هست. اگر بخواهید، حاضرم برای سال های بعد با 
شما در اجرای این تکنیک همراه شوم
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بـا اینکـه در بررسـی های خودمـان هـم فهمیـده بودیـم کـه اشـتباهاتی در کارمـان داشـته ایم، صحبت هـای 
راننـدۀ کمبایـن نظـر مـا را بیشـتر بـه خـود جلـب کـرد؛ چراکـه حـرف او برای مـان تداعی کننـدۀ توجـه ا ش بـه کار مـا 
بـود. فکـر کردیـم کـه چـه خـوب اسـت چنیـن همراهانـی داشـته باشـیم ؛ کاربلدهـای محلـی کـه می تواننـد راه را 

همـوار کننـد بـرای رسـیدن بـه فنـوِن رفع کننـدۀ مشـکات کشـاورزی.   

صحبت های راننده کمباین با ما و کشاورز و 
ایرادی که از کار می گرفت

عکاس: مجتبی جوانبخت

1.در روش فارویی، ابتدا بذر در سطح مزرعه کشت شده و سپس با دستگاه 
، جوی و پشته ایجاد می شود فاروئر

2. تکنیک ها همان فنون یا روش های علمی متنوعی هستند که در مراحل 
ع به کار گرفته می شوند. مختلف کاشت، داشت و برداشت در مزار
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روستای خداوردی خان

بستها هنوز
نرسیدهاند

سونیا پیران

بـرای ارائـۀ مشـاوره بـه آقـای علیـوردی زاده و کمک کـردن بـه خریـد وسـایل 
مرغـوب، بـه فروشـگاه لـوازم آبیـاری تحت فشـار رفتـه بودیـم. همـۀ وسـایل 
و لوله  هـای موجـود در لیسـت را خریدیـم؛ به غیـر از دو وسـیله، بسـت ها و 
سـیم، کـه آقـای علیـوردی زاده برخـاف تأکیـدات مـن و همکارانـم آن هـا را 

تهیـه نکـرد.
گفتـم: »اجـازه بدهیـد بسـت  ها را مـن بخـرم یـا حداقـل بـرای لوله هـای 
ثانویه چند متر سیم بگیرم. قرار است فردا آب را وارد شبکۀ آبیاری مزرعه 
بکنیـم. ایـن چیزهـا را در روسـتا گیـر نمی آوریـم و معطـل می شـویم.« گفـت: 

»نـه، حـل می شـود. مشـکلی پیـش نمی آیـد.«
طبق قرار قبلی، ساعت ُنه صبح همگی سر زمین بودیم و کار را شروع 
کردیـم. خیلـی ناراحـت بـودم. بـا خـودم فکـر می کـردم بـا ایـن همـه تـاش و 
مشارکتی که در کشاورزی پایدار انجام می دهد، چرا می خواهد کار را ناقص 

انجـام دهد.
ظهـر سـر ناهـار پرسـیدم: »آقـای علیـوردی زاده ایـده  ای در سـر داریـد؟« 
گفت: »صبر کن دخترم. حل می شود.« کار را دوباره شروع کردیم. همه چیز 
خـوب پیـش مـی  رفـت. هنـگام کشـیدن نوارهـا، کشـاورزهای همسـایه هـم 
بـرای همـکاری و کمـک آمـده بودنـد. بـه آقـای علیـوردی زاده و پسـرش گفتم: 
»جهـِت قرارگرفتـن شـیارهای نوارهـای ِتیـپ1 در تخلیـۀ درسـت آب خیلـی 
 دقـت کنیـد.« چـون اگـر شـیارها زیـر نـوار تیـپ قـرار گیرنـد، 

ً
مهـم اسـت. لطفـا

از حالـِت قطـره ای چکه کـردن بـه حالـت روان تغییـر می کنـد. ناگهـان یکـی از 
اهالـی گفـت: »فرقـی نمی کنـد. در هـر حالـت آب چکـه خواهـد کـرد.«  
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استفاده از در بطری نوشابه
 به جای بست

عکاس: بشیر ایوب نژاد

زمـان واردکـردن آب بـه شـبکه رسـید. دیـدم آقـای علیـوردی زاده کیسـه ای سـیاه آورد. چیـزی نبـود جـز چنـد 
بطـر ی خالـی نوشـابه و نـوار تیوپ هـای بریده شـده. او بطری  هـا را از آب پـر کـرد و در دهانـۀ انتهایـی لوله  هـای 
اصلـی قـرار داد. گفـت: »یـاد گرفتیـد؟« گفتـم: »عالـی اسـت. بهتـر از ایـن نمی شـود؛ امـا بسـت انتهایـی لوله  هـای 

ِتیـپ چـه می شـود؟ سـیم هـم کـه نخریدیـم.« گفـت: »صبـر کـن.«
انتهـای لوله  هـا را تـا کـرد و بـا بـرش کوچکـی از خـود لولـه، انتهـای لوله  هـای ِتیـپ را مسـدود کـرد. راسـتش 
اولین بار بود این روش را می  دیدم. آب را وارد شـبکه کردیم. درخشـش قطرات آب را که از لوله  ها می چکید، 
در چشمان شان می  دیدم. مشغول چک کردن شبکه بودم که دیدم آب در چند نوار ِتیپ به صورت ناودانی 
آقـای علیـوردی زاده گفـت: »خانـم  تخلیـه می شـود. سـریع شـیر فلکـه را بسـتیم و نوارهـا را درسـت کردیـم. 
 جهـِت قرارگرفتـن نوارهـای ِتیـپ روی زمیـن تأثیـر دارد.« می دیـدم 

ً
مهنـدس شـما درسـش را خوانده ایـد. واقعـا

کـه اسـتفاده از وسـایل در دسـترِس روسـتا، هـم هزینه هـا را کاهـش می دهـد و هـم کار را راه می انـدازد. کاری 
کـه به تنهایـی نـه بـا دانـش مـا انجـام می شـد و نـه بـا تجربـۀ کشـاورزان.

)Drip tape( 1. نواری با دیواره نازک است که برای آبیاری قطره ای استفاده می شود

آب را وارد شبکه کردیم
درخشش قطرات آب را که از لوله  ها می چکید، در چشمان شان می  دیدم





نگاههمهجانبه
بهمسائل

پیش از آشناشدن با رویکرد مشارکتی، با هدفی مشخص وارد 
جامعۀ محلی می شدیم و راه حلی هایی یک جانبه برای مشکالت 

موجود در کارمان داشتیم. غافل از اینکه با محیطی کاماًل پیچیده و 
درهم تنیده روبه رو هستیم؛ محیطی که هیچ شناختی از جنبه های 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اش نداریم. به واسطۀ تجربیات مان در 
این طرح، روش های متفاوتی در مواجهه  با مشکالت به کار می بندیم 

و در مقایسه با قبل، نگاه مان به مسائل همه جانبه تر شده است.
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روستای قرابقلو

سرنخهارا
دریابیم

لطیف حقی

هـر تجربـه، سـرنخ هایی در گذشـته دارد. حتـی اگـر تجربـه تلـخ و تکان دهنـده 
گاه ما را بیدار کرده باشـد. از تجربه باید  باشـد، این امید هسـت که ناخودآ
درس گرفت و اگر تلخ بود، تکرار نکرد. در سال های اجرای پروژۀ کشاورزی 
پایـدار در روسـتاهای حوضـۀ دریاچـه ارومیـه، بارهـا تجـارب تلـخ و شـیرینی 

تکـرار می شـد کـه هرکـدام گفتنی هـای فراوانـی را بـا خـود داشـت. 
، بایـد بـا چندیـن نفـر  ح خدمـات پـروژۀ کشـاورزی پایـدار بـر اسـاس شـر
مدیریـت  نحـوۀ  دربـارۀ  ارومیـه  دریاچـه  اطـراف  روسـتاهای  کشـاورزان  از 
ع شـان  کار می کردیـم، جلسـه  آب، کـود و سـموم شـیمیایی در داخـل مزار
می دادیـم.  پیشـنهاد  فن آوری هایـی  و  می کردیـم  برگـزار  آموزشـی  کاس  و 
مـن بااطمینـان از اینکـه نیـت و هدفـم خیـر بـود، پیشـنهادهای خـود را بـه 
کشـاورزان مـی دادم ولـی بعدهـا بـا واکنش هایـی از سـوی کشـاورزان روبـه رو 
می شدم که دور از انتظارم بود. آن روزها شرایط و امکانات کشاورز برای مان 
ملمـوس نبـود. از خـودم نمی پرسـیدم کـه آیـا ایـن فن آوری هـا بـه مشـکات 
را  ایـن فن آوری هـا  کشـاورزان به صـورت واقعـی پاسـخ می دهـد؟ مایل انـد 
در آینـده بـدون مـا هـم ادامـه دهنـد؟ اگـر ادامـه نمی دهنـد، چـرا؟ آیـا خللـی 
زمانـی  را  حواس جمعی هـا  ایـن  کرده ایـم؟  وارد  روسـتا  اجتماعـی  روابـط  در 

دریافتیـم و فهمیدیـم کـه تجاربـی در مواجهـه بـا کشـاورزان داشـتیم.
می کـرد.  کشـاورزی  به تنهایـی  کـه  بـود  کشـاورزی  تاروردی پـور  خانـم 
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من بااطمینان از اینکه نیت و هدفم خیر بود، پیشنهادهای خود را به کشاوران می دادم ولی 
بعدها با واکنش هایی از سوی کشاورزان روبه رو می شدم که دور از انتظارم بود

دیگـر  سـال  و  گنـدم  را  کوچکـش  زمیـن  سـال  یـک 
خانـم  بـه  مـا  کـه  زمانـی  می کاشـت.  گوجه فرنگـی 
را  خطـی کار  دسـتگاه  بـا  گنـدم  کاشـت  تاروردی پـور 
پیشـنهاد دادیـم، پذیرفـت. از اینکـه بـه بخـش فنـی 
بودیـم.  خوشـحال  بسـیار  کرده ایـم،  توجـه  ماجـرا 
مرغوبـی  گنـدم  هـم  تاروردی پـور  خانـم  درنهایـت 
برداشـت کـرد امـا مـا متأسـفانه آن روزهـا بـه پایـش و 
ارزشـیابی کارهای مان توجه نمی کردیم. به قول یکی 
از دوسـتان »پایش و ارزشـیابی حلقۀ مفقوِد کارمان 
بـود«. در یکـی از ماقات ها یمـان بـا خانـم تاروردی پـور 
آیـا از ایـن  فقـط بـه رسـم عـادت، شـفاهی پرسـیدیم 
دسـتگاه در آینـده و بـدون حضـور مـا هـم اسـتفاده 
می کنـد؟ پاسـخش »نـه« بـود. پاسـخی کـه مـا را در آن 
»ایـن  گفـت:  را پرسـیدیم.  کـرد. علـت  لحظـه شـوکه 
خطـی کار بـه انـدازه ای بـزرگ اسـت کـه قسـمت هایی 
کـه  را نمـی کارد. در صورتـی  زمیـن مـن  انتهـای  از دو 
می خواسـتم آن هـا نیـز کاشـته شـوند.« در واقـع، مـا 
پیشـنهاد کـرده بودیـم زمیـن کوچـک 4400مترمربعـی 
 نامنظمـش، بـا دسـتگاه خطـی کار 

ً
بـا هندسـۀ نسـبتا

به عرض بیش از چهار متر کاشته شود؛ بدون آنکه 
توجه کنیم این تناسـِب ناجور باعث شـده بخشـی از 
زمین کاشته نشود و کشاورز از این موضوع ناراضی 

باشـد. مـا همه چیـز را ندیـده بودیـم.
کـه  بـود  کشـاورزی  روسـتا  اهالـی  از  دیگـر  یکـی 
من همیشـه شـخصیتش را دوسـتش داشـتم. هم 
. متأهـل بـود و همـراه پـدر  بذله گـو بـود و هـم متفکـر
و مـادرش زندگـی می کـرد. مالـک زمین هـا نبـود ولـی 
در آن هـا کشـاورزی می کـرد. در پاییـز سـال دوم پـروژۀ 
کشـاورزی پایدار با او در کاشـت گندم همراه شـدیم. 

نیـاز  کـود  بـه  زمینـش  خـاک،  آزمایـش  اسـاس  بـر 
داشـت. ایـن موضـوع را بـا او در میـان گذاشـتیم امـا 
کود را نخرید و اسـتفاده نکرد. محصول آن سـالش 
تـا  نفهمیـدم.  را  دلیلـش  نشـد.  خـوب  چنـدان  هـم 
او  دلیـِل  کـه  شـدم  متوجـه  بعـد  وقـت  چنـد  اینکـه 
برای استفاده نکردن از کود، لج بازی یا بی توجهی به 
حرف های ما نبوده، بلکه توان خرید کود را نداشته 
کشـاورزان  از  بسـیاری  ماننـد  هـم  او  شـاید  اسـت. 
، مایـل باشـد آنچـه را کـه مـا بـا آن هـا در میـان  دیگـر
می گذاریـم، رعایـت کنـد ولـی توانایـی مالـی اش اجـازه 

نـداده اسـت.
اگر ما اصرار کنیم که کشاورز تمامی توصیه های 
را رعایـت کنـد،  کـود  از سـم و  را دربـارۀ اسـتفاده  مـا 
بدون آنکه توان مالی او را در نظر گرفته باشیم، خود 
را از دیدن واقعیت ها محروم کرده ایم. این احتمال 
هم وجود دارد در ادامه، فرصت همراهی با کشـاورز 

را از دسـت بدهیم.
سـال 1394، گندِم رقم پیشـگام، به تازگی توسـط 
شـرکت های مجـری کشـاورزی پایـدار بـه کشـاورزان 
پیشـنهاد  شـد. ایـن رقـم برعکـس رقـم قدیمـی زریـن 
که در منطقۀ ارومیه کشـت می شـد، رقمی حسـاس 
بـه ریـزش اسـت کـه بایـد زودتـر از موعـد برداشـت 
شـود ولـی کشـاورزان از ایـن کار امتنـاع می کردنـد و 
آن را به روزهای بعد موکول می کردند. ما هم از این 
کار آن هـا  نگـران بودیـم. دلیلـش را نمی دانسـتیم. در 
تیرماه سـال 95، هم نشـینی و جشـنی ترتیب دادیم 
بـرای برداشـت مزرعـۀ یکـی از کشـاورزانی کـه بـا هـم 
کارشناسـان  و  روسـتا  کشـاورزان  بودیـم.  کـرده  کار 
جهـاد کشـاورزی هـم آمدنـد. در اواخـر هم نشـینی، از 



ردپاییکهمیماند 32

کشـاورزان محلی، کارشناسـان کشـاورزی و سـایر افراد حاضر خواسـتیم که 
دربـارۀ همراهـی یک سـاله و نتایـج آن صحبـت کننـد. آقـای سـلیمان پور از 
کشـاورزانی بـود کـه هـم گنـدم کاشـته بـود و هـم راننـدۀ کمبایـن بـود. وقتـی 
نوبـت بـه او رسـید، سـؤالی پرسـید کـه همـه را متعجـب کـرد. پرسـید: »آیـا 
می دانید چرا ما گندم های مان را دیر برداشت می کنیم؟ این کامیون هایی 
کـه االن بارشـان گنـدم اسـت، بارشـان را کجـا مـی برنـد؟« بعـد هـم خـودش 
خریـداری  پایین تـر  قیمت هـای  بـا  بارشـده  گندم هـای  »ایـن  داد:  جـواب 
بـاز  هنـوز  سـیلوها  می رونـد.  منطقـه  دالل هـای  انبارهـای  بـه  و  شـده اند 
نشـده اند یـا فقـط یـک شـیفت کار می کننـد و مـردم نمی تواننـد گنـدم خـود را 
بـه سـیلوها تحویـل بدهنـد. بـه همیـن دلیـل کـه مـردم نمی تواننـد گندم هـا 
را به موقع و سـر شـیفت تحویل دهند، باید برای کامیون تا شـیفت بعدی 
منتظـر بمانیـم و هزینـۀ بیشـتری پرداخـت کنیـم. بـرای همیـن اسـت کـه مـا 
هنـوز هـم گندم هـای خـود را برداشـت نکرده ایـم؛ بـا آنکـه بـه ریـزش آن هـا 
گاه ایم. در صورتی که شـما هنوز با ویژگی های رقم جدید گندم )پیشـگام(  آ

همـراه نشـده اید.«
این ها همه حاکی از این بود که ما قادر نبودیم شرایط پیچیدۀ روستا 
را ببینیـم و در حـال ساده سـازی آن بودیـم. بـه طـوری  کـه ایـن ساده سـازی 
می توانسـت در آینده به زیان جامعۀ محلی و کشـاورزی تمام شـود. با این 
، قبـل از دیـدن همـۀ جوانـب، می تـوان انتظـار  نـگاه آیـا بـا اصـرار بـه انجـام کار

داشـت کـه فنـون جدیـد کشـاورزی، پایـدار بماننـد؟

برای همین است که ما هنوز هم گندم های خود را برداشت نکرده ایم؛ با آنکه به ریزش آن ها 
آگاه ایم. در صورتی که شما هنوز با ویژگی های رقم جدید گندم )پیشگام( همراه نشده اید
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روستای للکلو

تکلیفموجوداتصحرایی
چهمیشود؟

نوروز شهامت آذر

بـا  ارومیـه  دریاچـۀ  احیـای  بـرای  پایـدار  کشـاورزی  »اسـتقرار  پـروژۀ  اوایـل 
مشـارکت جوامـع محلـی« در سـال 1393 بـود. همـراه بـا تیـم شـرکت در تنهـا 
مسـجِد روسـتای للکلو حاضر شـدیم. قبًا هماهنگی های الزم برای حضور 
کشاورزان صورت گرفته بود. شور و هیجان داخل تیِم شرکت برای شروع 
کاری جدید دیده می شد و همه می خواستند از علم و تجربۀ خود استفاده 

کننـد تـا برنامـه بـه بهتریـن شـکل برگـزار شـود. 
حـس  داشـتن  بـه  هم جـوار  روسـتاهای  بیـن  در  للکلـو  روسـتای 
عمومـی،  کارهـای  در  مشـارکت  به خاطـر  بـود.  مشـهور  مشـارکت پذیری 
ماشـین آتش نشـانی از طـرف فرمانـداری به عنـوان تشـویق دریافـت کـرده 
، للکلـو تنهـا یـک مسـجد داشـت و  بودنـد. برخـاف روسـتاهای هم جـوار
بحثـی قومیتـی یـا تفرقـه ای در بیـن اهالـی وجـود نداشـت. به همیـن علـت 
سـاخت مراکـِز الزم بـرای روسـتا در اولویـت قـرار گرفتـه بـود. اهالـی روسـتا 

می کنـد. کفایـت  روسـتا  جمعیـت  بـرای  مسـجد  همیـن  معتقدنـد 
مشـارکت و همیـاری را بـرای تأسـیس درمانـگاه، مدرسـۀ شـبانه روزی، 
خانـۀ بهداشـت و... در اولویـت خـود گذاشـته بودنـد. در ایـن جلسـه، قـرار 
بـود تیـم شـرکت، در حضـور مسـئوالن کشـاورزی شهرسـتان اولویت بنـدی 
محصوالت را انجام دهد و کشـاورزان را گروه بندی کند. مسـئوالن با تأخیر 
آمدنـد و کشـاورزان کم کـم بی حوصلـه شـدند و برحسـب عـادت بـه بیـروِن 
مسـجد آمدنـد تـا اوضـاع را بررسـی کننـد. کشـاورزان عـادت ندارنـد بیـش از 
ع و باغ هـا بـه کاری  حـد در جایـی منتظـر بماننـد و همیشـه خـود را در مـزار
مشـغول می کنند. ما هم با رئیس شـورای روسـتا آقای حضرتی سـر کوچه 
بـا  بـود. مـردی میان سـال  آقـای حضرتـی معلـم روسـتا  منتظـر ایسـتادیم. 
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محاسـن سـفید کـه محبوبیـت خاصـی در بیـن اهالـی روسـتا داشـت. او بـا 
مـا از بی نظمـی مسـئوالن و بی مسئولیتی شـان در گذشـته حـرف مـی زد و 
علـت اصلـی اعتمادنکـردِن روسـتاییان را همیـن بی نظمـی در کارهـای اداری 
می دانست. بعد از تأخیر بیست دقیقه ای، مسئوالن رسیدند و کشاورزان 

دوبـاره بـه داخـل مسـجد هدایـت شـدند.
آقـای حضرتـی کمـی عصبـی و ناراحـت بـود. علـت را پرسـیدم و او گفـت: 
»مـردم را عـاف کرده ایـد. بایـد بـرای وقـت مـردم ارزش قائـل شـوید. نبایـد 
کاری کنیـد کـه کشـاورزان از کارشـان عقـب بماننـد. آن هـا مسـائل دیگـری 
نیـز دارنـد کـه از کار شـما خیلـی مهم تـر اسـت.« حرفـی بـرای گفتـن نداشـتم 

و سـکوت کـردم.
جلسه را یکی از اعضای تیم شرکت آغاز کرد. در همین حین تلفنی به 
یکی از مسئوالن شد. بعد از آن، در بین مسئوالن حالت نگرانی و تشویش 
را احسـاس کردم. برنامه با تکنیک اولویت بندی محصول ادامه پیدا کرد. 
همه مشـغول بررسـی محصوالت غالب روسـتا بودند که یکی از مسـئوالن 
مـن و مدیرعامـل را بـه کنـاری کشـید و موضوعـی را بـه مـا اطـاع داد کـه از 
ح نکاشـت  مقامات باال از طریق تلفن به او اباغ شـده بود. آن موضوع طر
 راه چـاره پیـدا 

ً
محصـوالت زراعـی بـود. اوضـاع پیچیده تـر شـد و بایـد سـریعا

ح کنیـم؛ چـون چنـد روز قبـل،  می کردیـم. نمی توانسـتیم آن را در جمـع مطـر
ح، اسـکن محیطـی صـورت گرفتـه  از تمامـی اراضـی کشـاورزاِن داوطلـب طـر
بود. بعد از بررسی وضعیت، بحث را روی محصوالت باغی متمرکز کردیم و 
ح نکاشت باید به نحوی به اطاع کشاورزان  جلسه خاتمه پیدا کرد. ولی طر
ح کردیـم و  رسـانده می شـد. موضـوع را، بعـد از جلسـه، بـا آقـای حضرتـی مطـر
بـا عکس العمـل تنـد او مواجـه شـدیم. تیـم تسـهیلگری در موقعیـت بـدی 
 بـه مـا اعتمـاد کـرده بودنـد و اگـر 

ً
قـرار گرفتـه بـود؛ چراکـه اهالـی روسـتا تقریبـا

 چنین پیامی از طرف ما به کشـاورزان می رسـید، همه چیز به هم می ریخت. 
تیـم شـرکت در معـرض خطـر بی اعتمـادی کشـاورزان بـود. زیـرا تمامـی 
اراضی کشاورزان شناسایی و متراژ شده بود. وقتی این مسئله را با رئیس 
ح کردیم تا راه حلی برایش پیدا کنیم، در ذهن اعضای شورا تداعی  شورا مطر
شـد که آمار زمین ها را تیم شـرکت به مسـئوالن داده اسـت و مسـئوالن با 
این عمل می خواسـتند از مسـاحت زمین های کشـاورزان مطلع شـوند. ما 
دلیـل کافـی بـرای دفـاع نداشـتیم. بـرای شفاف سـازی ایـن موضـوع بـه اتفـاق 
ح نکاشـت  رئیـس شـورا و همکارانـش بـه منـزل آقـای حضرتـی رفتیـم تـا طـر
از طریق تماس تلفنی با مسـئوالن شـفاف شـود و مشـخص شـود که تیم 
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شرکت تا زمان برگزاری جلسه، هیچ  اطاعی از این موضوع نداشته است. ساعت دو نصفه شب بود که همۀ 
گاه شـدند و قـرار شـد ایـن بحـث به نحـوی بـا کشـاورزان  ح نکاشـت و چگونگـی اجـرای آن آ اعضـای شـورا از طـر

در میان گذاشـته شـود.
بعـد از دو روز و پـس از بررسـی کامـل موضـوع بـا مسـئوالن مرتبـط، جهـت ادامـۀ رونـد کاری بـه روسـتای 
للکلـو رفتیـم. در آنجـا مطلـع شـدیم کـه آقـای حضرتـی فـردای همـان شـب نامـه ای تنظیـم کـرده اسـت کـه در آن 
ح داده و به سایر روستاهای هم جوار رفته و از تمامی شوراها مشورت  ح نکاشت را شر خطرات حاصل از طر
ح نکاشت در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به  خواسته است. در آن نامه عاوه بر مشکات طر
مسائل محیط زیستی نیز اشاره کرده بودند و این نامه را به استانداری و سایر ادارات مرتبط فرستاده بودند.
یکـی از شـانزده َبنـدی کـه در آن نامـه نوشـته شـده بـود و تیـم مـا را بهـت زده کـرد، موضـوع موجـودات 
ح نکاشـت از بیـن خواهنـد رفـت. دلیلـش هـم آن اسـت کـه غـذای  صحرایـی بـود. موجوداتـی کـه بـا اجـرای طـر
این جانوران بقایای محصوالت است که بعد از برداشت یا حین داشت از آن ها استفاده می کنند. فهمیدم 
جامعـۀ محلـی بـه محیـط اطـراف خـود اشـراف و توجـه کامـل دارنـد و همه جانبـه بـه مسـائل نـگاه می کننـد و مـا 

بیرونی هـا بـه انـدازۀ آن هـا نمی دانیـم.

آقای حضرتی کمی عصبی و ناراحت بود. علت را پرسیدم و او گفت: »مردم را عالف کرده اید. 
باید برای وقت مردم ارزش قائل شوید. نباید کاری کنید که کشاورزان از کارشان عقب 

بمانند. آن ها مسائل دیگری نیز دارند که از کار شما خیلی مهم تر است.« حرفی برای گفتن 
نداشتم و سکوت کردم.
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مثل
یکسوزنبان

پـروژٔه مشـارکتی کشـاورزی  کـه در فعالیت هـای مختلـف  بـود  چنـد سـالی 
پایدار کار می کردم. هر بار که در متن جامعه ای بودم و از نزدیک با افراد آن 
جامعه در تعامل قرار می گرفتم، تلنگرهای کوچک و بزرگ باعث می شد به 
خودم یادآور شـوم که چه وظیفۀ حساسـی بر عهده دارم. باید با وسـواس 
و حواس جمعـی  بیشـتری کارم را دنبـال کنـم. شـکل کار مشـارکتی، شـبیه 
کارهـای گذشـته ام نبـود. در واقـع شـبیه سـوزن بان ایسـتگاه  از  هیچ یـک 
قطـاری هسـتی کـه بایـد همـواره حواسـت جمـع باشـد قطـار از کـدام طـرف 
می آیـد؟ مقصـدش کجاسـت؟ و شـما بـا عوض کـردن کـدام ریـل، می توانـی 
ایـن  در  کوتاهی کـردن  هرگونـه  کنـی؟  همراهـی  را  قطـار   ، مسـیر ادامـۀ  در 
کـه  را عـوض می کنـد و چه بسـا باعـث حادثـه ای شـود  موضوعـات مسـیر 

فرسـنگ ها از مسـیر اصلـی دور اسـت.    
عنـوان  بـا  پایـدار  کشـاورزی  پـروژٔه  مکمـل  فعالیت هـای  از  یکـی  در 
»ایجاد معیشـت مکمل سـازگار با محیط زیسـت«، برای اولین بار مشـغول 
و  عاقه منـدان  بـا  همـه  ایـن   بـا  نداشـتم.  خاصـی  تجربـۀ  بـودم.  فعالیـت 
یکـی  را تشـکیل دادیـم.  گروه هـای معیشـتی  داوطلبـان بعضـی مشـاغل، 
از ایـن گروه هـای معیشـتی گـروه پـرورش بلدرچیـن بـود. در ایـن گـروه دو 
دوسـت هـم حضـور داشـتند. یکـی از ایـن دو نفـر از اهالـی همـان روسـتا و 
نفر دیگر از شهر همراهش شده بود. در نشست های اول، فرد روستایی 
به همـراه دوسـت شهرنشـین خـود حاضـر می شـدند. به مـرور حضـور فـرد 
روسـتایی کمرنگ تر و حضور دوسـت شهرنشـینش بیشـتر شـد. کارگاه و 
معیشـت جدیـد به خوبـی شـکل گرفتـه بـود و پیـش می رفـت. گاهـی اوقـات 
از فرد شهرنشین دربارۀ اختافات بین خودشان حرف هایی می شنیدیم.

لطیف حقیروستای قرابقلو
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تـا اهالـی روسـتا در  راه بیندازیـم  کـه هفته بـازار  کـرده بودیـم  ایـن پـروژه، برنامه ریـزی  از مراحـل  در یکـی 
نمایشـگاه ها برای بازاریابی محصوالت شـان شـرکت کنند. کماکان فرد روسـتایی در هیچ یک از این مکان ها 
از برگـزاری نمایشـگاهی در سـطح شـهر ارومیـه هـم نشسـتی بـرای ارزشـیابی حضـور  حاضـر نمی شـد. بعـد 

گروه هـای معیشـتی برگـزار کردیـم کـه گروه هـای معیشـتی ایـن روسـتا در آن نیـز حضـور داشـتند.
ح شد، مشارکت نکردن برخی افراد از گروه های معیشتی از  یکی از مسائلی که در نشست ارزشیابی مطر
جمله آن فرد روسـتایی بود. فرد روسـتایی که در آن نشسـت حضور داشـت، در پاسـخ به این مسـئله گفت: 
»مـن ایـن شـغل را بعـد از بازخریدشـدن از شـغلی کـه قبـًا در شـرکتی داشـتم، انتخـاب کـردم. در شـغل قبلـی 
بروبیایی داشـتم. اکنون وقتی مردم و دوسـتان و همکاران قبلی من ببینند که به چه کاری مشـغولم، برای 

من سـخت و ناراحت کننده اسـت« و سـیگاری روشـن کرد و از نشسـت بیرون رفت.
ایـن موضـوع تلنگـر و جـواب سـؤالی بـود کـه مـن مدت هـا بـا خـود داشـتم و متأسـفانه بـا بی تفاوتـی و 
بـدون سـؤال کردن از خـود فـرد از کنـار آن گذشـته بـودم. مـن هیچ وقـت از او نپرسـیده بـودم: »به عنـوان یکـی 
از بانیـان اصلـی فعالیـت پـرورش بلدرچیـن چـرا حضـورش در ماقات هـا و در نشسـت های عمومـی کـه بـرای 
معرفی کارشان برگزار می شود، کمرنگ است؟ چرا دوست ندارد به عنوان فردی که پرورش بلدرچین انجام 

می دهـد، شـناخته شـود؟«

شکل کار مشارکتی، شبیه هیچ یک از کارهای گذشته ام نبود. در واقع شبیه سوزن بان ایستگاه 
قطاری هستی که باید همواره حواست جمع باشد قطار از کدام طرف می آید؟





شنونده
بودن

همیشه گمان می کردیم برای مفیدبودن، باید آموخته هایی را که طی 
سال ها در محیط های علمی کسب کرده ایم، در جلسات و کارگاه های 

آموزشی به مخاطب مان در روستا انتقال دهیم؛ اما هرگز به این 
فکر نکرده بودیم که آیا مطالبی که ارائه می دهیم، همان چیزهایی 

هستند که آن ها نیاز دارند؟ 
به واسطۀ تغییر نگرش مان، فهمیدیم ما همیشه گوینده بوده ایم و 

ساده ترین کار را در ارتباط با جامعۀ محلی انجام داده ایم. فهمیدیم 
طی این سال ها شنوندۀ خوبی نبوده ایم و به سادگی از کنار بسیاری 

از حرف ها و نظرات جامعۀ محلی گذشته ایم. باید مقابِل جامعۀ 
هدف، از موضع کارشناس بودن مان کوتاه می آمدیم. باید با هم 

فکر می کردیم و همدیگر را می فهمیدیم و از موضع برابر و هم سطح 
، خوب  مسائل را می دیدیم و همراهی می کردیم. الزمۀ این امر

گوش دادن و شنونده بودن است.
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آدویقویدونرشیدبیرین
دئدونبیرندهاشید1

در کارگاه هایـی کـه برگـزار می شـد، بحث هـای تخصصـی خیلـی خـوب پیـش 
می رفت و همه گوش می دادند. وقتی وارد کارگاه آموزشی می شدم، سعی 
می کـردم همـۀ اطاعاتـم را بـه کار بگیـرم و تمـام موضوعـات را پوشـش دهـم 
همه چیـز  می کـردم  احسـاس  کارگاه هـا  از  بعـد  نمانـد.  اضافـه ای  وقـت  تـا 
خیلـی مفیـد و کامـل اجـرا شـده اسـت ولـی جایـی از کار همیشـه می لنگیـد. 
کم رنـگ  به مـرور  کـه  بـود  بعـدی  جلسـات  در  کشـاورزان  حضـور  هـم  آن 
می شـد. می دیـدم دیگـر کشـاورزان بـا آن شـور و شـوق قبلـی در جلسـات 
ظاهـر نمی شـوند. بحث هـای زیـادی در تیـم بـرای پیداکـردن راه حـل صـورت 
می گرفت؛ به دنبال راهی برای تشـکیل کارگاه با حضورحداکثر کشـاورزان 
راهکارهای مـان  و  نرسـیدیم  مطلـوب  نتیجـۀ  بـه  هیچ وقـت  ولـی  بودیـم 

جـواب نـداد. 
روزی در کارگاهـی در حـال صحبـت بـودم کـه یکـی از کشـاورزان گفـت: 
بـا طی کـردن  بـود.  را می دانیـم.« جملـۀ سـنگینی  این هـا  »آقـای مهنـدس، 
دوره های تسـهیلگری در طول پروژه فهمیدم آن کشـاورز چه گفته اسـت. 
، دوسـویه  در جلسـات بعـدی سـعی کـردم کارگاه هـا را به صـورت صمیمی تـر
و بـا شـنیدن مسـائل کشـاورزان اداره کنـم. تصمیـم گرفتـم کمتـر تخصصـی 
صحبت کنم، بیشتر از تجربیاِت کشاورزان استفاده کنم و مجال گفت وگو 
را بـه آن هـا بدهـم تـا مشـکات و راه حل هـای محلی شـان را بشـنوم. چـون 
بسـیار  کار   

ً
واقعـا اوایـل  می کنـد.  فـرق  معـادالت  سـوم  نـوع  کشـاورزی  در 

ج می شـد و بـاز متکلم وحـده می شـدم  دشـواری بـود. کنتـرل از دسـتم خـار
ولـی بـا تمریـن توانسـتم محیطـی را به  وجـود بیـاورم کـه در آن، محفـل شـکل 
گروهـی بـه خـود بگیـرد و تمامـی صحبت هـا شـنیده شـود. فهمیـدم کـه در 

نوروز شهامت آذرروستای قپچاق
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جامعـۀ روسـتایی، افـراد بـا شـکل های متفاوتـی از مشـکات دسـت وپنجه نـرم می کننـد و اشـکال گوناگونـی 
ع اتفـاق می افتـد. بـا فهمیـدن این گونـه از پیچیدگی هـای درون جامعـۀ روسـتایی، متوجـه شـدم  از کار در مـزار
که باید حرف ها شـنیده شـوند و راه حل های مناسـب از دل آن ها بیرون بیایند. در چنین محیطی نمی شـود 
بـرای همـه نسـخۀ مشـابهی پیچیـد. آن هـا در محیـط زندگـی خـود آشـنایی بیشـتری بـه مشـکات  دارنـد. از آن 
بـه بعـد، کارگاه هـا را به صـورت مشـارکتی و تعاملـی ادامـه دادم. می دیـدم کـه کشـاورزان بـه ایـن نـوع از جلسـات 

اهمیـت بیشـتری نشـان می دهنـد زیـرا در آن شـنیده می شـوند.
بـا تغییـر روش، فکـر می کنـم توانسـتم محیطـی ایجـاد کنـم کـه بـرای صحبت کـردن و شنیده شـدِن همـه 
مساعد باشد. همچنین توانستم برای بیان صریح مشکات و راه گشایی از خودشان کمک بگیرم. این کار 
باعث شـد کشـاورزان با عاقه مندی بیشـتری در جلسـات حاضر شـوند و مشـارکت مؤثرتری داشـته باشـند.

1. ضرب المثلی ترکی است که معنی آن در ادبیات فارسی همان »یکی بگو، 
یکی بشنو« است.

کشاورزی »نوع سوم«، عبارتی است که رابرت چمبرز در مقابل 
کشاورزی صنعتی )نوع اول( و کشاورزی انقالب سبز )نوع 

 به صورت 
ً
دوم( به آن نوع از کشاورزی اطالق کرد که عمدتا

دیم، روی زمین های ناهموار و در زمین های حاشیه ای، کوه ها، 
، نیمه خشک،  تپه ها، زمین  های باتالقی و مناطق گرمسیر

نیمه مرطوب و مرطوب یافت می شود. کشاورزانی که در 
چنین محیط هایی زندگی و امرار معاش می کنند، همواره با 
ویژگی های درهم تنیده، متنوع و مخاطره آمیز کشاورزی نوع 

سوم دست و پنجه نرم می کنند. 
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گوشی
برایشنیدن

ح  ، طـر در سـال 1395 یعنـی اوایـل فـاز سـوم پـروژۀ اسـتقرار کشـاورزی پایـدار
PTD )توسـعۀ مشـارکتی فنـاوری( را شـروع کردیـم و وارد روسـتای بایقـوت 
شـدیم. هـر بـار کـه وارد روسـتا می شـدیم، بـه گروه هایـی تقسـیم می شـدیم 
و جاهـای مختلفـی می رفتیـم. بـرای مـا به عنـوان بیرونی هـا، جالـب بـود کـه 
را به راحتـی برای مـان می گوینـد. همیشـه  اهالـی روسـتا دغدغه هـای خـود 
فکـر می کردیـم کـه نقـش زنـان در کشـاورزی کمرنـگ اسـت. چنـد بـار بـا زنـان، 
در کوچه هـای روسـتا احوال پرسـی کـرده بودیـم و دربـارۀ کشـاورزی، بیـکاری، 
تـورم، مشـکات مالـی و طـاق صحبـت کـرده بودیـم؛ موضوعاتـی کـه به نظـر 
می رسـید مسـائل مهـِم روسـتا هسـتند. در بیـن صحبت هـا می شـنیدیم 
خانمی به اسـم رحیمه در روسـتا هسـت که سرپرسـت خانواده و کشـاورز 
موفقی است. طی این مدت به مغازه ای در روستا هم سر می زدیم که زنان 
آن را اداره می کردنـد. در آنجـا هـم دربـارۀ رحیمـه حرف هایـی شـنیده بودیـم.
یـک روز کـه در مغـازۀ زنـان بودیـم و دربـارۀ مسـائل فـردی، خانوادگـی و 
اجتماعـی آن هـا بـا هـم صحبـت می کردیـم و بـاز هـم حـرف از رحیمه خانـم بـه 
میـان آمـد، گفتیـم: »اگـر می شـود همـراه مـا بیاییـد و مغـازۀ رحیمه خانـم را 
نشان مان دهید.« همراه یکی از خانم ها به مغازۀ او رفتیم؛ ولی بسته بود. 
روز بعـد رفتیـم و کمـی از مغـازه خریـد کردیـم و بـدون هیـچ حرفـی برگشـتیم. 
چند بار دیگر هم به مغازه اش رفتیم و هم صحبت شدیم. متوجه شدیم 

کـه مشـغول خریـد  جهیزیـۀ دختـرش اسـت کـه به تازگـی نامـزد کـرده اسـت.                                                                                         
اواخـر فروردیـن بـود کـه رحیمه خانـم را در بـاغ دیدیـم. مشـغول کشـت 
محصوالتـش  فـروش  و  کشـت  دربـارۀ  و  رفتیـم  نزدیـک  بـود.  سـبزیجات 
پرسـیدیم و دلیـِل شـروِع کشـاورزی اش را جویـا شـدیم. رحیمـه از فـوت پـدر 

شیرین عبدالهیسحر اکبرزادهروستای بایقوت
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تـا ماجـرای طاقـش را برای مـان تعریـف کـرد: اینکـه بعـد از طـاق، سرپرسـتی مـادر و سـه دختـرش را بـر عهـده 
گرفتـه بـود و بـرای بزرگ کـردن آن هـا بایـد تـاش می کـرد. زمینـی کـه در آن کشـت می کـرد، ارثیـۀ پـدری اش بـود.                                                                                                
کم کـم می دیدیـم کـه زنـان روسـتا دربـارۀ مسـائل فـردی و خانوادگـی بـا مـا درددل می کننـد. وقتـی یـک نفـر 
شـروع بـه حـرف زدن بـا کسـی می کنـد، یـا نشـان دهندۀ اعتمـادش اسـت یـا اینکـه فقـط گوشـی بـرای شـنیدن 
می خواهـد. در هـر صـورت مـا می توانسـتیم بـه آن هـا گـوش دهیـم. مـا کـه همـۀ ایـن حرف هـا را می شـنیدیم، 
بـا خودمـان فکـر کردیـم شـاید بشـود بـا کمـک خـود ایـن زنـان بـرای مشکات شـان راه حلـی پیـدا کـرد. بـه 
ایـن گفت وشـنودهای خودمانـی ادامـه دادیـم تـا اینکـه باالخـره در یکـی از جلسـات، زنـان گفتنـد: »در یکـی از 
، زنان با هم جمع شده اند و بانک تشکیل داده اند و ماه به ماه پولی به آن پرداخت می کنند.  روستاهای دیگر
هر ماه یکی از عضوها از بانک پولی برمی دارد. کاش ما هم بتوانیم چنین کاری بکنیم. با ما همراه می شوید 

کـه ایـن کار را شـروع کنیـم؟« بی درنـگ پذیرفتیـم. 
بعـد از آن، می دیدیـم کـه زنـان روسـتا قـرار دیدارهـای بعـد را بـا اصـرار و اشـتیاق بیشـتری جویـا می شـوند 
و می شـنیدیم کـه سـراغ جلسـات را از هـم می گیرنـد. انـگار ارتباط شـان بـا هـم بیشـتر شـده بـود. ایـن ارتبـاط 
زمینه سـاز تشـکیل صنـدوق زنـان1 در آن روسـتا شـد. ایـن فقـط نمونـه ای از اتفاقاتـی بـود کـه بـا آشـنایی و 
ارتباط هـای غیررسـمی مـا شـروع شـد و بـه اقداماتـی ریـز و درشـت توسـط خـود گروه هـای محلـی منجـر شـد. 

فقـط بایـد خـوب گـوش می کردیـم.

دیدن اتفاقی رحیمه خانم
در حال کشت

عکاس: تراب حنیفی

1. در این یادداشت قصد این نبود که فرایند شکل گیری صندوق توصیف شود. شکل گیری 
 به مثابۀ شاهدمثالی 

ً
صندوق گام ها و مراحل مفصلی داشت. موضوع تشکیل صندوق، صرفا

است برای اینکه بگوییم ارتباطات غیررسمی مستمر ما در روستا چگونه زمینۀ الهام گرفتن و 
هم فکری آن ها دربارۀ ایده و کارهای جدید شده بود.





دیدن
نامرئی کشاورز

در تعامل با جامعۀ محلی، گاه با افراد و گروه هایی )مردان و زنان( 
مواجه می شدیم که به دالیل مختلف در نشست ها حضور 

نمی یافتند یا در گوشه ای می نشستند و در مباحث اظهارنظر 
نمی کردند. در روند پیشرفت طرح و تعامل با جامعۀ محلی، 

متوجه شدیم که این افراد باید در نشست های تحلیلی کشاورزان 
فرصت هایی برای دیده شدن و ابراز نظر بیابند. حرف ها و تجارب 

آن ها پتانسیل هایی هستند برای شکل دادن جریان ها یا تأثیرگذاری 
بر آن ها؛ جریان هایی که الیه های زیرین و ارزش های نهفتۀ مشارکت 

را با سلیقه ها و نظرات مختلف آشکارتر می کنند. فراهم کردن بستری 
برای ایجاد این جریان، برعهدۀ تسهیلگران طرح است که هرچه 

دقت و انعطاف بیشتری در آن داشته باشند، نتیجۀ بهتری حاصل 
خواهد شد.
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وقتیحریمشانرا
شناختم

پـس از مدتـی رفت وآمـد در روسـتا و آشناشـدن بـا برخـی اهالـی، احسـاس 
کردیم که شناخت مان از اهالی بسیار محدود است و شاید افرادی باشند 
کـه مـا هرگـز آن هـا را ندیده ایـم؛ کسـانی که نـه در نشسـت ها هسـتند نـه در 
جلسات. حتی ممکن است در رفت و آمد های هرروزۀ خود به روستا آن ها 

را در محوطۀ روسـتا نیز ندیده باشـیم.
 خوب که فکرکردیم، دیدیم روسـتاییان قبًا نقشـۀ روسـتا را برای مان 
ع و باغ های  ترسـیم کرده اند. با نگاهی به آن متوجه می شـدیم که اکثر مزار
روسـتا در کـدام سـمت روسـتا قـرار داشـتند. تصمیـم گرفتیـم کـه هـر روز 
مسـیری را از اطـراف روسـتا طـی کنیـم تـا شـاید بتوانیـم بـا افـراد جدیـدی از 

اهالی روسـتا آشـنا شـویم. 
در یکـی از روزهـا کـه بـه یکـی از مسـیر های فرعـی روسـتا رفتـه بودیـم، 
دو بـرادر بـه نـام میانـی را دیدیـم کـه سـر ظهـر در یکـی از باغ هـا مشـغول کار 
بودند. سراغ شان رفتیم و شروع به معرفی خود کردیم. در میانۀ صحبت، 
یکـی از بـرادران گفـت: »بلـه، شـما را می شناسـیم« و بـه نـام خطاب مـان کـرد. 
برای مـان دلنشـین بـود کـه آن هـا حتـی نـام مـا را نیـز می داننـد؛ در حالـی  کـه مـا 

تـا بـه آن روز آن هـا را ندیـده بودیـم.
پـس از احوال پرسـی  گرمـی، لحظاتـی دسـت از کار کشـیدند و شـروع بـه 
صحبـت کردنـد. یکـی از برادرهـا گفـت: »مـا از اهالـی همیـن روسـتا هسـتیم و 
شـما را بارهـا دیده ایـم کـه بـه روسـتا می آییـد و بـا اهالـی گفت وگـو می کنیـد. 
همیشـه دوسـت داشـتیم بدانیـم کـه هـدف از ایـن آمدوشـد چیسـت و 
می خواسـتیم بـا شـما آشـنا شـویم؛ ولـی عاقـه ای بـه حضـور در جمـع سـایر 
روسـتاییان نداریـم و فرصـت کافـی هـم نداریـم. برنامـۀ مشـخصی داریـم کـه 

لیا وجدان قره باغروستای آباجالوی سفلی
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طبـق آن تـا ظهـر سـر مزرعـه کار می کنیـم و پـس از اسـتراحت کوتاهـی بـرای ناهـار دوبـاره کار را شـروع می کنیـم. 
در زمـان برگشـت بـه روسـتا هـم آن قـدر خسـته هسـتیم کـه دیگـر مجالـی بـرای نشسـت بـا اهالـی نداریـم.«

ع و باغ های خود را به ما نشان دادند و در این همراهی، از روش کشاورزی  آن  روز برادران میانی همۀ مزار
ع شان برای مان صحبت کردند.  خود، مشکات شان  در کشاورزی و حتی روابط خویشاوندی و مرزبندِی مزار
برای رفع برخی از مشکات شان از ما هم فکری می خواستند. طی یک سالی که در آن روستا فعالیت کردیم، 
ع دیـدار می کردیـم. بعد هـا متوجـه شـدیم، سـه بـرادر هسـتند. توانسـته  اغلـب بـا خانـوادۀ میانـی سـر مـزار
بودیـم بـا آن هـا در کشـت چندیـن نـوع محصـول همـکاری کنیـم. آشـنایی بـا بـرادران میانـی و همراهـی آن هـا بـا 
پـروژه، برای مـان انگیـزه ای مضاعـف شـده بـود تـا هـرروز مسـیری از روسـتا را بـرای آشـنایی بیشـتر بـا اهالـی طـی 
کنیـم. متوجـه شـده بودیـم کـه بـرای آشـنایی بـا هـر فـردی می بایسـت سـراغ مکان هایـی برویـم کـه آن هـا در آن 
احسـاس راحتـی می کننـد؛ چراکـه حریـم خصوصـی افـراد متفـاوت اسـت و برخـی افـراد عاقـه ای بـه جلسـات و 

نشسـت های عمومی ندارند.

دیدار ما با برادران میانی  زمانی که 
در باغ مشغول کار بودند

عکاس: مجتبی جوانبخت

برای مان دلنشین بود که آن ها حتی نام ما را نیز می دانند؛
در حالی  که ما تا به آن روز آن ها را ندیده بودیم
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روال کارمـان شـده بـود. در طـی رفت و آمدهـا بـه روسـتا، بـا روسـتاییان آشـنا 
می شـدیم، پـای صحبت های شـان می نشسـتیم و کم کـم بـا هـم خودمانـی 
می شـدیم. بـا آقـای رضـا میانـی نیـز این گونـه آشـنا شـده بودیـم. او سـال 
گذشـته در اسـتفاده از خزانه هـای سـنتی و خزانه گیـری نشـای گوجه فرنگـی 
مشـکلی پیدا کرده بود و به همین دلیل امسـال سـینی های کشـت نشـاء 
را امتحـان کـرده بـود. بـه فکرمـان رسـید کـه بـه منزلـش برویـم، حالـی از او 
بپرسـیم و ببینیم تجربۀ سـینی نشـای سـال گذشـته را چگونه  بوده اسـت. 
به خانه اش که رسیدیم، مشغول تعمیر یکی از ادوات کشاورزی  بود. 
از ما به گرمی استقبال کرد و به داخل خانه دعوت مان کرد. داخل رفتیم و 
نشسـتیم. گفت: »خانمم خانه نیسـت اما همین االن ها اسـت که بیاید.« 
از تجربـۀ سـال گذشـته اش سـراغی گرفتیـم. گفـت: »اجـازه بدهیـد بـه آقـای 
عیـوض میانـی نیـز زنـگ بزنـم تـا بیایـد. او هـم کار مشـابِه مـن انجـام داده 

بـود.« تـا آن هـا بیاینـد، مـا بـا هـم گپـی زدیـم. 
راه  از  آقارضـا  همسـر  و  همسـرش  بـا  آقاعیـوض  کـه  نگذشـت  مدتـی 
رسـیدند. پـس از اندکـی شـوخی و خنـده سـراغ بحث مـان رفتیـم. آقاعیـوض 
گفت: »از نشاهای پارسال رضایت داشتم. بوته های گوجه فرنگی به خوبی 
در مزرعه رشـد کردند و محصول دادند.« پرسـیدیم: »آیا امسـال نیز حاضر 
هسـتید از سـینی های نشـا بـرای خزانـه اسـتفاده کنیـد؟« آقاعیـوض گفـت: 
»آقاحسـن  داد:  ادامـه  و  اسـت«  حوصله بـری  و  سـخت  کار  راسـتش  »نـه، 
)یکی از اهالی روسـتا( هم امسـال از سـینی های نشـا اسـتفاده کرده اسـت 
سـینی  داخـل  را  بذرهـا  تـا  اسـت  کـرده  صـرف  وقـت  روز  دو  می گفـت  ولـی 
کـه نتیجـه ای نگرفتـه و نشـاها  آقـای قهرمانـی هـم می گفـت  کشـت کنـد. 

چشمبندی
دستانمان از

لطیف حقیروستای آباجالوی سفلی
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کـه  هـم خـراب شـده ا ند.« در حـال گفت وگـو بودیـم 
نیسـت  کار سـختی   

ً
»اتفاقـا گفـت:  آقاعیـوض  خانـم 

و راحت تـر از وجین کـردن اسـت. دلیـِل خراب شـدِن 
نشـاهای آقای قهرمانی سـرمای هوای آن روز بود که 
یـادش رفتـه بـود نشـاها را از بیـرون بـه داخـِل خزانـه 
سـالم  حفره هـای  داخـل  خـودم  مـن،  دهـد.  انتقـال 
بادمجـان  بـذر  کـردم،  پیـدا  کـه  شکسـته ای  سـینی 

کشـت کـردم. نتیجـه اش هـم خیلـی خـوب شـد.«
در ایـن میـان، خانـم آقارضـا هـم رو بـه جمـع کـرد و 
 به نظـر مـن هـم خیلـی خوب اسـت. 

ً
گفـت: »بلـه اتفاقـا

کـه وجیـن نمی کنیـد. می دانیـد وجیـن  آقایـان  شـما 
علف هـای هـرز داخـل کرت هـای سـنتی چقـدر زمان بـر 

و سـخت اسـت؟« 

آقاعیـوض خندیـد و گفـت: »راسـت می گوینـد. 
مـن خـودم در خزانـه کاری نمی کنـم و اکثـر کارهـای 
خزانۀ نشا را خانمم انجام می دهد.« خشک مان زد. 
این هـا چـه می گفتنـد؟ چـرا تابه حـال بـه ایـن موضـوع 
فکـر نکـرده بودیـم. ایـن خانم هـا هسـتند کـه برخـی 
از کارهـای مهـم کشـاورزی را بـه عهـده دارنـد و مـا بـا 

بی توجهـی از کنـار ایـن مسـئله گذشـته بودیـم.

شما آقایان که وجین نمی کنید. می دانید وجین علف های هرز داخل کرت های سنتی 
چقدر زمان بر و سخت است؟





تعاملصمیمی
وهمسطح

آشنا شدیم، تمرین کردیم و یاد گرفتیم که تعامِل هم سطح، جزئی 
حیاتی و جدایی ناپذیر از کار با جامعۀ محلی است. به تدریج رفتارمان 

در تعامل با جامعۀ محلی تغییر کرد. روابطی که قباًل به  شیوۀ 
، باال به پایین و محدود به انتقال یک طرفۀ مفاهیم  کارشناس کشاورز

و آموخته  های کشاورزی بود، اکنون به رابطه ای صمیمی و هم سطح 
تبدیل شده است و همواره سعی  می کنیم به فهم ، زبان و یادگیری 
مشترک دست یابیم. به گونه ای که همراه با کشاورزان مشکالت و 

نیازها را بررسی کنیم و برای شان راه حل بیابیم.
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در یکـی از نشسـت هایی کـه در روسـتا داشـتیم، ابتـدای صحبت هـا بودیـم کـه دیدیـم جوانـی بـه 
جمع مان اضافه شـد. از قبل می شـناختیم اش. در روسـتا سـوپرمارکتی داشـت و اغلب از او خرید 
می کردیـم. بـا اینکـه پـدرش کشـاورزی می کـرد، بـه نظـر می آمـد کـه عاقـه ای بـه شـرکت در جلسـات 
و نشسـت های مـا نـدارد. خاصـه بـه او نیـز خوشـامد گفتیـم و از اینکـه بـه جمع مـان پیوسـته بـود، 
ابـراز خوشـحالی کردیـم. یکـی از کشـاورزان بـه شـوخی گفـت: »تـو بـرای چـه آمـدی؟ تـو کـه کشـاورزی 
نمی کنـی.« او هـم خندیـد و گفـت: »یعنـی هـر کـه کشـاورزی نکنـد، حـق شـرکت در جلسـات را نـدارد؟ 

آمـده ام کـه ببینـم چـه می گوییـد.«
بحـث را شـروع کردیـم. نشسـت آن روزمـان دربـارۀ محصـول گوجه فرنگـی بـود. از کشـاورزان 
خواسـتیم تـا رونـد کشـت تـا برداشـت محصـول را گام بـه گام بـا هـم بررسـی کنیـم و بـرای هـر گام 
ح  مشـکاِت سـال های گذشته شـان را بیـان کننـد. در میـان صحبت های شـان مـا نیـز نکاتـی را مطـر

می کردیـم. 
گفت وگوها میان ما و کشـاورزان ادامه داشـت و به قول خودمان، بحث ها حسـابی داغ شـده 
بـود. تـازه وارِد جمع مـان در میـان صحبت هـا شـوخی می کـرد و می خندیـد. بـا ایـن رفتارهـا غریـب 
نبودیم و تا زمانی  که جمع از این بابت اذیت نمی شد، مشکل چندانی در روند کار پیش نمی آمد. 
ح  کـرد و مـا سـعی می کردیـم بـا  بـه زمانـی رسـیدیم کـه یکـی از کشـاورزان مشـکل اساسـی اش را مطـر
کمـک جمـع، راه حلـی بـرای رفـع مشـکلش بیابیـم کـه تـازه وارد یک بـاره رو بـه مـا کـرد و گفـت: »ایـن چـه 

جلسـه ای اسـت؟ چه جور آموزشـی اسـت که شـما از شـاگردان خود جلو نمی زنید؟«
همه لحظه ای سکوت کردیم، بعد یکی از کشاورزان با خنده گفت: »نظم جلسه را بر هم نزن. 
اینجـا همـه از همدیگـر یـاد می گیریـم، شـاگرد و معلمـی نداریـم.« تـازه وارد سـری تـکان داد و گفـت: 
»آهـان! پـس این گونـه اسـت.« سـکوت کـرد. خیلـی تـاش کـرده بودیـم تـا مشـارکت در یادگیـری را بـا 
کشاورزان تمرین کنیم ولی نمی دانستیم که خود کشاورزان نیز به این موضوع اهمیت می دهند.

اینجاشاگرد،
معلمینداریم

لیا وجدان قره باغروستای قرابقلو



53تعاملیصمیمیوهمسطح رفتار و نگرش

در یکی از روزها که در حال قدم زدن در یکی از روستاهای محل پروژه بودم، 
یکی از کشـاورزان که سـنی از او گذشـته بود، سـوار بر تراکتور به سـرعت در 
حـال عبـور از جلـوی مـن بـود. وقتـی مـن را دیـد، ناگهـان چنـان ترمـزی کـرد 
کـه تـا آن روز ندیـده بـودم کسـی این گونـه بـا تراکتـور ترمـز بگیـرد. باعجلـه از 
تراکتـور پیـاده شـد و شـروع بـه صحبـت کـرد. پـس از خوش وبـش صمیمـی 

و ردوبدل کـردن تعارفـات بـا همـان تراکتـور از آنجـا رفـت. 
مـن از رفتـار او متعجـب بـودم. وقتـی در ذهـن خـودم بـه عقـب برگشـتم 
و خاطـرات و برخوردهایـم را در موقعیت هـای مختلـف بـا او مـرور می کـردم، 
بـه یـاد اولیـن روزی افتـادم کـه در حـال قـدم زدن در روسـتا بـودم. او بـا یکـی 
از اهالـی در حـال بریـدن درخت هـای صنوبـر اطـراف خانـۀ روسـتایی اش بـود. 
بی درنگ و باعاقه آن ها را در بریدن درخت های صنوبر همراهی کردم. این 
کار ما چندین سـاعت طول کشـید. توانسـتیم با کمک هم چندین درخت 
بـزرگ را ببریـم و بـه قطعـات کوچک تـر تقسـیم کنیـم. ایـن کار مـا زمانـی تمـام 
 تاریـک شـده بـود. آن روز انـرژی فوق العـاده ای از ایـن کار 

ً
شـد کـه هـوا تقریبـا

جمعـی گرفتـه بـودم. شـاید احتـرام آن کشـاورز هنـگام عبـور از کنـار مـن بـا 
تراکتـور به خاطـر همراهـی در بریـدن درخـت بـود.

کاری هر
دستمبربیاید از

لطیف حقیروستای آباجالوی سفلی

شاید احترام آن کشاورز هنگام عبور از کنار من با تراکتور به خاطر همراهی در بریدن درخت بود
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چند ماهی می شد که در یکی از روستاها رفت وآمد می کردیم و با کشاورزان 
و روسـتاییان هم صحبـت شـده بودیـم. در بیـن کشـاورزان، فـردی بـود کـه 
هنـگام صحبـت در جمـع، بیشـتر روی تجربه هـای کشـاورزی خـودش تأکیـد 
داشـت و البتـه بـا تکیـه بـر آن تجربیـات، محصـوالت خوبـی نیـز برداشـت 
می کـرد. مـا هـم همیشـه می گفتیـم کـه بـرای یادگیـری آمده ایـم و دوسـت 

داریـم تجربه هـا و دانسـته های کشـاورزان را بشـنویم.
در یکـی از روز هـا ایـن شـخص را دیدیـم کـه پشـت تراکتـور اسـت و بـرای 
کار بـه مزرعـه مـی رود. وقتـی مـا را دیـد، ترمـز کـرد و بعـد از احوال پرسـی گفـت: 
»شـنیدن، کمکـی بـه شـما نمی کنـد. بیاییـد بـا مـن بـه مزرعـه برویـم و کار 
کنیـم.« مـا هـم همراهـش رفتیـم. وقتـی بـه مزرعـه رسـیدیم، شـروع کـرد بـه 
کارکـردن روی مزرعـه ای کـه قبـًا به صـورت دسـتی در آن گنـدم کشـت شـده 
بـود. بـا دسـتگاه روی مزرعـه دندانـه و سـپس مالـه می کشـید. در واقـع هـر 
دو دسـتگاه باعـث اختـاط بـذر بـا خـاک می شـدند؛ بـا ایـن تفـاوت کـه مالـه، 
زمیـن را صـاف می کـرد و دندانـه روی خـاک، شـیار بسـیار ریـزی ایجـاد می کـرد.

بعد از مدتی که از کارکردِن او می گذشـت و ما مشـغول تماشـا بودیم، 
از او پرسـیدیم: »آقـای مهـدی زاده! به نظـر شـما اگـر از روی دسـتگاه، مالـه را 
بـاز کنیـم و فقـط از دندانـه اسـتفاده کنیـم، چـه اتفاقـی می افتـد؟« او گفـت: 
»هیچی، بهتر می شود. در آن صورت بذرها روی خِط کشت و دروِن شیاری 
بسـیار کم عـرض و سـطحی قـرار می  گیـرد و هـوا بهتـر حرکـت می کنـد و مزرعـه 
یک دست سبز می شود.« توضیحات آقای مهدی زاده برای مان جالب بود 

و با علم کشـاورزی تطابق داشـت. 
چند دقیقه ای به سـکوت گذشـت. پس از آن دیدیم آقای مهدی زاده 

شنیدنبدوندیدن
کمکینمیکند

لیا وجدان قره باغروستای آباجالوی سفلی
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تراکتور را نگه  داشت و پیاده شد؛ انگار که چیزی به 
ذهنـش خطـور کـرده باشـد. نگاهـی بـه زمین انداخت 
در  آب  بلکـه  نمی افتـد.  اتفاقـی  نظـرم  »بـه  گفـت:  و 
شـیاری کـه دندانـه در مزرعـه ایجـاد می کنـد، راحت تـر 
راحت تـر  هـم  مزرعـه  آبیـاری  و  کـرد  خواهـد  حرکـت 
خواهـد شـد ولـی صاحـب ایـن مزرعـه مـن نیسـتم.« 
بعد  رفت تا برای بازکردن ماله از صاحب مزرعه اجازه 
بگیرد. پس از چند دقیقه ای برگشت و گفت: »اجازه 

داد.« و مالـه را از پشـت تراکتـور بـاز کـرد. 
بـه نظـرم، ذهـن تحلیل گـر آقـای مهـدی زاده بـه او 
کمک کرد تا فعالیتی را که از روی عادت انجام می داد، 
کنـار بزنـد و بـا تکیـه بـر فهـم جدیـد خـود تغییری ایجاد 
کنـد. همراهـی آن روزمـان بـا آقـای مهـدی زاده موجـب 
او  کنیـم.  پیـدا  او  از  بیشـتری  شـناخت  مـا  تـا  شـد 

شـخصی بـود کـه به راحتـی حرفـی را نمی پذیـرد، مگـر 
پذیرفتـن  صـورت  در  کنـد.  تفکـر  آن  راجع بـه  آنکـه 
آن  را اجرایـی می کنـد. عمل گرایـی او بـه مـا یـاد  هـم 
داد کـه عـاوه بـر شـنونده  بـودن، بـه مزرعـه برویـم 
و همـراه شـویم. پـس از آن، ارتبـاط مـا بـا او رنـگ و 
راجع بـه  توانسـتیم  کم کـم  و  بیشـتری  گرفـت  عمـق 
بـا  و  بزنیـم  حـرف  یکدیگـر  بـا  مختلـف  موضوعـات 
همفکـری هـم بـه ایده هـای جالبـی دسـت پیدا کنیم.

شنیدن، کمکی به شما نمی کند. بیایید با من به مزرعه برویم و کار کنیم
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اواخـر فـاز چهـارم پـروژه بـود. با  خبـر شـدیم کـه گـروه UNDP قـرار اسـت بـرای 
بازدیـد از رونـِد کار پـروژه بـه روسـتای بایقـوت بیایـد. بـه روسـتا رفتیـم و خبـِر 
آمـدن مهمانـان را بـه کشـاورزان دادیـم. بـه آن هـا گفتیـم قـرار اسـت تیمـی 
بـه روسـتا بیایـد و بـا صحبت هـای شـما در جریـان کارهـای انجام شـده قـرار 
بگیـرد. کشـاورزان خوشـحال شـدند و بیـش از آنچـه مـا انتظـار داشـتیم، از 
 بـا شـما همراهـی خواهیـم کـرد.« 

ً
ایـن خبـر اسـتقبال کردنـد. گفتنـد: »حتمـا

پرسـیدیم کـدام بـاغ به نظرتـان می توانـد بـرای ایـن بازدیـد خـوب باشـد؟ آقای 
زینالـی گفـت: »دِر همـۀ باغ هـا بـه روی شـما بـاز اسـت و هـر کجـا بخواهیـد، 
آمـاده  را  بیاییـد، مـن خـودم مکانـی  گفـت: »شـما  آمـد.« دیگـری  خواهیـم 
خواهـم کـرد. در ایـن مـدت، مـا بـا پشـت گرمی شـما، آزمایش هایـی را انجـام 
داده ایـم کـه به تنهایـی نمی توانسـتیم چنیـن ریسـک هایی  کنیـم. پـس در 

حضـور میهمانـان، از واقعیت هـای ایـن مـدت، خواهیـم گفـت.«
آقـای  آقـای زینالـی زنـگ زد و گفـت: »بـا  بعـد از برگشـت مـا از روسـتا، 
میرزایـی حـرف زدیـم، چـون باغ شـان نزدیـک بـه راه ارتباطـی اسـت و جـای 
مناسـب بـرای نشسـتن دارد، آن را بـرای بازدیـد مناسـب دیدیـم.« چـون بـاغ 

را می شـناختیم و بـا آقـای میرزایـی هـم همـکاری داشـتیم، قبـول کردیـم.
فرش ها را انداختیم. جارو کشیدیم. اسباب پذیرایی آماده شد. اهالی 
از باغچـه خیـار و گوجـه چیدنـد و آن هـا را بـا همـان سـبدها آوردنـد. مراسـم 
برگزار شد. بعد از خوش آمد گویی، مهمان ها از کشاورزان پرسیدند: »بعد 
خ داده است؟« یکی از کشاورزان  از ورود این تیم، چه تغییری در کار شما ر
گفت که با همراهی تیم ما، به صورت آزمایشـی لوبیا کاشـته اسـت. دیگری 
از کشـت آزمایشـی پیاز با روش تیپی و آبیاری تحت فشـار گفت. یکی دیگر 

شیرین عبدالهیسحر اکبرزادهروستای بایقوت

همتاهالی
متعالی
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بـه نمایشـگاه توسـعۀ مشـارکتی فنـاوری اشـاره کـرد کـه در روسـتا به دسـت خودشـان بـر پـا شـده بـود و در آن 
ایـده ای بـرای آبیـاری بـاغ خـود یافتـه بـود. شـنیدن ایـن حرف هـا بـرای مـا بسـیار لذت بخش بود. 

بارهـا اهالـی مـا را بـه مراسم شـان دعـوت کـرده بودنـد. ایـن بـار مـا از آن هـا خواسـته بودیـم بیاینـد. یـاِد 
ختم هـا،  و  عروسـی ها  در  کـه  وقت هایـی  داشـتیم.  اهالـی  بـا  کـه  افتادیـم  برخاسـت هایی  و  نشسـت  تمـام 
مولودی خوانی هـا و دیگـر مراسم شـان حضـور پیـدا کـرده بودیـم، نمازجماعت هایـی کـه بـا هـم خوانـده بودیـم 
ج از  و از خودشـان چـادر قـرض کـرده بودیـم. از صحبت هـای کشـاورزان معلـوم بـود کـه رفت وآمدهـای  مـا خـار
سـاعات و روزهـای متـداول اداری و در هـوای نامناسـب، از نظرشـان پنهـان نمانـده اسـت. شـاید اگـر اینجـور 
تعامـات بین مـان نبـود، چنیـن ارتباطـی شـکل نمی گرفـت و ایـن برنامـه اینطـور بـا حضـور و همراهـی آن هـا 

پیـش نمی رفـت. 
همراهی و حضور پرشور کشاورزان، صحبت های شان دربارۀ کارهای انجام گرفتۀ مشترک و روشن شدن 

نکات مثبت و منفی آن مایۀ دلگرمی ما و مهمانان بود.

بازدید صمیمانٔه
UNDP تیم

عکاس: منصور زینال زاده
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تصـور کنیـد سـنگ خیلـی بزرگـی داخـل رودخانـه ای بـا قـدرت آب هدایـت 
 تاطم های آب که ناشـی از برخورد سـنگ به آب اسـت، اطراف 

ً
شـود. حتما

رودخانـه و یـا مسـیر رودخانـه را تحت تأثیـر قـرار خواهـد داد. جامعـۀ محلـی 
روسـتایی هم مانند رودخانه ای اسـت که شـما و کارهای تان می تواند مثل 
سـنگ هایی باشـد کـه در مسـیر آن رودخانـه قـرار می گیـرد یـا رهـا می شـود. 
باشـد؛  جمـع  حواس مـان  بایـد  محلی هـا،  درهم تنیـدۀ  و  پویـا  محیـط  در 
ایـن مـا هسـتیم کـه رفتنـی هسـتیم و آن هـا هسـتند کـه به همـراه تأثیـرات 
مثبـت و منفـِی ایجادشـده می ماننـد. چـه خـوب اسـت کـه هدایـت سـنگ ها 
حساب شـده و بـا درنظرگرفتـن پیچیدگی هـای جامعـۀ محلـی صـورت بگیـرد 
تـا محفـل یادگیـری مشـترک، سـازنده و جذابـی بـرای محلی هـا فراهـم شـود.

حـدود سـه سـال بـود کـه در یکـی از روسـتاها، پـروژۀ کشـاورزی پایـدار 
را اجـرا می کردیـم. در ایـن مـدت توانسـته بودیـم اکثـر کشـاورزان را بـا پـروژه 
همـراه کنیـم. در ادامـۀ کاِر روسـتا، اجـرای پـروژۀ مکملـی پیشـنهاد شـد بـا 
عنوان »ایجاد معیشـت های مکمل سـازگار با محیط زیسـت« تا بتوانیم در 
کنار کشاورزی ، با مردم محلی کار کنیم. هدف این بود که معیشتی مکمل 
ایجـاد شـود کـه نیـاز آبـی کمتـری داشـته باشـد. تاش هـای بسـیاری انجـام 
دادیـم ولـی محلی هـا کمتـر بـه ایـن نـوع فعالیت هـا عاقـه نشـان می دادنـد.

مهم تـری  موانـع  کـه  می کردیـم  احسـاس  می رفتیـم،  پیـش  هرچـه 

بادخزانهامرابرد،
ارادهامرانه

لیا وجدان قره باغروستای قرابقلو

هرچه پیش می رفتیم، احساس می کردیم که موانع مهم تری وجود دارد؛
موانعی که چندان برای مان روشن نبودند
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وجـود دارد؛ موانعـی کـه چنـدان برای مـان روشـن نبودنـد. حتـی زمانـی کـه یـک یـا دو نفـر از اهالـی اقـدام بـه 
ایجـاد کسـب وکار جدیـد کردنـد، پـس از مدتـی از ادامـۀ فعالیـت سـر بـاز  زدنـد. زمانـی  کـه از آن هـا علـت را جویـا 
می شـدیم، از مشـکاتی مثـل از نوسـان بـازار و یـا گـران  بـودن مـواد اولیـه نـام می بردنـد. از طرفـی خـود مـا نیـز دو 
سـالی می شـد که تصمیم گرفته بودیم گلخانه ای در روسـتا بسـازیم. پس از هم فکری های زیادی داخل تیم، 
تصمیم گرفتیم با اجارۀ زمینی در روستا این کار را انجام دهیم. شروع به گشتن کردیم تا زمین دلخواه مان 
را بیابیـم. در ایـن بیـن یکـی از اهالـی بـه سـراغ مان آمـد و گفـت: »شـنیدم دنبـال زمیـن می گردیـد. چـرا راه دور 

می رویـد؟ مـن زمینـم را در اختیارتـان می گـذارم.«
بـا او صحبـت کردیـم و گفتیـم بـه شـرطی می پذیریـم کـه اجـاره اش را پرداخـت کنیـم. بـرای پیاده کـردن آنچـه 

در ذهـن داشـتیم، زمینـی در حـدود 300مترمربـع برای مـان کافـی بـود. 
مـا مـکان دلخواه مـان را یافتـه بودیـم و بایـد مصالـح را آمـاده می کردیـم. بـا یکـی از گلخانه سـازان منطقـه 
صحبـت کردیـم و او هزینه هـا را بـرآورد کـرد امـا برای مـان مقـدور نبـود آن هزینـه را بپردازیـم. تصمیـم گرفتیـم 
ح کردیـم و در نهایـت  متـراژ را کـم کنیـم و به جـای گلخانـه ، خزانـۀ کوچکـی بسـازیم. ایـن را بـا صاحـب زمیـن مطـر

او گفـت: »مـن بـرای متـراِژ کـم، هزینـه ای نمی  گیـرم ولـی دوسـت دارم کمـک کنـم تـا خزانـه را راه بیندازیـد.« 
ایـن تـازه آغـاز ماجـرا بـود و تصمیـم گرفتـه بودیـم سـازه ای از جنـس پلی  اتیلـن ایجـاد کنیـم. از روزی کـه کار 
ساخت خزانۀ کوچک مان را آغاز کردیم، به محض اینکه اهالی روستا متوجه ما می شدند، نزدیک می آمدند 
و سؤال می کردند: »چه می کنید؟« وقتی برای شان توضیح می دادیم که می خواهیم با این پلی اتیلن ها خزانۀ 
کوچکـی بسـازیم، بـا تعجـب نگاه مـان می کردنـد و می گفتنـد: »نمی شـود.« برخـی نیـز بـا خنـده و شـوخی مـا را 
متوجـه می کردنـد کـه اشـتباه می کنیـم. برخـی نیـز بـه دفتـر کارمـان می آمدنـد و به صـورت خصوصـی ابـراز نگرانـی 
می کردند که: »شما کارشناس رشتۀ کشاورزی هستید. وقتی این کار را انجام بدهید و نتیجه نگیرید، اهالی 

من برای متراِژ کم، هزینه ای نمی  گیرم ولی دوست دارم کمک کنم تا خزانه را راه بیندازید

رقص سازه و پوشش نایلونی آن در 
هوا در زمان طوفان

عکاس: لیا وجدان قره باغ
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روسـتا دیگر به شـما اعتماد نخواهند کرد.«
پـس از یـک هفتـه کارکـردن، توانسـتیم خزانـۀ یک طرفـۀ خـود را تمـام 
کنیـم ولـی انتظاِرمـان بـرآورده نشـد. سـازه بسـیار ضعیـف بـود و فکـر کردیـم 
کـه احتمـااًل تـوان نگه داشـتن پوششـی نایلونـی را نخواهـد داشـت. از طـرف 
، اهالـی روسـتا وقتـی تاش مـان را می دیدنـد، پیشـنهاداتی می دادنـد؛  دیگـر
از جملۀ این اهالی، صاحب زمین بود که پیشنهاد داد با قراردادن ستون 
فلزی در داخل سازه، مشکل استحکام سازه را رفع کنیم. ما نیز طبق گفتۀ 
 پوشـش خزانـه را هـم کشـیدیم. کار به ظاهـر خـوب 

ً
او عمـل کردیـم و نهایتـا

پیـش رفتـه بـود و می توانسـتیم سـراغ مراحـل بعـدی کار برویـم. حـدود دو 
هفته ای گذشته بود که طوفان شدیدی به راه افتاد و داخل شهر خسارات 
زیـادی به بـار آورد. طـوری کـه تابلوهـای بـزرگ داخـل شـهر سـرنگون شـدند و 

حتـی گلخانه هـای بـزرگ و اسـتاندارد نیـز خسـارت دیـده بودنـد. 
روزی که طوفان آمد، در روستا بودیم و سراغ خزانۀ کوچک مان رفتیم. 
سـازه روی هوا معلق بود و اهالی با نگرانی تماشـای مان می کردند. دقایقی 
ایستادیم و رقص سازه و پوشش نایلونی اش را در هوا تماشا کردیم. تمام 
زحمات مان بر باد رفته بود. فردای آن روز برخی از اهالی به سراغ مان آمده 
و باعث دلگرمی مان  شـدند. برخی نیز شـماتت مان کرده و گفتند: »دیدید 

که نمی شود.«
چند روز پس از آن اتفاق، یکی از روستاییان که با او در پروژۀ »معیشت 
مکمـل« همـکاری داشـتیم، بـه دفتـر کارمـان آمـد و پـس از مقدمه چینـی 
پرسید: » حال می خواهید چه بکنید؟« گفتیم که: »خب، از اول می سازیم.« 
با تعجب نگاهی کرد و گفت: »چرا رها نمی کنید؟« و مثِل اینکه از ما ناراحت 

شده باشد، از دفتر بیرون رفت.
، ارتفـاع  مـا دوبـاره سـازه را تعمیـر کردیـم. ایـن بـار بـرای اسـتحکام بیشـتر
خزانـه را کـم کردیـم و خزانـۀ یک طرفـه را بـه دوطرفـه تغییـر دادیـم. آن سـال، 
تولیـد خوبـی داشـتیم امـا فقـط توانسـتیم سـرمایه ای را کـه بـرای سـاخت 

خزانـه هزینـه کـرده بودیـم، برگردانیـم. 
یکی از روزها فردی به دفتر کارمان آمد که قبًا فکر می کردیم در جریان 
احـداث خزانـه، از مـا ناراحـت اسـت و گفـت: »حسـرت می خـورم کـه روحیـه ای 

دقایقی ایستادیم و رقص سازه و پوشش نایلونی اش را در هوا تماشا کردیم.
تمام زحمات مان بر باد رفته بود
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چـون شـما نـدارم. همـۀ مـا می ترسـیم کار جدیـدی را انجـام دهیـم. از اینکـه مـا را تمسـخر کننـد یـا شـماتت مان 
کنند، می ترسیم و همین است که حسرت خیلی از کارهایی را که دوست داشتیم و نکردیم، به دل داریم.«
شـنیدن ایـن جملـه، موجـب شـد مـا بـه یکـی از دالیـل مهمـی پـی ببریـم کـه موجـب می شـد برخـی از اهالـی 
بـرای شـروع فعالیت هـای جدیـد تردیـد داشـته باشـند. بـا ایـن تاشـی کـه مـا بـرای سـاخت خزانـه داشـتیم و بـا 
این سنگی که ناخواسته  به سمت آب رها کرده بودیم، در واقع نترسیدن از قضاوت را با روستاییان تمرین 
کـرده بودیـم و فهمیدیـم چگونـه ترس  مـان از شکسـت را بـا امتحان کـردن در مقیاس هـای کوچـک مهـار کنیـم 
و دسـت از تاش برای موفقیت برنداریم. از آن به بعد، بارها در روسـتا می شـنیدیم که کشـاورزان می گویند: 
»امتحـان می کنیـم؛ آن هـم در مقیاس هـا و واحدهـای کوچـک.« بـا خـود فکـر کردیـم گاهـی موانـع ذهنـی و تـرس 
از قضاوت شـدن می توانـد خیلـی پراهمیـت  باشـد. مسـئله ای کـه مـا در اجـرای پـروژۀ معیشـت کمتـر بـه آن 

توجـه کـرده بودیم.
سرنوشـت خزانـۀ کوچک مـان هـم بـه همان جـا ختـم نشـد و در سـال بعـد یکـی از اهالـی روسـتا کـه پسـر 
نوجوانی بود، همین سازه را از ما خرید و بهتر از ما، آن را برپا کرد و در آن، اقدام به کشِت نشای گوجه فرنگی 

در کنار سـایر کرت های نشـاهای خود کرد. 

کشاورزی که سازه را خرید و بهتر از 
ما آن را برپا کرد

عکاس: لیا وجدان قره باغ
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غ التحصیل شـده و وارد عرصه کار شـده  برای من که از رشـته کشـاورزی فار
بـودم، همیشـه دغدغـه ای وجـود داشـت کـه چطـور می توانـم آموخته هـای 
خـودم را بـه کشـاورزان منتقـل کنـم. بـرای ایـن منظـور بایـد بـا آن هـا ارتبـاط 
برقـرار می کـردم، بـا نیازهـا و مشکات شـان آشـنا می شـدم، سـپس اگـر الزم 
بـود از آموخته هـای دانشـگاهی خـود بـرای حـل مشـکات آن هـا اسـتفاده 

می کـردم.
ایـن امـکان بـه شـکل تعریف شـده ای بـرای مـن فراهـم نشـده بـود تـا 
اینکـه در سـال 93 در پـروژۀ کشـاورزی پایـدار مشـغول به کار شـدم. شـیوۀ 
کاری ایـن پـروژه مشـارکتی بـود و در تعامـل بـا دیگـران، از جملـه کشـاورزان، 
ح می کـرد.  رویکـرد متفاوتـی داشـت. دیدگاه هـا و نگرش هـای نویـی را مطـر
من نیز با شـیفتگی سـعی می کردم روش های مشـارکتی آموخته شـده را در 
میدان عمل پیش گیرم. همواره برای من این سؤال وجود داشت که: »آیا 
شیوۀ کار جدیدی که پیش گرفته ام، از نگاه جامعۀ محلی مقبول است؟«

تـا اینکـه در فـاز پنجـم پـروژۀ کشـاورزی پایـدار بـا همـکار جدیدمـان وارد 
روسـتای سـعیدلو شـدیم. همـکار جدیـد هـر چنـد اکنـون در شـهر سـاکن 
اسـت ولـی مـدت زیـادی در روسـتای دیگـری سـاکن بـوده اسـت. هم اکنـون 
نیـز رفت وآمـد زیـادی بـه روسـتا دارد. حتـی پـدر و مـادرش هـم االن سـاکن 

روسـتا هسـتند. 
تیـم مـا تصمیـم گرفـت در روسـتای سـعیدلو بیشـتر مطابـق روش هـای 
مشـارکتی آموخته شـده بـرای تعامـل بـا روسـتاییان عمـل کنـد. بنابرایـن در 
ایـن روسـتا تـا مدت هـا جلسـات جمعـی برگـزار نکردیـم. تعامـل مـا ابتـدا بـا 
رفت وآمدهـای بسـیار و فقـط به صـورت خوش وبش هـای دوسـتانه دربـارۀ 

شیوۀمتفاوت
تعامل

لطیف حقیروستای سعیدلو
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سعی کردیم سواد علمی خود را به رخ اهالی نکشیم، بلکه فقط با آ ن ها تعامل داشته 
باشیم. بعضی وقت ها هم در کارهای روزمره کمک شان می کردیم

حـال و روزگار زندگـی و کار اهالـی روسـتا و خودمـان 
می گذشـت؛ بدون اینکه از آن ها درخواسـتی داشـته 
خ اهالی  باشیم. سعی کردیم سواد علمی خود را به ر
نکشـیم، بلکـه فقـط بـا آ ن هـا تعامـل داشـته باشـیم. 
کمک شـان  روزمـره  کارهـای  در  بعضـی وقت هـا هـم 
می کردیم. کم کم موفق شدیم اعتماد برخی از اهالی 
را جلب کنیم. بعضی از خانواده ها، ما را در جمع خانه 
و خانوادگـی خـود پذیرفتنـد. آن هـا در ایـن جمع هـای 
داشـتند.  گفتـن  بـرای  زیـادی  حرف هـای  خصوصـی 
ارزیابـی  و شـناخت  ایـن رفت وآمدهـا  در  توانسـتیم 
باشـیم.  داشـته  شرایط شـان  و  اهالـی  از  واقعی تـری 
بـا حضـور در چندیـن نشسـت خانوادگـی توانسـتیم 
بـا اسـتفاده از نقشـۀ منابـع، نقشـۀ بسـیار گویایـی از 
سـال های  در  کـه  کاری  کنیـم؛  ترسـیم  روسـتا  منابـع 
گذشـته به سـختی انجام می شـد و حتی گاهی ناتمام 

باقـی می مانـد.
در یکـی از رفت وآمدهای مـان بـه روسـتا، ناگهـان 
همـکار جدیـد چیـزی گفـت کـه تـا آن زمـان نشـنیده 
بـودم. شـنیدن آن بـرای مـن لذت بخـش بـود چـون 
ذهـن  در  سـال ها  کـه  بـود  سـؤالی  جـواب  به نوعـی 
داشـتم؛ یعنـی همـان سـؤال مقبـول بـودن یـا نبـودن 
شـیوۀ کار جدیـد نـزد جامعـۀ محلـی. اینکـه بدانـم آیـا 
از نـگاه آن هـا هـم، یعنـی جامعـۀ محلـی یـا فـردی کـه 
بـه آن هـا بسـیار نزدیـک اسـت، ایـن راه درسـتی بـرای 
»بـه نظـر مـن،  گفـت:  تعامـل اسـت؟ همـکار جدیـد 
می کنـم،  و  کـرده ام  زندگـی  روسـتا  در  نیـز  خـودم  کـه 

ایـن شـیوۀ تعامـل بـا روسـتاییان خیلـی مناسـب تر 
آن هـا  بـا  کـرد،  رفت وآمـد  کشـاورزان  بـا  بایـد  اسـت. 
نشست وبرخاسـت داشـت، صمیمـی شـد و خـود را 
بـه آن هـا شناسـاند. آن  وقـت اسـت کـه ایـن تعامـل 
صمیمـی و شـناخت خـوب باعـث می شـود کـه آن هـا 
ح کنند  مشـکات خودشـان را به راحتی با شـما مطر
و از شـما درخواسـت کمک و همراهی کنند. در این 
هنـگام داوطلـب می شـوند کارهایـی را کـه بـاور کننـد 
و  مـن  دهنـد.  انجـام  اسـت،  مرتبـط  زندگی شـان  بـه 
خانـواده ام  بـا کسـی کـه به تازگـی وارد روسـتا شـده و 
شـناخت و صمیمیـت کافـی بـا او نداریـم، همراهـی 
نمی کنیـم و حتـی توصیه هـای علمـی او را هـم انجـام 
نمی دهیم. پدرم هم در جلسـاتی که توسـط این فرد 
در مسـجد برگزار می شـود، شـرکت نمی کند.« بعد از 
شـنیدن ایـن حرف هـا، عزم مـان بـرای پیش رفتـن بـا 

همیـن روال راسـخ تر شـد.





آنهامیدانند،
مانمیدانیم

مطابق روش مرسوم، ما نیز فکر می کردیم که جریان علم همیشه 
یک طرفه و از سوی کارشناس و پژوهش گر به جامعۀ هدف 

است؛ اما به مرور زمان، با تعامالت فراوان با جامعۀ محلی و درک 
پیچیدگی ها و شرایط محلی خاص هر جامعه، در دانسته های مان 

تجدیدنظر کردیم و متوجه شدیم که بسیاری از انتظاراتی که از 
کشاورزان داریم، به این خاطر است که به امکانات و محدودیت های 

آن ها آگاه نیستیم. در حالی که کشاورزان با اشراف کامل به شرایط 
اقدام می کنند؛ نه از روی ندانستن. پس قبل از اینکه یاد بدهیم، 

باید بدانیم که آن ها به امور مربوط به خود، نسبت به ما داناتر 
هستند و باید به دانسته های شان احترام بگذاریم.
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ساده
اماواقعی

، زمان هایی پیش می آمد که مجبور بودیم روند کار خود را تغییر دهیم و  در پروژۀ کشاورزی پایدار
بـا توجـه بـه نیـاز جامعـۀ محلـی عمـل کنیـم. بایـد ایـن واقعیت هـا را به گونـه ای بـه کارفرمـا و ناظر پروژه 
هم انتقال می دادیم تا کسب تکلیف کنیم. گاهی در انجام این کار با مشکاتی روبه رو می شدیم. 
مشـکاتی کـه برخـی اوقـات می توانسـت بـه تقابـل مـا بـا دیگـر بازیگـران پـروژه تبدیـل شـود. پـس 

می بایسـت به زبانی مشـترک با همۀ دسـت اندرکاران می رسـیدیم. 
، بعد از حضور در روستا و تعامل های اولیه با اهالی روستا  در فاز پنجم پروژۀ کشاورزی پایدار
متوجه شـدیم که کشـاورزان بنا به دالیلی قصد دارند محصول گندم کمتری نسـبت به سـال های 
گذشته بکارند. با این حساب در سال زراعی جدید، دیگر گندم محصول غالب آن روستا محسوب 
نمی شـد. مـا مجبـور بودیـم دالیـل تغییـر رویـۀ کاِر خـود را روی محصـوالت غالـب جایگزیـن روسـتا بـه 
اطاع کارفرما و ناظر پروژه برسـانیم ولی چگونه می بایسـت این کار را انجام می دادیم؟ با مشـورت 
درون تیم مان، تصمیم گرفتیم که این موضوع را با استفاده از ابزارهای ارزیابی مشارکتی روستایی1 
بـا کشـاورزان همـان روسـتا بررسـی کنیـم. از میـان ابزارهایـی کـه می توانسـت بـه کارمـان بیایـد، بـه 
، اهالی  فکرمان رسید که از ابزار پای استفاده کنیم تا هم ببینیم که بر اساس تحلیل های این ابزار
و کشاورزان روستا می خواهند چه سهمی از زمین های کشاورزی شان را به هر محصول اختصاص 
دهند و هم شـاید بشـنویم که دالیل شـان برای این سـهم بندی ها چیسـت. شـاید سـرفصلی باشـد 
برای گفت وگوها و کارهای بعدی در این روستا. به نظرمان این کار باعث می شد تا برای تعامل با 
کارفرمـا و ناظـران پـروژه، شـواهد و دالیـل مسـتندتر و ملموس تـری از میـدان واقعـی روسـتا داشـته 

باشـیم. این مسـتندات برای ادامۀ کار خودمان هم دسـتاورد خوبی بود. 

لطیف حقیروستای قرابقلو
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نشست در مغازه ای در داخل روستا برگزار شد. برخی از محلی ها، موقعی که ما وارد شدیم، در مغازه بودند. 
عـده ای هـم دیرتـر آمدنـد و بـه جمـع پیوسـتند. همـه اطـراف بخـاری مغـازه جمـع شـده بودنـد. افـراد مسـن روی 
صندلـی و جوان ترهـا ایسـتاده گـوش می دادنـد. آن هـا بـا دقـت و وسـواس زیـاد، سـهم هریـک از محصـوالت 
زمین هـای روسـتا را روی نمـودار پـای مشـخص می کردنـد. افـرادی هـم تـازه بـه نشسـت وارد می شـدند و ایـن 
سـهم بندی ها بـه آن هـا هـم توضیـح داده می شـد. ذوق هنـری همـکار مـا در کشـیدن نمـادی از هـر محصـول 
کمـک کـرد تـا کار را بصـری و مفهوم تـر کنیـم. ایـن کار باعـث شـد تـا افـرادی کـه تـازه بـه جمع مـان اضافـه شـده 

، ارتبـاط بیشـتری بـا سـفرۀ تحلیـل برقـرار کننـد و همـراه شـوند.  بودنـد، حتـی افـرادی بـا سـواِد نوشـتاری کمتـر
در واقـع ابـزاِر پـای، بـا سـادگی ای کـه در بیـان خـود داشـت، در تعامـل بـا کشـاورزان و انعـکاس نظرات شـان 
مؤثر بود. حتی در یکی دو تا از مواقع، سهم محصوالت شان را با صحبت های مفصلی در بین خودشان کم و 
زیاد کردند. در نهایت همگی، به اتفاق، سهم بندی محصوالت شان را تأیید کردند. دالیل شان را گفتند و ما 
نیز بر روی همان تکنیک نوشتیم. کشاورزان به وضوح نشان داده بودند با توجه به اولویت ها و مشکاتی 
کـه دارنـد، ترجیـح می دهنـد محصـوالِت بهـاره، مثـل گوجه فرنگـی و آفتابگـردان آجیلـی و حتـی کـدوی آجیلـی را 

کشـت کنند تا گندم و ذرت علوفه ای و سـایر محصوالت. 
ایـن ابـزار مبنـای تعامـل و چانه زنـی مـا بـا کارفرمـا و ناظـر پـروژه شـد. نمـودار را به همـراه ناظـر پـروژه دیدیـم. 
تکنیـک و تحلیـل بـه انـدازه ای گویـا و سـاده بـود کـه بـدون اینکـه مـا توضیـح اضافـه ای دهیـم، آن هـا هـم تأییـد 
کردنـد کـه در آن سـال روی دیگـر محصـوالت غالـب روسـتا ماننـد گوجه فرنگـی و آفتابگـردان آجیلـی کار کنیـم.

، رابرت، چالش با حرفه ها، ترجمۀ علیرضا خرمایی،  1. برای مطالعۀ بیشتر نگاه کنید به: چمبرز
ارغنون، چاپ اول، 1381، فصل هفتم.

ارزیابی مشارکتی روستایی، رهیافتی است که در آن اطالعات در تملک 
خود روستاییان است و آن ها خودشان تحلیل را انجام می دهند. 

خود مردم محلی بیشتر از بیرونی ها دست به نقشه کشی، مدل سازی، 
، مشاهده، مصاحبه، تحلیل و  ، رتبه بندی، تعیین امتیاز ترسیم نمودار

برنامه ریزی می زنند. 

ابزار نمودار پای به درد تحلیل کردن سهم موارد مختلف از یک کل 
ل« می تواند هر چیز دارای مقدار باشد: هزینه ها، درآمد،  می خورد. »کُ

زمان، یا کارها. یک دایره بزرگ ترسیم می شود یا یک سینی گرد پر از مثاًل 
برنج تهیه می شود. این دایره یا سینی نمایانگر »کل« است. با استفاده 

از نخ یا قلم یا با خط انداختن در برنج یا خاک، سهم موارد تشکیل 
دهنده ی »کل« تحلیل و مقایسه می شوند. 
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جوانهمیزند
ولیمحصول؟

فرشاد جودیانروستای گوگ تپه

دومین سـال پروژه بود. اعضای تیم سـفرهای خود را به روسـتای گوگ تپه 
شـروع کـرده بودنـد. روسـتای گوگ تپـه در بخـش مرحمت آبـاد شهرسـتان 
میانـدوآب واقـع شـده اسـت، ایـن روسـتا بـا 1380 هکتـار زمیـن زراعـی یکـی از 
روستاهای بزرگ شهرستان به حساب می آید و در قسمت جنوبی دریاچۀ 

ارومیـه در فاصلـۀ 22کیلومتـری قـرار دارد.
سـفرهای مان بـه روسـتا را دیـر شـروع کـرده بودیـم. نتوانسـته بودیـم 
اطاعات زیادی دربارۀ روستا و اراضی آنجا به دست بیاوریم و زمان کاشت 
محصـوالت پاییـزه فـرا رسـیده بـود. هماهنگـی بـا کشـاورزان جهـت کاشـت 
محصـوالت پاییـزه را شـروع کردیـم. آقـای جدیـدی، یکـی از کشـاورزان، قبـًا 
راننـده کامیـون بـود ولـی بنـا بـه دالیلـی مجبـور بـه فـروش کامیـون شـده 
بـود. زمیـن کشـاورزی  اجـاره می کـرد و بـا کشـت در آن امـرار معـاش می کـرد. 
حـدود هفـت روز از زمـان کاشـت گذشـته بـود کـه او بـا مـا تمـاس گرفـت و 
گفـت کـه مزرعـه ای سـه هکتاری می خواهـد اجـاره کنـد. موجـر پولـی بابـت 
اجـاره نمی خواسـت ولـی طـی قـراردادی خواسـتار 20درصـد از محصـول تولیـد 
شـده بـود. زمیـن در قسـمتی از اراضـی روسـتا قـرار گرفتـه بـود کـه طـی سـه 
سـال اخیر به دلیل برداشـت زیاد آب های زیرزمینی، آب شـور جایگزین آب 
شـیرین شـده بـود و کشـاورزان نیـز بـا همیـن آب شـور محصـوالت خـود را 
آبیـاری می کردنـد. در فصـل زراعـی فقـط یـک بـار می توانسـتند از آب شـیرین 
کانـال بـرای آبیـاری اسـتفاده کننـد. مـا بـه تقاضـای آقـای جدیدی برای بررسـی 
وضعیت خاک، نمونه خاک برداشت کردیم. نتایج آزمون نشان داد: شوری 
خاک 16دسـی زمنس بر متر بود؛ نامناسـب برای کاشـت هر نوع محصول.
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آقای جدیدی عاوه بر این زمین، چهار هکتار زمین دیگر را نیز از زمین های حاصل خیز روستا اجاره کرده 
بـود. می گفـت اگـر ایـن مزرعـۀ بی کیفیـت مقـدار کمـی هـم محصـول بدهـد، می توانـد از ایـن طریـق هزینه هـای 
کشـت همۀ زمین های اجاره ای خود را به دسـت بیاورد و فصل زراعی خوبی را پشـت سـر بگذارد. او می گفت 
ع کشت شـده در اطراف آن مزرعه  موجر پول نمی خواهد و فقط 20 درصد از محصول را می خواهد. حتی مزار
را نشـان مان داد کـه جوانه زنـی در آن هـا صـورت گرفتـه بـود. مـا نیـز در مقابـل می گفتیـم: »جوانـه میزنـد ولـی 
محصـول نمی دهـد. هزینه هایـی کـه بـرای کشـت ایـن سـه هکتـار می کنیـد، جـز وقـت تلف کـردن و ضـرر و زیـان 
برای تو سودی نخواهد داشت.« علی رغم اصرار آقای جدیدی و توصیۀ کشاورزان آن منطقه به کاشت گندم، 
ما با اسـتناد به کتابهای کشـاورزی و مقاالت منتشرشـده دربارۀ این موضوع، باالخره توانسـتیم کشـاورز را از 
اجارۀ این زمین منصرف کنیم. احساس خوبی داشتیم که نگذاشته ایم آقای جدیدی ضرر کند. از طرفی به 
نظرات کشاورزان آن منطقه هم فکر می کردیم که می گفتند: »می شود از این زمین محصول برداشت کرد.«
صاحـب زمیـن خـودش در ایـن زمیـن گنـدم کاشـت. زمـان برداشـِت محصـول فرارسـیده بـود. اغلـب 
کشـاورزانی کـه در کاشـت آن هـا مشـارکت داشـتیم، از نتیجـۀ به دسـت آمده رضایـت داشـتند و مـا هـم از ایـن 
نتایـج خوشـحال بودیـم. آقـای جدیـدی تمـاس گرفـت و از مـا خواسـت او را ببینیـم. در دیدارمـان، او برگه هـای 
باسـکول آن زمین سـه هکتاری را نشـان مان داد و گفت: »آن زمین سـه هکتاری که شـما می گفتید بیشـتر از 
دو تن محصول نمی دهد، 12/5 تن گندم داده و عاوه بر آن، کشاورز با فروِش کاه و کلش هزینه های تولید 
را تأمیـن کـرده اسـت.« در آن لحظـه مـا فقـط سـکوت کـرده بودیـم و کل ماجـرا را در ذهـن خـود مـرور می کردیـم. 
مـا فهمیدیـم قبـِل هـر پیشـنهاد یـا توصیـه ای بایـد ابتـدا نـگاه بـاال بـه پاییـن را در خودمـان خنثـی کنیـم و قبـل 
از انجام هر کاری، شـناخت کافی از شـرایط روسـتا و کشـاورزان آن را داشـته باشـیم و نظر کشـاورزان را نیز در 

تصمیم گیری هـا لحـاظ کنیـم. این هـا بـدون مشـارکت کشـاورزان امکان پذیـر نیسـت.

جوانه می زند
ولی محصول نمی دهد

عکاس: سیامک مصطفی نژاد
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گمان
تاحقیقت

در هر جامعه ای که وارد آن شده ایم، واقعیت، مانند خورشید پشت ابرها 
اسـت؛ حتـی اگـر دیـده نشـود، نمی تـوان آن را منکـر شـد. مـا در ابتـدای ورود 
به جامعۀ محلی از درک بسیاری از قضایا عاجز هستیم. شاید علتش این 
باشد که ما از آن ها نپرسیده ایم یا در این موضوعات دقیق نشده ایم یا با 

حـدس و گمان هـای خـود در قضاوت های مـان عجلـه کرده ایم.
، بارهـا شـده بـود کـه از  طـی سـال ها فعالیـت در پـروژۀ کشـاورزی پایـدار
کشـاورزان خواهش کنیم محصول گندم را به موقع و سـر تاریخ مشـخص 
عملکردشـان  بـازدِه  و  نشـود  آفـت  دچـار  محصول شـان  تـا  کننـد  کشـت 
کاهـش نیابـد و بتواننـد محصـول خوبـی برداشـت کننـد. زمـان کشـت گندم 
 تـا اواسـط آبان مـاه ادامـه 

ً
در ارومیـه، از اوایـل مهـر شـروع می شـود و نهایتـا

دارد. اگـر تأخیـری در ایـن تاریـخ اتفـاق بیفتـد، موجـب می شـود تـا کشـاورزان 
محصـول کمتـری برداشـت کننـد.

مهرماه بود که وارد روستا شدیم و جمعی از کشاورزان را دیدیم که در 
محوطۀ روستا نشسته بودند و صحبت می کردند. احوال پرسی کردیم و به 
دعوت آن ها کنارشان نشستیم. گفت وگو از آب وهوا و مباحِث همیشگی 
شـروع شـد. در این بین، یکی از کشـاورزان پرسـید: »کسـی از قیمت خرید 
تضمینی امسـال گندم خبری دارد؟« ما که انگار منتظر فرصتی باشـیم، آن  
را غنیمـت شـمردیم و خواسـتیم تـا از تاریـخ کشـت حرفـی بـه میـان آوریـم. 
گفتیـم: »بلـه مثـل اینکـه فـان قیمـت اعـام شـده اسـت. االن هـم کـه زمـان 
مناسـب کشـت گنـدم اسـت.« یکـی از کشـاورزاِن مسـن گفـت: »بلـه، زمـان 
کشـت اسـت ولی هنوز محصول قبلی روی زمین اسـت و برداشـت نشـده 

لیا وجدان قره باغروستای آباجالوی سفلی
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اسـت. تـازه اگـر هـم برداشـت شـود، زمـان می بـرد تـا 
زمین ها شـخم بخورند و آمادۀ کشـت گندم شـوند.« 
ایـن موضـوِع پر اهمیتـی  بـود ولـی مسـئله ای نبـود کـه 
هرساله تکرار شود یا برای همۀ کشاورزان عمومیت 
داشـته باشـد؛ امـا باعـث شـد کـه مـا متوجـه تفـاوت 

شـرایط کشـاورزان بشویم. 
کشـاورزان  از  یکـی  صحبت هـای  بیـن،  ایـن  در 
توجـه مـا را بـه خـود جلـب کـرد. او گفـت: »زمانـی  کـه 
بـار  دو  می بایسـت  می کنیـم،  کشـت  زود  را  گنـدم 
آبیـاری کنیـم. در ایـن شـرایط بی آبـی و دشـواری های 
ایـن رو  از  نمی دانیـم.  مصلحـت  آن  را  آبیـاری   ، کار
منتظـر بـاران می شـویم. زمانـی  کـه احتمـال بدهیـم در 
طـول دو هفتـۀ آینـده بارندگـی خواهـد شـد، اقـدام بـه 

کشـت می کنیـم و زمیـن را آبیـاری می کنیـم. بارندگـی 
سـبب می شـود که دیگر نیازی به آبیاری دوم مزرعه 

نباشـد.« 
در آن لحظه سـکوت کردیم. قسـمتی از ابرهای 
جلـوی خورشـید کنـار رفـت. پـس از آن، بارهـا بـا خـود 
فکر می کردیم اگر از قبل سعی در فهمیدن کشاورز 
و شـرایطش داشـتیم، متفاوت فکر کرده و چه بسـا 

متفـاوت  عمـل می کردیم.

پس از آن، بارها با خود فکر می کردیم اگر از قبل سعی در فهمیدن کشاورز و شرایطش 
داشتیم، متفاوت فکر کرده و چه بسا متفاوت  عمل می کردیم





گسترۀ
مشارکت

در فعالیت های مشارکتی، دیدن همزمان دو ُبعِد کمی و کیفِی 
روابط درتعامل با گروه های مختلِف جامعۀ محلی، دشوار و زمان بر 

است. به پیچیدگی و تنوع جامعۀ محلی توجه کردیم و دریافتیم 
که کار و زندگی کشاورز درهمتنیده و الینفک است و نمی شود او را 

فارغ از جامعه ای که در آن زندگی می کند، در نظر گرفت. همچنین 
متوجه شدیم اکثر اقداماتی که در اجرای آنها محدودیت ها، امکانات 

و حق انتخاب کشاورز در نظر گرفته شده بود، اثربخش و پایدار 
شده اند. پس تالش کردیم عالوه بر ُبعِد کمی، یعنی کارکردن در 

روستاهای بیشتر و ارتباط گرفتن با افراد متنوع تر )زنان، کودکان و 
(، ُبعد کیفی روابط را نیز )محدودیت ها، امکانات و  افراد غیرکشاورز

تجربیات افراد( در نظر داشته باشیم.
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»اینتابلو
جایشاینجانیست«

روز موعـوِد نمایشـگاِه دسـتاوردها و انتقـال تجـارب کشـاورزی پایـدار سـال 
بـود. مـن و همکارانـم در حـال  97 در روسـتای خداوردی خـان فرارسـیده 
بردن و آوردِن وسایل و ملزومات نمایشگاهی بودیم که قرار بود در سالن 
ورزشی روستا برپا شود. بعدازظهر بود که به روستا رسیدم. با آقای پیرآده 
)مسـئول سـالن ورزشـی روسـتا( تمـاس گرفتـم تـا بیایـد و کلیـد را تحویـل 
دهـد. تعـدادی از جوانـان و کشـاورزان عاقه  منـد هـم  آمدنـد و در چیدمـان 

غرفه هـا و انجـام سـایر کارهـا بـه مـا پیوسـتند.
در بیـن آن هـا، پسـربچۀ نه سـاله ای بـود کـه بـه مـن کمـک می کـرد. مـن 
تکه هـای فـوم را می بریـدم و او آن هـا را زیـر پایه هـای میزهـا می گذاشـت تـا 
کـه گفـت: »خانـم  آسـیب نرسـد. شـب هنگام بـود  بـه کـف سـالن ورزشـی 
مهنـدس می شـود مـن بـروم از خانه مـان یـک تابلـو بـه نمایشـگاه بیـاورم؟ 
کار پدرم است.« چون ما امسال با شما کاشت نداشتیم و کاری نکرده ایم. 
امـا می توانـم تابلـو را بیـاورم تـا مـا هـم در نمایشـگاه حضـور داشـته باشـیم.« 
گفتم: »اگر از پدر و مادرت اجازه بگیری، مشکلی ندارد. خیلی هم خوشحال 

می شـوم.« مـن اصـًا او را نمی شـناختم. 
پس از نیم سـاعت با تابلویی برگشـت که به سـبک دهۀ 70 با منجوق 
و شیشـه درسـت شـده بـود. مـن هـم تابلـو را روی یکـی از میزهـا گذاشـتم. 

پسـربچه خیلـی خوشـحال و هیجـان زده بـود.

پس از نیم ساعت با تابلویی برگشت که به سبک دهۀ 70 با منجوق و شیشه درست شده بود. 
من هم تابلو را روی یکی از میزها گذاشتم. پسربچه خیلی خوشحال و هیجان زده بود

سونیا پیرانروستای خداوردی خان
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صبح روز بعد نمایشگاه افتتاح شد. مسئوالن و 
کشـاورزان آمدند. درحال سـاماندهی میزها بودم که 
آقای محمود فضلی آمد. آقای فضلی یکی از کشاورزان 
آموزشـی  کارگاه هـای  در  اغلـب  و  بـود  روسـتا  همـان 
صحبت هـا  بـه  می رسـید  نظـر  بـه  می کـرد.  شـرکت 
اعتقـادی  آن  خشک شـدن  رونـد  و  دریاچـه  دربـارۀ 
نـدارد، همین طـور بـه کشـاورزی پایـدار و کارهایـی کـه 
در پروژه انجام می دهیم. بارها در جلسـات گفته بود 
کـه عملکـرد مسـئوالن و تقدیـر الهـی را عامـل اصلـی 

ایـن اتفـاق می دانـد.
گفت: »خانم پیران این تابلو چیست؟ چه ربطی 
بـه ایـن نمایشـگاه دارد؟ و بـه چـه دردی مـی خـورد؟« 
گفتـم: »اگـر جایـش خـوب نیسـت، جابه جایش کنم.« 
گفت: »باعث خراب شدن ظاهر نمایشگاه می شود.« 
! هنر دست یکی از کشاورزان همین 

ً
گفتم: »نه اتفاقا

کمـک  مـن  بـه  خیلـی  پسـرش  دیشـب  روستاسـت. 
کرد ولی خودش هنوز نیامده اسـت. شـاید بشـود با 
ایده  هـای بقیـۀ کشـاورزان و روی هم گذاشـتن فکرهـا 
بـه فرصتـی بـرای پـول درآوردن تبدیـل شـود.« گفـت: 
»چـه جالـب! اصـًا بـه ایـن موضـوع فکـر نکـرده بودم.« 

و رفـت.
، هنـگام جمع کـردن نمایشـگاه،  در پایـان دو روز
آمـد.  آمدنـد. پسـربچه هـم  بـاز عـده  ای از کشـاورزان 
تابلویـش را برداشـت و بـه آقـای فضلـی گفـت: »بابـا 
 بـه فکـر فرو 

ً
برویـم.« مـن خیلـی تعجـب کـردم و عمیقـا

رفتـم. بـا اینکـه آقـای فضلـی می دانسـت ایـن تابلـوی 
خودش است، از من پرسید که: »چرا تابلو باید آنجا 
باشـد و بـه چـه دردی می خـورد؟« شـاید می خواسـت 
دیـدگاه مـا را بسـنجد یـا منظـور دیگـری داشـت؟ بایـد 

بعدهـا از او بپرسـم.

آقـای فضلـی بیشـتر و  بـا  مـا  ارتبـاط  آن،  از  بعـد 
بیشتر شد. حاال او و دوستش آقای کاظمی دستگاه 
روسـتای  در  و  خریده انـد  کـود  مخـزن  بـا  خطـی کار 
بـه  را  اطـراف تکنیک هایـی  خودشـان و روسـتاهای 
خـاک  آزمایـش  می کننـد؛  توصیـه  کشـاورزان  سـایر 
از  اسـتفاده  و  بذر مـال  تکنیـک  کاشـت،  از  قبـل 
کودهـای آلـی و گوگـردی. ایـن داسـتان یـک بـار دیگـر 
بـه مـا یـادآوری کـرد کـه هیچ کـس را نادیـده نگیریـم. 
دیدن پتانسیل های بالقوۀ افراد و مهم دانستن آن 
می توانـد روی همراه شـدن آن هـا بـا جریـاِن در حـال 

بگـذارد.  تأثیـر  شـکل گیری  
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نمیتوانید؛
اینروستاامکانندارد در

بافتی قدیمی دارد. از امکانات اجتماعی، فقط مسجدی در روستا به چشم 
می خـورد. به نسـبت روسـتاهای اطـراف، جمعیـت بسـیار کمـی سـاکن آن 
هسـتند. بـا چنـد بـار رفت وآمـد بـه آن متوجـه می شـویم روسـتا متشـکل 
از سـه خانـدان بـزرگ اسـت. ارتبـاط  افـراد سـاکِن روسـتا بیشـتر محـدود بـه 
ارتبـاط بیـن افـراد خانـدان اسـت. اینجـا خبـری از تجمعـات رایـج مـردان، زنـان 

و کـودکان نیسـت.
 » سـال گذشـته در ایـن روسـتا پـروژه ای را بـا موضـوع »کشـاورزی پایـدار
کار کردیـم؛ البتـه فقـط یـک کشـاورز بـا پـروژه همـراه شـد. تنهـا چیـزی کـه از آن 
همکاری به جا مانده بود، آشنایی آن کشاورز و خانواده اش با چند تکنیک 

از روش های اجرایی کشـاورزی پایدار بود.
حـاال می خواسـتیم ادامـۀ پـروژۀ سـال گذشـته را پـی بگیریـم و پـروژۀ 
دیگـری را هـم بـا موضـوع »توان افزایـی زنـان« شـروع کنیـم. آشـنایی بـا اهالـی 
را از خانواده ای شـروع کردیم که سـال گذشـته در پروژه همکاری داشـتند. 
می گفتنـد: »فقـط آن شیشـه1 یادمـان می آیـد کـه می گفتنـد موجـودات ریـز 
مفید2 دارد. آن شیشه را از بین چندتای دیگر که خانم مهندس ها معرفی 
کردنـد، انتخـاب کردیـم و خریدیـم و موقـع نشـاکارِی گوجه فرنگـی اسـتفاده 
کردیـم گوجه های مـان خـوب گرفـت. نشـای خشـک کمتـری داشـتیم. یـک 
کیسـه هـم از کـود شـیمیایی کمتـر مصـرف کردیـم. اگـر امسـال هـم بتوانیـم 

آن هـا را پیـدا کنیـم، می خریـم و اسـتفاده خواهیـم کـرد.«

هاله طارمروستای صفرقلی خان
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اجرای تکنیک تقویم فصلی
 توسط اهالی

عکاس آیار شبگیری

فصـل کاشـت نزدیـک بـود. پـروژۀ کشـاورزی پایـدار را بـا مـردان روسـتا شـروع کردیـم. بـا آن هـا آشـنا شـدیم. 
حرف هـای آن هـا را شـنیدیم. می خواسـتیم از روسـتا بـرای مـا بگوینـد، نقشـۀ اجتماعـی روسـتا را بکشـند و 
 امکانـات پرهزینـه و دور از دسـترس 

ً
زمـان فعالیت هـای خـود را بـا تقویـم فصلـی بـرای مـا تشـریح  کننـد. اکثـرا

می خواستند تا روش های مدرن و بسیار متفاوتی را اجرا کنند؛ روش هایی که با نوع روش کاشت خودشان 
بسـیار متفـاوت اسـت. ایـن روش هـا را در فیلم هـا و مکان هـای بسـیار پیشـرفته دیـده و شـنیده بودنـد و بـا 

با استفاده از ساده ترین ابزار دم دست و با شروع کردن از یک نقطۀ 
محله، تحلیل گران محلی به ترسیم نقشۀ محیط خود می پردازند. با 

اضافه کردن جنبه های گوناگون، نقشه به تدریج شکل گرفته و کامل تر 
می شود. نقشه می تواند در زمان و مکان های مختلف در معرض 

جمع های محلی قرار گیرد و جزئیات و تحلیل هایی به آن اضافه شود، 
 جامع از محیط زندگی اجتماعی آن 

ً
تا جایی که یک تصویر کلی و نسبتا

جامعه محلی به دست آید، به ویژه نقاطی که دیده نشده بودند، نقاط 
خاص، حساس، مهم، مسأله دار و تأثیرگذار )به ویژه در رابطه با موضوع 

(، و موقعیت امکانات و منابع. اگر خوب تسهیل گری شود، نقشۀ  کار
اجتماعی فرصت خوبی برای جلب مشارکت همه است؛ چون نقشه به 
همه مربوط است و هیچ کس نمی تواند خرده بگیرد که کار به او مربوط 

نمی شود. نقشۀ محل، آن هم به شکل ساده و غیر مهندسی، برای 
 نقشه 

ً
همه مأنوس است؛ حتی افراد کم سواد و در حاشیه مانده. ضمنا

فرصت خوبی برای انتقال ابتکار عمل به خود مردم است. تسهیل گر 
می تواند به تدریج عقب بکشد و کار را واگذار کند. متناسب با موضوع 

مورد بررسی، می توان الیه های مختلفی را به تحلیِل نقشه اضافه کرد.
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امکانـات موجـود، آن را دسـت نیافتنی می دیدنـد. بـا همراهـی اهالـی، نقشـۀ 
ح در روستا آماده شد. حس خوبی داشتیم از اینکه به خوبی  راِه اجرای طر
بـا امکانـات موجودشـان توانسـتند راهکار هـای کاربردی تـری بـرای کاهـش 
مصـرف نهاده هـای کشـاورزی ارائـه دهنـد. همیـن راهکارهـا را در زمین هـای 

خودشـان اجـرا کردند.  
ح بـا  کمـی از شـروع کارمـان در روسـتا گذشـت و به نظرمـان هـر دو طـر
اهالـی روسـتا خـوب پیـش رفتـه اسـت.گروه های داوطلـب بسـیار مشـتاق 
بودنـد. ایـن گروه هـا تعـدادی از مـردان، زنـان و حتـی کـودکان سـاکن روسـتا 
بودنـد. مـا هـم تمـام تاش مـان ایـن بـود کـه پـروژه را خـوِد اهالـی بـا تلفیـق 
تجربیات بومی و تکنولوژی انجام دهند. تا اینجای کار با تمام سختی هایی 
بردیـم.  پیـش  را  کار  بـود،  اهالـی  مشـارکت  جلـب  و  همراه کـردن  در  کـه 
دیگـر  سـمت  امـا  بودنـد؛  همـراه  مـا  بـا  روسـتا  خانواده هـای  از  گروه هایـی 
 محققـان 

ً
ماجـرا نگـران هسـتند کـه متشـکل از کارشناسـان اجرایـی و بعضـا

بخـش کشـاورزی بـود. می گفتنـد: »نمی شـود. نمی توانیـد. بـا ایـن جزئیـات و 
سـرعت کـِم پیشـرفِت اصاحات تـان در ایـن روسـتا اتفاقـی نخواهـد افتـاد. 
خودتـان بایـد دسـت به کار شـوید. پـول بدهیـد. امکانـات را از هـر کجـا کـه 
می شـود، بـرای آن هـا فراهـم کنیـد تـا بهتریـن الگـوی کار کشـاورزی پایـداِر 
منطقـه را در ایـن روسـتا ایجـاد کنیـد!« نگـران هسـتیم؛ زیـرا از سـال گذشـته 
« و اثـرات برجای مانـده اش، به نظـر  ح »کشـاورزی پایـدار و تجربـۀ اجـرای طـر
ح پایـدار می مانـد کـه کشـاورز داوطلـب را  می رسـد کـه فقـط آن قسـمتی از طـر
دخیـل کنـد و بـا درنظرگرفتـن امکانـات و انتخـاب او انجـام شـود. بـه همیـن 
دلیـل تصمیـم گرفتیـم رونـدی را پیگیـری کنیـم کـه خـود اهالـی آن را پیـش  
بـرده بودنـد. تصمیـم گرفتیـم بـه آن ایمـان داشـته باشـیم و بـدون نگرانـی، 
باشـند.  اجرایـی  برنامه هـای  اصلـی  پیش برنـدۀ  خودشـان  تـا  کنیـم   صبـر 
آمـاده شـدیم. قـرار بـود مـا صنـدوق اعتبـارات ُخـردی  بـرای کار بـا خانم هـا 
بـرای زنـان روسـتا بـا موجـودی خودشـان ایجـاد کنیـم تـا به کمـک آن، بتواننـد 
راهکارهـای مدیریـت منابـع و حفاظـت از محیط زیسـت را بـه منبـع درآمـد 
دنبـال  کننـد.  کمـک  خانـواده  معیشـت  بـه  ترتیـب  بدیـن  و  کننـد  تبدیـل 
وجـوِد  بـا  کـه  بودیـم  روسـتا  زنـان  خـود  پیشـنهاد  بـا  درسـت  راه حل هـای 
داشـته های اندک مـان و زمـان اندکـی کـه در اختیـار داشـتیم، کار دشـواری 
 جـوان بودنـد و 

ً
بـه نظـر می رسـید. جلسـۀ اول حـدود هفـت نفـر آمدنـد. اکثـرا

زیر چهل سال سن داشتند. می گفتند: »ما وام می خواهیم تا مردهای مان 
کارمـان  بـه  گاوداری بسـازند.« می گفتنـد: »زیـر صـد میلیـون تومـان  آن  بـا 
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نمی آیـد«، »مـا فقـط در کشـاورزی و دامـداری بـه شـوهران مان کمـک می کنیـم«؛ امـا یکـی دو نفـر از آن هـا گفتنـد: 
»پـول می خواهیـم بـرای خودمـان طـا بخریـم. گوشـی های لمسـی بخریـم.«

، از بقیۀ آن ها خبری نیست. مشکل را جویا شدیم. منزل به منزل  در جلسه های بعد، به جز یکی دو نفر
رفتیم. از معتمدهای روسـتا پرسـیدیم. فهمیدیم که آقایان اجازه نداده اند. گفته بودند: »اگر وامی هسـت، 
خودمـان می گیریـم« و »نمی خواهیـم همسـران مان در کاس هـا شـرکت کننـد«. امـا خانم هـا می خواسـتند در 
جلسات حضور داشته باشند: »حتی اگر وام صد میلیون تومانی هم نداشته باشند«! حل این مشکل چند 
ماهی طول کشـید. می خواسـتیم برخی از خانم های جمِع اول را ببینیم و علت نیامدن شـان را جویا شـویم؛ 
ولـی بـا وجـود چنـد بـار تـاش متأسـفانه موفـق نشـدیم. از همسایه های شـان شـنیدیم کـه از تـرس همسـران 
خود در کاس ها حاضر نشـده اند. حتی اجازه نداشـتند با تیم ما حرف بزنند. این موضوع ما را بر آن داشـت 
تا دوباره با آقایان نشسـتی داشـته باشـیم. نگرانی های آن ها در این نشسـت آشـکارتر شـد. با مشـورِت آن ها 
، خانم هـا نیـز بـا خانواده هـای خـود صحبـت کرده بودند  راه هایـی بـرای رفـع ایـن نگرانی هـا یافتیـم. از طـرف دیگـر
 موفق شدند تا برای حضور در نشست های گروهی برنامه ریزی 

ً
و تاش می کردند آن ها را راضی کنند. نهایتا

کنند. با پیگیری ما و حل موانع شان با کمک خود خانم ها، جمع شان مثل روز اول می شود؛ حتی با تعدادی 
. بیشـتر از آن. باز هم تعداد، از نظر کارشناسـان کم اسـت و مشـارکت دشـوار

تقویم فصلی ابزاری است برای تحلیل وضعیت موضوعات مختلف در 
طول یک سال و تحلیل تغییرات فصلی در معیشت و فعالیت های 

معیشتی. تحلیل گران می توانند سال را به هر نحوی که برای خودشان 
معتبر است تقسیم )ماه، فصل، ...( و تقویم شان را از هر کجای سال 
که می خواهند آغاز کنند. سپس تمامی فعالیت هایی را که در مقاطع 

مختلف سال برای تأمین معیشت خود و خانواده شان انجام می دهند 
ذیل هر مقطع )ماه/هفته/فصل( نشان می دهند. فعالیت ها را 

می توانند به هر مقدار که الزم باشد جزئی و به واسطه عالمت گذاری 
یا قرار دادن شان در ردیف های زیر هم از هم تفکیک کنند. عالوه بر 

فعالیت  های معیشتی، دیگر مقوله هایی که در طول سال متغیر 
هستند    مثل درآمد، هزینه، بیماری، بارندگی، کمبود آب، حجم کار 

)حتی به تفکیک افرادی که کارها را انجام می دهند( و ...     نیز می توانند به 
فراخور موضوع مورد تحلیل روی تقویم منعکس شوند. 
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بعد از آنکه خانم ها در خانه های شان برای تشکیل جمع بانوان اصرار 
کردنـد و گفتنـد کـه می خواهنـد صنـدوق پس انـداز خودشـان را در روسـتا 
داشـته باشـند، آقایـان لـب بـه سـخن گشـودند. گفتنـد: »مـا حریـف خانم هـا 
نمی شـویم.« چنـد روز بعـد مشـخص می شـود کـه آقایـان هـم می خواهنـد 
، آموزش هایـی هـم دربـارۀ مباحـث معیشـت سـبز  به غیـر از کشـاورزی پایـدار
ببینند. جالب است؛ زیرا تا چند وقت پیش می گفتند: »امکان ندارد ما کار 
دیگری در روسـتا آغاز کنیم«، »کار ما کشـاورزی و گاوداری اسـت«، »خانم ها 
بایـد کمـک مـا در کار کشـاورزی باشـند«، »آن هـا وقـت اضافـه بـرای خیاطـی و 
کارهای وقت تلف کن دیگر ندارند«. چقدر خوب که از زبان مردان شنیدیم 
می خواهند برای حفاظت از روسـتا و منابع طبیعی خود، فراتر از کشـاورزی 
پایـدار هـم کاری انجـام دهنـد. تصمیـم گرفتیـم عاوه بـر کاس های آموزشـی 
، کارگاه های معیشت های سبز را نیز در جمع آقایان برگزار  کشاورزی پایدار
بیـن  کارگاه آموزشـی مشـترک هـم به صـورت خانوادگـی،  کنیـم. حتـی چنـد 

خانم هـا و آقایـان برگـزار کردیـم.
خانم هـا چنـد ماهـی می شـد کـه صنـدوق اعتبـارات خـرد روسـتای خـود 
بـه مبلـغ  را  اولیـن وام صنـدوق  اعضـا  از  بودنـد. هرکـدام  را تشـکیل داده 
پانصدهـزار تومـان دریافـت کـرده و کاری را شـروع کردنـد. همسـران آن هـا 
آقایـان  بسـیار همـراه بودنـد و کمـک می کردنـد. می گفتنـد: »نمی شـود مـا 
هـم بـرای خودمـان صنـدوق داشـته باشـیم؟« به نظـر نمی رسـید کـه از درآمـد 
کار ناراضـی باشـند. بحـث »کار خانوادگـی« در جمـع خاندان هـای روسـتا داغ 
بود. پروژۀ این سال روبه اتمام بود. دیدن این شوِق خانواده های کوچک 
ح »معیشـت مکمل  این روسـتای کم جمعیت، سـبب شـد تاش کنیم طر

سـازگار بـا محیـط زیسـت« را هـم در همـان روسـتا آغـاز کنیـم.
ح »معیشـت مکمـل سـازگار بـا محیـط  تاش هـای مـا نتیجـه داد. طـر
زیست« را در همان روستا شروع کردیم. گروه های خانوادگی تشکیل شدند. 
آقایان نیز تمایل داشتند کارگاه های کوچکی کنار کار کشاورزی شان ایجاد 
کننـد. تعـداد اعضـای گروه هـای مختلـف از دو نفـر تـا هفـت نفـر بود. تعدادی 
کارگاه هـا شـرکت می کردنـد.  کمتـر در  کـه  گروه هـا خانواده هایـی بودنـد  از 
کارهـای جدیـد بـا حداقـل امکانـات موجـود شـروع شـدند. سـرمایۀ کارگاه هـا 
از طریـق وام هـای صنـدوق زنـان و پس انـداز و فـروش محصـوالت کشـاورزی 
فراهم شـده بود. کارهای کوچک دیگری در بیشـتر خانه های روسـتا شـکل 
گرفتـه بـود. بیشـتر خانواده هـای داوطلـب از فضاهایـی اسـتفاده کردنـد کـه 

برای شـان کاربرد کمتری داشـت. 
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اکنون دو سال است که از شروع کار مشارکتی در این روستای کم جمعیت می گذرد و این کار همچنان 
ادامـه دارد. دنیـای همکاری های شـان نیـز در آن روسـتای کوچـک در حـال بـزرگ و بزرگ ترشـدن اسـت. بافـت 

قدیمـی روسـتا بـا ایده هـای نـو و خاقانـۀ اهالـی، حال وهـوای متفاوتـی بـه خـود گرفته اسـت. 
اما ما، با آنچه از مشارکت با اهالی آموخته ایم، به این می اندیشیم که اگر »نمی توانید« یا »در این روستا 
امـکان نـدارد« را بـاور می کردیـم، آیـا می توانسـتیم شـاهِد ایـن حجـم از همـکاری اعضـای خانـواده باشـیم؟ آیـا 
می توانسـتیم جریان هـای فعـال کارآفرینـی خانواده هـا را بـا ایـن اهـداف بـزرگ نظـاره کنیـم؟ آیـا می توانسـتیم 
ببینیم که اهالی می توانند از امکانات اندِک موجود در روسـتا اسـتفاده کنند و بسـتری برای معیشـت سـبز 
آیـا می توانسـتیم نظاره گـِر دغدغـۀ کـودکان در شـناخت و حفاظـت از تاالب هـای اطراف شـان  ایجـاد کننـد؟ 

باشیم؟
شـاید مشـاهداِت اکنون ما از فعالیت ها و مشـارکت های این روسـتا مانند کوهی یخی باشـد که بخش 
ناچیـزی از آن روی سـطح آب دیـده می شـود و بخـش بزرگ تـِر آن در دل اقیانـوس اسـت. مـا کـه پسـتی ها 
ایـن  معتقدیـم  کرده ایـم،  حـس  وجـود  تمـام  بـا  و  دیده ایـم  خانواده هـا  همـراه  را  مسـیر  ایـن  بلندی هـای  و 

می تواندآغـاز جریانـی بـزرگ باشـد.

1. کود بیولوژیک 

2. باکتری های Citrobacter amalonaticus, Bacillus sp., Bacillus subtilis تثبیت کننده، ازت و 
حل کنندۀ فسفات هستند که توانایی تأمین همزمان ازت و فسفر را برای گیاه دارند.

بررسی و تکمیل نفشه منابع روستا
توسط ریش سفیدان

عکاس آیار شبگیری
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آب
کوزهو... در

در طـول سـال های فعالیت هـای اجرایـی در روسـتا در بسـیاری از مواقـع، مـا 
بیرونی هـا بودیـم کـه سـعی می کردیـم بـا الهـام از دانسـته های خـود بسـتری 
فراهم کنیم تا بسته های به روز کشاورزی را در اختیار کشاورزان قرار دهیم. 
غافـل از آنکـه کشـاورزان در بیشـتر اوقـات پذیرنـدۀ ایـن بسـته ها نیسـتند؛ 
آنکـه مشـکلی از مشکات شـان را حـل کنـد. کار بـا کشـاورزان بـرای  مگـر 
محصـول گنـدم، تجربـۀ دیگـری را برای مـان رقـم زد؛ تجربـه ای کـه موجب شـد 
بیشـتر دقـت کنیـم بـه فعالیت هایـی کـه کشـاورزان در ایـن حـوزه بـر اسـاس 
تجربیات چندسـالۀ خود انجام می دهند. چه بسـا بتوان راه حل بسـیاری از 

مشکات شـان را از میـان همـان فعالیت هـا به دسـت آورد. 
در یکـی از جلسـات، کشـاورزان از مشـکات مربـوط بـه زمـاِن »داشـت« 
، گندم تا ارتفاع بیش از 50 سانتی متر رشد  گندم صحبت می کردند. در بهار
می کنـد و بـه همیـن دلیـل نمی تـوان وارد مزرعـه شـد. همیـن موضـوع باعـث 
می شود که کشاورزان برای انجام محلول پاشی  در مزرعه با مشکل مواجه 
شـوند و از آن اجتنـاب کننـد. بنابرایـن در اکثـر اوقـات، مـواد غذایـی و کودهـا 
را بـه روش هـای دیگـری، از جملـه آبیـاری، بـه محصـول می رسـانند1. در روش 
کشـت نواری2 هم که در منطقه مرسـوم اسـت، کشـاورزان برای سم پاشـِی 
علف های  هرز با مشکل مواجه بودند؛ چراکه ورود به مزرعه باعث می شد 

محصول ها له شـوند.  

روستاهای
آباجالوی سفلی

تازه کند
قرابقلو

لیا وجدان قره باغ
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بعـد از یـک سـالی کـه بارهـا ایـن مشـکات را از زبـان کشـاورزان می شـنیدیم، بـا کمـی تأمـل در روش هـای 
کشت مرسوم در منطقه، متوجه شدیم کشاورزان در کشت برخی از محصوالت از روش کشت روی پشته3 
بهـره می برنـد. بـا خـود فکـر کردیـم اگـر بشـود ایـن روش کشـت بـرای گنـدم نیـز بـه کار گرفتـه شـود، شـاید بتـوان 
مشـکِل محلول پاشـی کشـاورزان را حـل کـرد؛ ولـی اسـتفاده از آن در کشـت گنـدم میـان کشـاورزان مرسـوم 
نبـود. بـا کشـاورزان صحبـت کردیـم و گفتیـم: »شـما محصوالتـی مثـل گوجه فرنگـی و آفتابگـردان را روی پشـته 
کشـت می کنید. به نظرتان می شـود گندم را نیز این گونه کشـت کرد؟« آن ها پاسـخ دادند: »شـاید بشـود ولی 

تاکنـون امتحـان نکرده ایـم. آیـا در جـای دیگـری گنـدم را بـا ایـن روش کشـت می  کننـد؟«
تصمیـم گرفتیـم کـه دربـارۀ روش کشـت روی پشـته بیشـتر تحقیـق کنیـم. متوجـه شـدیم کـه در اسـتان 
گلسـتان این نوع روش کشـت در حال اجرا اسـت و نتایج خوبی به همراه داشـته اسـت. با پیگیری هایی که 
انجام دادیم، توانسـتیم با کارشناسـی ارتباط برقرار کنیم که در اجرای روش کشـت روی پشـته در آن اسـتان 
حضور داشـت. اطاعاتی از او کسـب کردیم و آن ها را در اختیار کشـاورزان قرار دادیم تا اگر برای شـان مقبول 
بـود، بتواننـد به عنـوان راه حلـی بـرای رفـع مشکل شـان آزمایـش کننـد. در نهایـت آن هـا تصمیـم گرفتنـد ایـن 

راه حـل را امتحـان کننـد. 
بـا اینکـه بـا کشـاورزان صحبـت کـرده بودیـم کـه روش کشـت روی پشـته ممکـن اسـت راه حـل مناسـبی 
باشـد، در اجـرای ایـن روش بـا مشـکات گوناگونـی مواجـه بودیـم. از جملـه اینکـه دسـتگاه مخصـوص بـرای 
پیاده سـازی آن  در منطقـه وجـود نداشـت. بنابرایـن، سـراغ کسـی رفتیـم کـه تنهـا دسـتگاه شـیپر4 منطقـه را 
ح می توانـد  داشـت. بـا صحبت هایـی کـه بـا صاحـب دسـتگاه کردیـم، متوجـه شـدیم از نظـر او هـم ایـن طـر
موفقیت آمیز باشـد اما به دلیل مسـافت طوالنی، او فرصت کافی را برای حمل دسـتگاه تا مکاِن درخواسـتِی 
مـا نـدارد. در نهایـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه مشـکل را بـا خـود کشـاورزان در میـان بگذاریـم و از هم فکـری 

و ظرفیت هـای خودشـان کمـک بگیریـم. 

ع هم و  بازدیدهای دوره ای کشاورزان از مزار
ارزشیابی شان از روش کشت

عکاس: لیا وجدان قره باغ
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1. این در صورتی  است که استفاده از مواد غذایی به صورت محلول و تغذیۀ برگی می توانست 
باعث صرفه جویی در میزان کود مصرفی شود.

2. در کشت نواری، اگر زمین شیب مناسب داشته باشد، کاشت با ماشین های بذرکار صورت 
می گیرد و زمین در قطعات بزرگ آبیاری می شوند ولی اگر شیب نامناسب باشد، با ایجاد 

مرزهای متعدد آن را می توان کرتی کرد. 

. عرِض  3. در این روش گیاه روی پشته هایی کشت می شود به عرض 45 تا 70 سانتی متر
جوی چه ها 25 تا 30 سانتی متر و عمق آن ها 12 تا 20 سانتی متر است و آب داخل آن ها هدایت 

می شود.

ِع توتون یا چغندرقند استفاده می شود و روی پشته ای  4. شیپر نام دستگاهی است که در مزار
را که از قبل ایجاد شده، صاف می کند. کشاورزان محلی به آن شیپر یا اتو نیز می گویند.

5. در روش فارویی ابتدا بذر در سطح مزرعه کشت شده و سپس با دستگاه فاروئر جوی و 
پشته ایجاد می شود.

نشستی ترتیب دادیم از کشاورزانی که تمایل به کشت گندم به صورت روی پشته داشتند و 
آن هایی که صاحب برخی ادوات کشاورزی بودند و تجربه و مهارت کافی در مکانیزاسیون داشتند. 
ح کردیم. با صحبت هایی که گفته و شنیده شد، در نهایت کشاورزان  در آن جلسه موضوع را مطر
گفتنـد کـه سیسـتم کشـت روی پشـته، به  دلیـل نبـودِن دسـتگاه مخصوصـش اجرایـی نیسـت ولـی 
پیشـنهاد دادند روش کشـت فارویی5 را به صورت آزمایشـی پیاده کنند؛ روشـی که شـباهت هایی 
بـه روش کشـت روی پشـته دارد. بـرای اجـرای آن راه حل هایـی نیـز دادنـد. از جملـه اینکـه سـه نـوع 
روش بـرای اسـتفاده از برخـی دسـتگاه های موجـود در منطقـه پیشـنهاد کردنـد و مـا می توانسـتیم 

تـا حـدودی بـا آن دسـتگاه ها پشـتۀ دلخـواه را در داخـل مزرعـه ایجـاد کنیـم.
در ایـن بیـن، یکـی از کشـاورزان کـه به عنـوان متخصـِص مکانیزاسـیون در ایـن جلسـه حضـور 
داشـت، گفـت: »در شـرایط معمـول کـه گنـدم را به صـورت نـواری کشـت می کنـم، مجبـورم زمیـن را 
به حالت غرقابی آبیاری کنم. طول مزرعۀ من زیاد است و این کار باعث می شود آب به انتها نرسد 
و محصول رشـد یکدسـتی نداشـته باشـد. روش کشـت فارویی موجب می شـود تا من مزرعه ام را 

به راحتـی آبیـاری کنـم و دوسـت دارم آن  را امتحـان کنـم.«
در طـول فصـل بارهـا به همـراه کشـاورزان کـه حـاال دیگـر بـا هـم گروهـی تشـکیل داده بودنـد، بـه 
ع آزمایشی سر زدیم که با این روش کشت می شدند. هر بار شاهد بودیم که کشاورزان دربارۀ  مزار
روش کشـت جدیـد گفت وگـو می کردنـد و آن را ارزشـیابی می کردنـد. مثـًا در یکـی از ایـن بازدیدهـا 
یکی از کشـاورزان گفت: »رشـد گیاه روی پشـته ها در مقایسـه با روش قبلی قوی تر اسـت. شـاید به 
ایـن دلیـل باشـد کـه ریشـۀ گیـاه داخـل آب به  صـورت غرقـاب قـرار نمی گیـرد و حالـت خفگـی را نـدارد. 

روش درسـتی اسـت ولی باید دسـتگاه مخصوص این کار را داشـته باشـیم.« 
پس از آن تجربه همواره تاش کردیم تا بسـتر تحلیل و ارزیابی را برای کشـاورزان فراهم آوریم 

و با اتکا به توانایی  ها و ظرفیت  های آن ها برای رفع مشکات شـان قدمی برداریم.

مرجـع  کشـاورز  مشهدحسـینی،  آقـای  گوجه فرنگـی  مزرعـۀ  از   1396 سـال 
روستای خنجرقشاق1، بازدید کردیم. زمینی که او برای زراعت گوجه فرنگی 

انتخاب کرده بود، اجاره ای بود و آن را از آقای پورمقدم اجاره کرده بود. 
در چنـد بـار رفت وآمـدی کـه بـه مزرعـۀ آقـای مشهدحسـینی داشـتیم، 
می شـدیم؛  هم صحبـت  نیـز   پورمقـدم  آقـای  بـا  کـه  بودنـد  زمان هایـی 
صحبت هـای خودمانـی، از جنـس اینکـه روزگار را چگونـه می گذرانیـد و در 
کشـاورزی چـه تجاربـی داریـد. او از تجاربـش حـرف مـی زد و مـا هـم گـوش 
می دادیم. در یکی از گفت وگوها گفت: »در گذشـته قصد داشـتم کارهایی 
بـرای کشـاورزی و دامـداری انجـام دهـم ولـی بـا سـنگ اندازی هایی روبـه رو 
شـدم و بـه همیـن دلیـل دل خوشـی از ادارات دولتـی نـدارم.« بـا اینکـه ایـن 
حـرف را شـنیده بودیـم، بـرای یکـی از بازدیدهایـی کـه کارفرمـا و ناظـر قـرار 
بـود حضـور داشـته باشـند، مزرعـۀ آقـای مشهدحسـینی را در نظـر گرفتیـم. 
ایـن مزرعـه گزینـۀ مناسـبی بـود چـون در آن از فـن آوری جدیـد بـرای کشـت 
گوجه فرنگـی اسـتفاده شـده بـود و نتیجـۀ خوبـی هـم گرفتـه بودیـم. بـرای 
ایـن بازدیـد هـم ماننـد بازدیدهـای گذشـته از آقـای مشهدحسـینی اجـازه 
گرفتیـم. بـا اینکـه قبـًا سـابقه نداشـت کـه از کسـی به غیـر از کشـاورز مرجـع 
اجـازه بگیریـم، ایـن بـار حواس مـان بـود کـه به خاطـر حساسـیت های آقـای 
پورمقـدم از او هـم اجـازه بگیریـم. همـان  طـور کـه انتظـارش را داشـتیم، آقـای 
پورمقـدم قبـول نکـرد فـردی از ارگان دولتـی در زمینـی حضـور پیـدا کنـد کـه 
اجاره داده بود. بنابراین با وجود اینکه این بازدید برای مان اهمیت زیادی 

داشـت، آن را لغـو کردیـم. 

، هر  ح خدمات پروژۀ کشـاورزی پایدار بر اسـاس شـر
شـرکت فعـال در پـروژه می بایسـتی بـا تعـداد 25 نفـر 
از کشـاورزان داوطلـب هـر روسـتا کار می کـرد. ایـن 
کار  بـه صـورت مشـخص انجـام تکنیک هایـی بـرای 
داخـل  در  شـیمیایی  سـموم  و  کـود  آب،  مدیریـت 
ح خدمـات  ، در شـر ع شـان بـود. بـه ایـن 25 نفـر مزار
 کشـاورز مرجـع گفتـه می شـد. در 

ً
و پـروژه، اصطاحـا

میدانـی،  فعالیت هـای  و  پـروژه  بـه  مشـارکتی  نـگاه 
 کشـاورز دارای امکانـات و تـوان 

ً
کشـاورز مرجـع الزامـا

برای به کار بسـتن بسـته های ترویج شـده نیسـت، 
 کشـاورزی اسـت کـه داوطلـب آزمـودن 

ً
بلکـه ترجیحـا

شـرایط  بـه  شـرایطش   
ً
ضمنـا و  اسـت  جدیـد  ایـدۀ 

توجهـی  قابـل  شـباهت  منطقـه  کشـاورزان  اغلـب 
دارد، تـا عملکـردش بـه معنـای واقعـی قابلیـت ارجاع 

را داشـته باشـد. 
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همراهی
داوطلبانه

مرجـع  کشـاورز  مشهدحسـینی،  آقـای  گوجه فرنگـی  مزرعـۀ  از   1396 سـال 
روستای خنجرقشاق1، بازدید کردیم. زمینی که او برای زراعت گوجه فرنگی 

انتخاب کرده بود، اجاره ای بود و آن را از آقای پورمقدم اجاره کرده بود. 
در چنـد بـار رفت وآمـدی کـه بـه مزرعـۀ آقـای مشهدحسـینی داشـتیم، 
می شـدیم؛  هم صحبـت  نیـز   پورمقـدم  آقـای  بـا  کـه  بودنـد  زمان هایـی 
صحبت هـای خودمانـی، از جنـس اینکـه روزگار را چگونـه می گذرانیـد و در 
کشـاورزی چـه تجاربـی داریـد. او از تجاربـش حـرف مـی زد و مـا هـم گـوش 
می دادیم. در یکی از گفت وگوها گفت: »در گذشـته قصد داشـتم کارهایی 
بـرای کشـاورزی و دامـداری انجـام دهـم ولـی بـا سـنگ اندازی هایی روبـه رو 
شـدم و بـه همیـن دلیـل دل خوشـی از ادارات دولتـی نـدارم.« بـا اینکـه ایـن 
حـرف را شـنیده بودیـم، بـرای یکـی از بازدیدهایـی کـه کارفرمـا و ناظـر قـرار 
بـود حضـور داشـته باشـند، مزرعـۀ آقـای مشهدحسـینی را در نظـر گرفتیـم. 
ایـن مزرعـه گزینـۀ مناسـبی بـود چـون در آن از فـن آوری جدیـد بـرای کشـت 
گوجه فرنگـی اسـتفاده شـده بـود و نتیجـۀ خوبـی هـم گرفتـه بودیـم. بـرای 
ایـن بازدیـد هـم ماننـد بازدیدهـای گذشـته از آقـای مشهدحسـینی اجـازه 
گرفتیـم. بـا اینکـه قبـًا سـابقه نداشـت کـه از کسـی به غیـر از کشـاورز مرجـع 
اجـازه بگیریـم، ایـن بـار حواس مـان بـود کـه به خاطـر حساسـیت های آقـای 
پورمقـدم از او هـم اجـازه بگیریـم. همـان  طـور کـه انتظـارش را داشـتیم، آقـای 
پورمقـدم قبـول نکـرد فـردی از ارگان دولتـی در زمینـی حضـور پیـدا کنـد کـه 
اجاره داده بود. بنابراین با وجود اینکه این بازدید برای مان اهمیت زیادی 

داشـت، آن را لغـو کردیـم. 

، هر  ح خدمات پروژۀ کشـاورزی پایدار بر اسـاس شـر
شـرکت فعـال در پـروژه می بایسـتی بـا تعـداد 25 نفـر 
از کشـاورزان داوطلـب هـر روسـتا کار می کـرد. ایـن 
کار  بـه صـورت مشـخص انجـام تکنیک هایـی بـرای 
داخـل  در  شـیمیایی  سـموم  و  کـود  آب،  مدیریـت 
ح خدمـات  ، در شـر ع شـان بـود. بـه ایـن 25 نفـر مزار
 کشـاورز مرجـع گفتـه می شـد. در 

ً
و پـروژه، اصطاحـا

میدانـی،  فعالیت هـای  و  پـروژه  بـه  مشـارکتی  نـگاه 
 کشـاورز دارای امکانـات و تـوان 

ً
کشـاورز مرجـع الزامـا

برای به کار بسـتن بسـته های ترویج شـده نیسـت، 
 کشـاورزی اسـت کـه داوطلـب آزمـودن 

ً
بلکـه ترجیحـا

شـرایط  بـه  شـرایطش   
ً
ضمنـا و  اسـت  جدیـد  ایـدۀ 

توجهـی  قابـل  شـباهت  منطقـه  کشـاورزان  اغلـب 
دارد، تـا عملکـردش بـه معنـای واقعـی قابلیـت ارجاع 

را داشـته باشـد. 

لطیف حقیروستای تازه کند
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در دیدارهـای بعـد فهمیدیـم کـه آقـای پورمقـدم ایـن کار مـا را پسـندیده 
اسـت. بعـد از ایـن ماجـرا، او مرتـب بـه شـرکت مـا سـر مـی زد و تمـاس تلفنـی 
بـا هـم داشـتیم. در یکـی از ایـن رفت وآمدهـا گفـت تصمیـم دارد در سـال 
زراعی جدید گندم بکارد و از ما خواسـت که در این کار او را همراهی  کنیم. 
بـه ایـن ترتیـب بـود کـه آقـای پورمقـدم داوطلبانـه مسـیر پیوسـتن بـه پـروژۀ 
بیـن  از  فـن آوری  مشـارکتی  توسـعۀ  بحـث  در  پیمـود.  را  پایـدار  کشـاورزی 
یـا پشـته های2 بلنـد  روش هـای پیشنهادشـده، روش کاشـت روی بسـتر 
را انتخـاب کـرد تـا بـه مشـکاتش در کشـت گنـدم و همچنیـن کمبـود آب 

چاهـش پاسـخ دهـد. 
در نشسـت های بعدی که به درخواسـت خود او تشـکیل داده بودیم، 
دفترچـه ای نشـان مان داد کـه همگـی از دیـدن آن ذوق زده شـدیم. در آن 
دفترچـه شـکل مزرعـه را بـا توجـه بـه روش پیشـنهادی و بـا حوصلـۀ تمـام 
را نیـز  دفترچـه طراحـی کـرده بـود. تقسـیم بندی زمیـن بـرای شـیوۀ کشـت 
نشان داده بود. حتی محل قراردادن سیفون های انتقال آب از نهر اصلی به 
انهار فرعی را در آن آورده بود. حاال از ما دربارۀ جزئیات کار نظر می خواست. 
رفتـار او بـاز هـم یـادآور شـد کـه اگـر فرصـت تحلیـل، انتخـاب و آزمایـش را بـه 
کشـاورزان بدهیـم، آن هـا از عهـده اش برمی آینـد. او از مزرعـه و کار خـودش 
عکـس می گرفـت، مراحـل کار را مسـتند می کـرد و بـرای مـا می فرسـتاد. حتـی 

در مرحلـۀ پایـش و ارزشـیابی کار هـم همـواره حضـور فعـال داشـت.
این تجربه برای ما نمونه ای از کاری بود که در آن همراهی داوطلبانه و 
درخواسـت از سـوی کشـاورز اتفـاق افتـاد. تعامـل بین مـان بـا اهمیـت دادن 
بـه نظـرات و عقایـد کشـاورز و گـوش دادن بـه حرف هایـش شـروع شـد و بـه 
و  ، تسـهیل گر  کشـاورز بـا حضـور  کشـاورزی  کار فنـی  اجـرای  و  برنامه ریـزی 

کارشـناس فنـی منجـر شـد.

1. از روستاهای شهرستان ارومیه و در هشت کیلومتری جادۀ ارومیه مهاباد است.

2. این روش با استفاده از بذرکارهای مجهز به فاروئر که دارای بیلچه های احداث فارو در جلوی 
 مجهز به قسمت اتویی 

ً
لوله های سقوط بذر هستند صورت می گیرد. این دستگاه ها، عموما

جهت شکل دادن به فاروهای ایجاد شده و کوبیدن کف جوی به منظور افزایش نفوذ سطحی 
و جانبی و کاهش نفوذ عمودی آب می باشند. در این روش هدایت آب در سطح مزرعه درون 
جویچه های ایجاد شده به سهولت انجام می شود و رطوبت به صورت نشتی به محل استقرار 
بذور نفوذ می کند. به طور متداول در دستگاه های موجود، کشت روی پشته به صورت 3 یا 4 
ردیفه انجام می گیرد و فاصله جویچه ها بسته به تعداد خطوط روی پشته از 50 تا 60 سانتی متر 

متغیر است. )برگرفته از کتاب راهنمای گندم »آماده سازی زمین و کاشت« جلد اول صفحه 13(



87گستره مشارکت رفتار و نگرش

، هر شرکت فعال در پروژه  بر اساس شرح خدمات پروژۀ کشاورزی پایدار
می بایستی با تعداد 25 نفر از کشاورزان داوطلب هر روستا کار می کرد. 
این کار  به صورت مشخص انجام تکنیک هایی برای مدیریت آب، کود 

، در شرح  و سموم شیمیایی در داخل مزارع شان بود. به این 25 نفر
 کشاورز مرجع گفته می شد. در نگاه مشارکتی 

ً
خدمات و پروژه، اصطالحا

 کشاورز دارای 
ً
به پروژه و فعالیت های میدانی، کشاورز مرجع الزاما

امکانات و توان برای به کار بستن بسته های ترویج شده نیست، بلکه 
 
ً
 کشاورزی است که داوطلب آزمودن ایدۀ جدید است و ضمنا

ً
ترجیحا

شرایطش به شرایط اغلب کشاورزان منطقه شباهت قابل توجهی دارد، 
تا عملکردش به معنای واقعی قابلیت ارجاع را داشته باشد. 

ارزشیابی کاشت روی بسترهای بلند گندم با 
مشارکت فعال آقای پورمقدم

عکاس: لیا وجدان قره باغ

آقای پورمقدم، شکل مزرعه را، با توجه 
به روش پیشنهادی با حوصله تمام 

طراحی   کرده بود

عکاس: لیا وجدان قره باغ





نگرشینو
پیرامونمان بر

تعامل با جامعۀ محلی و کارکردن در بستر پیچیده و متنوع 
آن ها، برای مان فرصتی فراهم کرد تا تحولی اساسی در 

رویکردمان ایجاد کنیم و از طریق آن آموخته های جدیدی در 
کارمان نهادینه کنیم و یاد بگیریم اولویت با کشاورز است. در 

واقع فهمیدیم که کار در جامعۀ محلی و در جمع خودمان نباید 
یک طرفه باشد و باید صدای همۀ طرف های موضوع را بشنویم. 

این تحول سبب شد سعی کنیم از رقابت سالم به رفاقت تغییر 
، با شکافی جدی در ارتباط  رویه دهیم. همچنین در جریان کار

برقرارکردن بازیگران طرح با هم مواجه شدیم. برای پرکردن این 
شکاف، احساس نیاز کردیم که بازیگران به هم نزدیک تر شوند. 

بنابراین از ابزارهای مشارکتی به عنوان زبانی مشترک، گویا و 
همه فهم یاری جستیم. با به  کارگیری این روش، شاهد درک 

متقابل بین همۀ بازیگران بودیم.
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الیروبی
الزمبود

طـی دوران تحصیـل و سـال هایی کـه بـا سـازمان ها، ارگان هـا و ادارات در ارتبـاط بـودم، جـوری تربیـت 
شـده بـودم کـه انـگار همیشـه حـرف مـِن کارشـناس یـا تحصیل کـرده نسـبت به کشـاورز و جامعـۀ 
محلـی برتـری دارد؛ چـون مـن می دانـم و بـرای قانع کـردن آن هـا توجیـه علمـی و منطقـی دارم. از ایـن رو 
همیشه نگاهم باال به پایین بود. دستوراتی هم که از مراکز یا ارگان های مرتبط اباغ می شد، از نظر 
مـن کامـًا درسـت بودنـد. آن هـا باالدسـتِی مـن بودنـد. حتـی اگـر حرف های شـان برخـاف اعتقاداتـم 

بـود، حـق اظهـار نظر نداشـتم.
ایـن وضعیـت ادامـه داشـت تـا اینکـه بـرای کاری جدیـد، وارد شـرکتی خصوصـی شـدم. اولیـن 
نشسـتی که شـرکت کردم، تحت عنوان تشـکل های آب بران بین شـرکت های مهاباد و تبریز برگزار 
شـد. در آنجـا فیلمـی از مشـارکت کشـاورزان یـک روسـتا در الیروبـی کانـال انتقـال آبـی پخـش شـد 
کـه در آن تمـام کشـاورزان، کانـال آب را بـا بیـل الیروبـی می کردنـد. ایـن کانـال حق آبـۀ دو روسـتا را 
تأمیـن می کـرد. چشـمۀ اصلـی آب در روسـتای باالدسـت قـرار داشـت و انتهـای مسـیر آن، روسـتای 
پایین دسِت کانال بود. چون روستای باالدست حق آبۀ پایین دست را تأمین می کرد، توافق کرده 
بودنـد کـه الیروبـی کانـال را کشـاورزان پایین دسـت انجـام دهنـد. تقسـیم کار بیـن اهالـی روسـتای 
ع شـان تعییـن  پایین دسـت این گونـه بـود کـه تعـداد روزهـای کاری افـراد را براسـاس مسـاحت مزار
می کردنـد. برایـم عجیـب بـود. اعتـراض کـردم کـه چـرا دولـت نبایـد کاری بـرای آن هـا انجـام دهـد و چـرا 

بایـد کانـال بـه ایـن بزرگـی را خـوِد کشـاورزان آن هـم بـا بیـل الیروبـی کننـد؟
وقتی اعضای شرکت ها دربارۀ موضوع مشارکت کشاورزان و روستاییان با هم صحبت کردند 
و فیلـم و نحـوۀ پیش بـرد کار بـا مشـارکت کل روسـتا را تجزیـه و تحلیـل کردنـد، قضیـه برایـم جالب تـر 
شـد؛ چـون متوجـه شـدم تمـام مـردم روسـتا بـا همـکاری همدیگـر و بـدون رقابـت، هدفـی مشـترک را 
دنبـال می کردنـد. شـاید آن هـدف در نـگاه بیرونی هـا کوچـک به نظـر می رسـید امـا چـون همـۀ مـردم 
در تصمیمات و تقسیم کار نقش داشتند و نظرشان مهم بود، بیشتر خودشان را درگیر کار کرده 
بودند و نوعی از حس تعهد و انگیزه در بین آن ها ایجاد شده بود. از آن به بعد، من به دانسته های 

چیکو امینی
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ابزار مشارکتی مجموعه تکنیک ها و ابزار هایی است که به وسیلۀ 
آن ها مردِم محلی و کشاورزان راحت تر و شفاف تر می توانند حرف ها و 

تحلیل های شان را بیان کنند. درخت مشکل یکی از این ابزارهاست.
درخت مشکل، مانند یک درخت، از سه بخش عمده تشکیل 

می شود: تنۀ درخت که مشکل یا معضل مورد تحلیل است؛ علت ها 
که همان ریشه های درخت هستند؛ و اثرات، که شاخه  های درخت 

را تشکیل می دهند. هر چه تحلیل، به الیه ها و گسترۀ علت ها 
)ریشه ها( و آثار )شاخه ها( بیفزاید، ما را بیشتر به ابعاد گوناگون 

 در اندیشیدن 
ً
معضل مورد تحلیل از نگاه مردم محلی آگاه و متعاقبا

به راهکارهای مناسب یاری می کند.

خـودم و برتـری آن هـا شـک کـردم. ایـن امـر باعـث شـد دربـارۀ بحث هـای مشـارکتی مشـتاق تر شـوم و بیشـتر 
راجع بـه ایـن موضـوع پیگیر باشـم.

مدتی گذشت و نشستی در شهر تبریز با موضوع تمرین ابزارهای مشارکتی برگزار شد که باعث شد من 
بیشـتر با مفهوم مشـارکت و کارهای مشـارکتی و اهمیت آن آشـنا شـوم. در این نشسـت افراد شـرکت های 
، بـدون حـس رقابـت و بـا همـکاری و هماهنگـی در کنـار هـم، بـا ابزارهـا تمریـن می کردنـد و صمیمانـه بـه  درگیـر
کاِر هـم بازخـورد می دادنـد و بـه یکدیگـر کمـک می کردنـد ایرادات شـان را برطـرف کننـد. گـوش دادن بـه نظرهـای 
مختلف باعث شد که من تجربه های بیشتری کسب کنم و به بعضی از عادت ها و سوگیری های گذشته ام 
پـی ببـرم. اسـتفاده از ابزارهـای مشـارکتی ایـن امـکان را فراهـم می کـرد کـه واقعیت هـا و سـخنان جامعـۀ محلـی 

بهتر بیان شـود.
بعـد از شـناخت ایـن رویکـرد و ابزارهـای آن، انـگار جرقـه ای درونـم به وجـود آمـد کـه مـن را بـه تفکـر دربـارۀ 
افرادی که با آن ها در ارتباط بودم، واداشـت. از آن به بعد، بیشـتر در کار های گروهی شـرکت می کردم، بیشـتر 
به حرف های اطرافیانم گوش می دادم، ارتباط من با بقیۀ شـرکت ها و افراد درگیر در کار بیشـتر شـد و کمک 

کرد تجربه های بیشـتری دربارۀ مشـارکت کسـب کنم.
در روسـتا وقتـی کار هـا بـا مشـارکت و نظـر همـۀ افـراد انجـام می شـد و همـه بـا هـم در یـک سـطح، موضـوع 
یـا مشـکل را تجزیـه و تحلیـل می کردیـم، مسـائل خیلـی بهتـر حـل می شـد. روابـِط بیـن مـن و جامعـۀ محلـی 
صمیمی تـر شـد و ایـن باعـث می شـد مـن بـه همـۀ حرف هـا و نظـرات آن هـا گـوش دهـم و تمـام آن هـا برایـم مهم 
باشـند. خیلـی از پتانسـیل های روسـتا االن به عنـوان واقعیت هـای محلـی برای مـان معنـا و مفهـوم دیگـری 
پیـدا کـرده اسـت؛ معضاتـی کـه آن هـا را نمی دیـدم و به نظـرم مهـم نبودنـد امـا می توانسـتند در حـل مشـکات 
کمـک زیـادی کننـد. ایـن واقعیت هـا حـاال در شـناخت بیشـتر جامعـۀ محلـی، درک بهتـر مشـکات آن هـا و در 

تصمیم گیری هـای مـا نقـش پررنگـی ایفـا می کننـد.
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رقابت از
تـــارفاقت

مـن و همکارانـم در زمسـتان سـال 1393 وارد شـرکتی شـدیم کـه اعضـای 
سـابق آن در ادارۀ جهاد کشـاورزی اسـتخدام شـده بودند و نمی توانسـتند 
بـه فعالیـت در شـرکت های خدمـات کشـاورزی ادامـه دهنـد. بنابرایـن، پـس 
از آنکه شش ماه از واگذاری پروژۀ کشاورزی پایدار گذشته بود، فاز اول آن 
راکـد مانـده بـود. مـا هـم کـه تـازه وارد بودیـم، نـه از پـروژه چیـزی می دانسـتیم، 

نه از تسـهیلگری و مشـارکت.
کـردم، دوره ای سـه روزه  کـه در دورۀ تسـهیلگری شـرکت  اولیـن  بـاری 
در ارومیـه در فـاز دو بـود. مباحـث دوره برایـم جـذاب و عجیـب بـود، چـون 
بیشـتر از آنکـه شـبیه کارگاهـی آموزشـی باشـد، شـبیه دورهمـِی دوسـتانه و 
تفریـح و بـازی بـود. فکـر می کـردم ایـن صحبت هـای جـذاب و کارهـای گروهی، 
مقدمه چینـی هدفمنـدی اسـت بـرای مطالـب و روش هـای جدیـدی کـه بایـد 
بـدون چون وچـرا اجـرا کـرده و بـه کشـاورز القـا کنیـم. روز آخـر دوره متوجـه 

شـدم کـه چـه جالـب! موضـوع کاس همیـن مباحـث دوسـتانه بـود. 
پـای  می نشسـتی  و  می گذاشـتی  کنـار  را  تعارفـات  بـود؛  متفاوتـی  دورۀ 
کـه  رقیبانـی  . همـان  رقیبانـت در شـرکت های دیگـر بـا  صحبتـی دوسـتانه 
همیشـه در کار به صـورت نامحسـوس و حتـی گاهـی محسـوس بـا هـم در 
مسـابقه بودیـم. حـاال ایـن رقیبـان، دوسـتان خـوب و هـم دردی بودنـد کـه 
همانند من از انعطاف ناپذیری روش مرسوِم باال به پایین1  گایه داشتند.

تسـهیلگری اولویـت را بـه کشـاورز مـی داد و می گفـت: »آن هـا چیزهایـی 
می داننـد کـه مـن نمی دانـم.« بـا روش قبـل متفـاوت بـود. در روش مرسـوم، 
آموزش از باال به پایین بود و نظرات و تجربیات پایینی ها منعکس نمی شد. 
نتیجـه از تجربـه مهم تـر بـود و فراینـد انجـام کاری کـه از آزمـون عملـی دانشـی 

سونیا روشن رو
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تئـوری به دسـت می آمـد، اهمیتـی نداشـت. البتـه مـا هنـوز اول راه تسـهیلگری بودیـم و در بسـیاری از مواقـع 
 مقطعی و بسته به نمونه بود. به این 

ً
رفتارمان به روش مرسوم نزدیک تر می شد. کار تسهیلگری مان تقریبا

، یکی از اعضای شـرکت بود که تنها در ایام مشـخصی حاضر می شـد و فعالیت های الزم  صورت که تسـهیلگر
را انجام می داد و در بقیۀ روزهای کاری حضور نداشت؛ ایامی همچون روز ورود به جامعۀ محلی، کارگاه های 

ارزیابی اثربخشـی پروژه و دوره های تسـهیلگری.
دوره هـای تسـهیلگری هـر چندماه یک بـار تشـکیل می شـد. کم کـم از ابزارهـای تسـهیلگری صحبـت شـد. 
چنـد تکنیـک را یـاد گرفتیـم و تمریـن کردیـم امـا ایـن تمرین هـا در کارگاه آموزشـی، بـا فضـای واقعـی جامعـه 

کامـًا متفـاوت بـود.
مدتی بعد از دوره، کارفرما طی نامه ای از شـرکت خواسـت که در روسـتاهای تحت پوشـش، با کشـاورزان 
نشستی ترتیب دهیم و با استفاده از چند تکنیک تسهیلگری، اثربخشی پروژه را ارزیابی کنیم. چه مصیبتی! 

اصًا نمی دانستیم از کجا باید شروع کنیم و چه بگوییم. 
به تقلید از تیم آموزِش کارگاه ها، مقداری کاغذرنگی و ماژیک و چسب و... تهیه کردیم و به روستا رفتیم. 
از آنجایی که اسـم یکی از تکنیک ها درخت مشـکل بود، تصورمان این بود که باید دربارۀ مشـکات جامعۀ 
محلـی صحبـت کنیـم و موضـوع اصلـی را کـه ارزیابـی کارکـرد پـروژه بـود، بـه کل فرامـوش کردیـم. رو بـه حاضـران 
گفتیـم: »می خواهیـم راجع بـه مشـکات تان صحبـت کنیـم. هـر مشـکلی از هـر نظـر در ایـن روسـتا داریـد، بیـان 
کنید.« همۀ مشـکات بیان شـده در روسـتا را به عنوان میوه های درخت و دلیل هایشـان را در ریشـه ها وارد 

کردیم. سـایر تکنیک ها نیز همین طور ناشـیانه و بی ربط به موضوع اجرا شـد.
گزارش نشست ارزیابی اثربخشی را ارسال کردیم. مطمئنم چون می دانستند تازه کاریم، از اشتباهات مان 

چشم پوشی کردند.

پایش شرکت مجری توسط کشاورزان
با روش های  مشارکتی

عکاس: قهرمان عبدی
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پایش مشارکتی در میدان در مهاباد با 
حضور تیم های شهرستان های

بستان آباد، اسکو و میاندوآب

عکاس: قهرمان عبدی

در استفاده از ابزار یا تکنیک درخت مشکل، مشکل مطرح شده در تنه 
درخت قرار می گیرد. در قسمت باالیی که درخت ثمره می دهد، اثرات و 
عواقب رشد مشکل بیان می شود. ریشه های درخت همان ریشه های 

به وجود آمدن مشکل هستند و تا جایی ریشه یابی را ادامه می دهیم که 
همۀ ابعاد و جزئیات آن مطرح شده و به نتایج ساده و قابل حلی برسد 

که بتوان با کمک از آن ها، تنه درخت مشکل را خشکاند.

دوره های تسهیلگری به تدریج مفهوم و رفتاری را نهادینه می کرد و مبتنی بر آن به 
افکارمان نظم و جهت می داد. ما را انتقادپذیر و مثبت اندیش بار می آورد. کسی که 

منافع و نظرات جمع را محترم می داند، دیگران را قضاوت نمی کند و مطمئن است که 
همیشه مطالب بیشتری برای یادگرفتن وجود دارد
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می کـرد  نهادینـه  را  رفتـاری  و  مفهـوم  به تدریـج  تسـهیلگری  دوره هـای 
و  انتقادپذیـر  را  مـا  مـی داد.  جهـت  و  نظـم  افکارمـان  بـه  آن  بـر  مبتنـی  و 
مثبت اندیش بار می آورد. کسی که منافع و نظرات جمع را محترم می داند، 
دیگران را قضاوت نمی کند و مطمئن اسـت که همیشـه مطالب بیشـتری 
بـرای یادگرفتـن وجـود دارد. بـرای مـن، تفکـرات، اعتقـادات و آموخته هـای 
پیشـین در ذهنم، مانند انباری شـلوغ و نامرتب پر از کتاب بود. دوره های 
تسهیلگری این انبار را تمیز و قفسه بندی کرد. کتاب ها را بسته به موضوع 
و محتوا در جای مخصوص خود قرار داد و در هر دوره به یکی از قفسـه ها 
کتابـی اضافـه کـرد. کم کـم مفاهیـم را بهتـر متوجـه شـدم و ایـن آموخته هـا 

مبنـای رفتـارم بـا کشـاورزان، اطرافیـان و حتـی نزدیکانـم شـد.
رفته رفتـه روال کارمـان تغییـر کـرد. دیگـر الزم نبـود نقـش بـازی کنیـم. 
بودیـم.  دوسـت  کشـاورزان  بـا  بـود.  معلـوم  خودمـان  بـا  تکلیف مـان 
چیـزی  کسـی  وقتـی  کـه  بـود  قدیمـی  دوسـتی های  جنـس  از  دوسـتی مان 
داشـت، بـا بقیـه قسـمت می کـرد. مـا اطاعـات بـه روز علمـی داشـتیم و آن هـا 
منابـع و بسـتر سـنجش ایـن اطاعـات را. بـا هـم تجربـه می کردیـم؛ گاهـی در 
سـطح کوچـک، گاهـی بـزرگ. برای مـان تجربـه مهم تـر از نتیجـه بـود. زمانـی  
مطلـوب  نتیجـۀ  بـه  جدیـد،  اطاعـات  کسـب  و  تجربه انـدوزی  کنـار  در  کـه 
می رسـیدیم، خوشـحالی مان کامـل می شـد. وقتـی هـم کـه نتیجـه مطلـوب 
شناسـایی  را  نواقـص  بلکـه  نمی دانسـت؛  مقصـر  را  دیگـری  کسـی  نبـود، 
رفتـار  می دادیـم.  قـرار  دیگـران  اختیـار  در  را  تجربه های مـان  و  می کردیـم 
مشـارکتی باعـث شـد کـه اشـتیاق جامعـۀ محلـی بـرای تجربـۀ کارهـای جدیـد 

و همراهـی بـا شـرکت بیشـتر شـود.

1. باال به پایین: از سوی محققان و کارشناسان به کشاورزان و جامعۀ محلی القا شود؛ بدون 
توجه به نظرات، امکانات و محدودیت های شان.





منوکشاورز
قبلوبعِدمشارکت

امروز که به خاطرات و تجربیات گذشته مان نگاه می کنیم، متوجه 
تغییراتی می شویم که هم برای خودمان و هم کشاورزان جالب و 

تأمل برانگیز است. این تغییرات در نگرش و رفتار و دانش، در همۀ 
، تیم شرکت های  ، کشاورز مؤلفه های مشارکت )من/تسهیل گر

مجری و...( مشهود است. قبل ترها، با توجِه حداقلی به شرایط و 
امکانات کشاورزان، آن ها را به اجرای توصیه ها و تکنیک های فنی 

دعوت می کردیم؛ اما به تدریج و با همسوشدن هرچه بیشتر با رویکرد 
مشارکتی طرح، سعی کردیم با درنظرگرفتن شرایط و امکانات آن ها، 

اعتماد و مشارکت شان را جلب کنیم و راه حل هایی اجرایی با همکاری 
خودشان بیابیم.

یاد گرفتیم که نباید به کشاورزان از باال نگاه کنیم. به تجربیات سالیان 
دراز کشاورزان احترام بگذاریم و علم و تجربه را در کنار هم ببینیم. در 

حل مسائل آن ها، افسار امور را به خودشان بدهیم تا علم کارشناس 
و تجربۀ چندین ساله خود را با هم تلفیق کنند، راه حل های ممکن را 

بیازمایند و مناسب ترین گزینه را انتخاب کنند.
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چنـد مـاه بـود کـه بـا کل تیـم بـه روسـتا رفت وآمـد می کردیـم. بـا هـر چرخـی کـه 
پیاده و گاهی با ماشین در کوچه ها و در راه باغ ها می زدیم، به شناختی کلی 
از روسـتا می رسـیدیم. اما نیاز داشـتیم که از نزدیک تر با آن ها آشـنا شـویم. 
ایـن بـار تصمیـم گرفتیـم بـه دو گـروه تقسـیم شـویم و بـه جاهـای مختلـف 
برویـم. از راننـده خواسـتیم مـا را قبـل از رسـیدن بـه پـل مرکـزِی روسـتا پیـاده 
کنـد تـا هـم مثـل بقیـۀ روسـتاییان پیـاده بـه مقصـد رسـیده باشـیم و هـم در 

طـول مسـیر بـا چنـد نفـر احوال پرسـی کنیم.
جمعـی کنـار پـل روسـتا نشسـته بودنـد. تیـم مـا دونفـره بـود و هـر دو 
هـم خانـم بودیـم. بـه آن جمـع نزدیـک شـدیم. وقتـی سـام دادیـم، برخـاف 
خودمـان  خواسـتیم  تـا  شـدیم.  مواجـه  سـرد  کامـًا  جوابـی  بـا  انتظارمـان 
»اینجـا  گفـت:  آقایـان  از  کنیـم، یکـی  بـاز  را  کنیـم و سـر صحبـت  را معرفـی 
زن جماعـت در کوچـه و سـر پـل نمی ایسـتد تـا حـرف بزنـد. اگـر کاری داریـد، 
برویـد مسـجد و از بلندگـو دعـوت کنیـد تـا بیاییـم و حـرف بزنیـد.« در مقابـِل 

ایـن حـرف، چیـزی نگفتیـم و آرام خداحافظـی کردیـم.
در رفت وآمدهـای بعـدی بـه روسـتا سـعی کردیـم تـا جـای ممکـن بـا ایـن 
آقا روبه رو نشویم و در عوض به جمع  های دیگر می رفتیم. در این آمدن ها 
و رفتن ها با خیلی از اهالی دیگر روسـتا آشـنا شـدیم. تا اینکه روزی، حوالی 
کـه  می شـدیم  رد  درحال سـاخت  سـاختمانی  جلـوی  از  و  بودیـم  مسـجد 
دوبـاره همـان آقـا را دیدیـم. مشـغول نظـارت بـه ساخت وسـاز بـود. سـرمان 
را پاییـن انداختیـم کـه رد شـویم امـا شـنیدیم کـه صدایـی می گفـت: »حـاج 
خانم! حاج خانم!« برگشـتیم و دیدیم همان شـخص، که حاال می دانسـتیم 

شیرین عبدالهیسحر اکبرزادهروستای بایقوت

خودشمابگویید
برایچهکاریمیآیید
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حاج آقـا محمـدزاده نـام دارد، مـا را صـدا می زنـد. بعـد از 
، چند بار شما  احوال پرسی گفت: »من بعد از آن روز
را دیـدم. از چنـد نفـر دربـارۀ شـما پرسـیدم. چیزهایـی 
خـود  می خواهـم  امـا  گفتنـد؛  کارتـان  و  شـما  دربـارۀ 
و  خودمـان  می آییـد.«  کاری  چـه  بـرای  بگوییـد  شـما 
شـرکت مان را معرفـی کردیـم. آقـای محمـدزاده گفت: 
پرسـیدم،  کـه  هـم  روسـتا  اهالـی  از  اسـت.  »درسـت 
حـرف  ایـن  شـنیدن  از  دادنـد.«  را  توضیـح  همیـن 
ایـن  توانسـته بودیـم طـی  خوشـحال شـدیم چراکـه 
مدت نظر اهالی را جلب کنیم. اهالی توانسته بودند 
آقـای محمـدزاده  بـه  کارمـان  و  مـا  از  توضیـح خوبـی 

بدهند.

از آن بـه بعـد، صمیمیـت آقـای محمـدزاده بـا مـا 
بیشتر شد. هر دفعه که ما را می دید، با سام وعلیک 
گرمی ما را به جمع شان دعوت می کرد. خودش پای 
ثابت اکثر نشسـت ها بود و از بقیه نیز می خواسـت 
و  تحلیل هـا  در  باشـند.  داشـته  حضـور  جمع هـا  در 
بحث هـا شـرکت می کـرد و در پـروژۀ برداشـت نمونـۀ 
خـاک، اولیـن نفـری بـود کـه داوطلـب شـد و بـا مـا برای 

برداشـت نمونۀ خاک همراه شـد.

، چند بار شما را دیدم. از چند نفر دربارۀ شما پرسیدم. من بعد از آن روز
چیزهایی دربارۀ شما و کارتان گفتند؛ اما می خواهم خود شما بگویید برای چه کاری می آیید
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یکی از روزهایی که به روستا رفته بودیم، تصمیم گرفتیم به باغ های روستا 
از روسـتا نداشـتیم، مسـیر  کاملـی  ولـی چـون شـناخت  بزنیـم؛  هـم سـری 
برگشـت را گـم کردیـم. بـه همیـن دلیـل، تصمیـم گرفتیـم در روزهـای آینـده 
کـه بـه روسـتا مـی رویـم، اگـر جمعـی را پیـدا کردیـم، بـا آن هـا نقشـۀ  راه و منابـع 

را رسـم کنیـم تـا کمـک کنـد روسـتا و اهالـی را بهتـر بشناسـیم.
بعـد از چنـد روز دوبـاره بـه روسـتا رفتیـم. بـا گشـتی کـه در روسـتا زدیـم، 
جمعـی از جوانـان و مسـن ترها را در یکـی از کوچه هـای روسـتا دیدیـم. بـه 
آن ها پیوستیم. موضوع گم کردن راه را برای شان گفتیم. آن ها هم با اشارۀ 
دسـت مسـیر را بـه مـا نشـان دادنـد. پرسـیدیم: »می شـود ایـن مسـیرهایی 
را کـه بـه مـا نشـان می دهیـد، روی کاغـذ بکشـید؟« پیرمـردی از میـان جمـع 
جوانـان  از  یکـی  می کشـیم.«  را  خط هـا  فقـط  نداریـم  سـواد  کـه  »مـا  گفـت: 
آقـای حیـدری، کـه مسـاح روسـتا اسـت و اندازه گیـری زمین هـای  بـه اسـم 
خریدوفروش شـده را انجـام می دهـد، گفـت: »خـب برویـد نقشـۀ جـی آی اس 
را از اینترنـت دربیاوریـد و بـا آن راحـت همه جـا را پیـدا کنیـد.« گفتیـم: »االن 
می خواهیـم برویـم. وقت مـان بـرای پیداکـردِن نقشـۀ جـی آی اس کـم اسـت. 
به نظر ما نقشـه ای که شـما بکشـید، کامل تر اسـت و با آن بهتر می توانیم 

مسـیر را یـاد بگیریـم.«
آقای صدیق که در طول مدت رفت وآمدمان به روستا با او آشنا شده 
ح می دهم و آقای  بودیم، گفت: »اگر کاغذ دارید، بیاورید. من مسیرها را شر
حیدری و پسـرم مسـیرها را می کشـند.« با این حرف، کاغذ و ماژیک ها را در 
اختیارشـان گذاشـتیم. آقـای حیـدری بـدون اعتـراض بـه حـرف آقـای صدیق، 

شیرین عبدالهیسحر اکبرزادهروستای تپه اسماعیل آباد

خوبشد
رسمکردیم
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شروع به رسم نقشه از زبان جمِع حاضر کرد. رفته رفته مشارکت جوان ها در رسم نقشه بیشتر شد. هرکدام 
مدرسه ای را که چند سال در آن درس خوانده بودند و مغازه و خانه شان را گفتند. جوان ترها، اسم کوچه ها 
را به شـکلی کـه بیـن خودشـان رواج داشـت، بیـان می کردنـد ولـی بزرگ ترهـا مخالـف نوشـتن اسـم های قدیمـی 
بودند. آن ها اسـم های قدیمی را پاک کردند و اسـم های جدید را نوشـتند. بزرگترهای جمع می گفتند: »برخی 
از افـرادی کـه در آن محله هـا هسـتند، دوسـت ندارنـد اسـم قدیمـی محلـه را در نقشـه ببیننـد.« بـرای همیـن 

اسـم قدیمی را از روی کاغذ خط زدند و اسـم های جدید را نوشـتند. 
در آخر کار که نقشـه کامل شـد، آقای حیدری با نگاهی به نقشـه گفت: »خوب شـد رسـم کردیم. به نظرم 

بهتر از جی آی اس شد. با یک نگاه می شود همۀ مسیرهای روستا و جزئیات آن را دید.«
بعـد از آن جلسـه، هـر بـار کـه بـه روسـتا می رفتیـم، جوانانـی کـه در کشـیدن نقشـۀ اجتماعـی روسـتا کمـک 
کـرده بودنـد، می پرسـیدند: »آیـا نقشـه بـه شـما کمـک می کنـد کـه مسـیرها را بشناسـید؟ مـا بعـد از گفت وگـو 
بـا شـما بـه برخـی از مسـیرهای روسـتا رفتیـم تـا ببینیـم درسـت کشـیده ایم یـا نـه. اگـر نقشـه همراه تـان اسـت 
بدهیـد تـا آن مسـیرها را از اول بکشـیم.« مـا نیـز بـرای اینکـه نقشـه کامـل و دقیـق باشـد و اکثـِر اهالـی روی آن 
نظر داده باشـند، نقشـه را تا چند جلسـه با خودمان به روسـتا می بردیم. بنابراین، کاغذ را نزدشـان گذاشـتیم 

تـا آن را کامل تـر کننـد.
بعدهـا، از نقشـه ای کـه خـود اهالـی کشـیده بودنـد، بـرای شـناخت محـات، منابـع روسـتا و مسـیرهای 
باغ هـا اسـتفاده کردیـم. بـرای مثـال، یکـی از روزهـا بـرای بررسـی نمونه هـای خـاک در مسـجد جمـع بودیـم. وقتـی 
کـه اهالـی مسـیرهای نمونه بـرداری خـاک را مشـخص می کردنـد، مـا بـا شـناختی کـه از نقشـه به دسـت آورده 
بودیـم، در انتخـاب مکان هـای نمونه بـرداری کمک شـان کردیـم. بعدترهـا هـم توانسـته بودنـد در انجـام برخـی 
تحلیل های مشـارکتی مثل رتبه بندی معیشـتی، اقشـار قوی و ضعیف را روی همین نقشـه مشـخص کنند.

کشیدن نقشه اجتماعی
در جمع اهالی

عکاس: روح اله رستم زاده
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، روسـتای قم قلعـه به عنـوان  در فـاز چهـارم پـروژۀ اسـتقرار کشـاورزی پایـدار
روسـتای منتخب برای اجرای تکنیک های آبیاری و مدیریت زراعی انتخاب 
شـد. بعـد از ورود بـه جامعـۀ محلـی و تشـریح اهـداف پـروژه و شـرکت، از 
آن هـا  از  عـده  ای  کـه  کردیـم  دعـوت  همـکاری  بـرای  داوطلـب  کشـاورزان 
به عنوان مرجع پاییزه و عده ای هم به عنوان مرجع بهاره نام نویسی کردند.

 به این 
ً
یکی از کشـاورزان مرجع بهاره، کشـاورز پیشـرویی بود که صرفا

دلیـل کـه بـا جهـاد کشـاورزی و ارگان هـای مرتبـط ارتبـاط داشـت، حاضـر شـد 
بـا مـا همـکاری کنـد. کارهـای شـرکت تحت نظـارت ایـن ارگان هـا بـود. او بـه 
 دلیل اینکه چند بار به عنوان کشاورز نمونۀ چغندرکار شهرستان انتخاب 
شـده بـود و تمـام ماشـین آالت کشـاورزی را در اختیـار داشـت، بـه حضـور و 
راهنمایی کارشناساِن شرکت احساس نیاز نمی کرد و همکاری اش بیشتر 
از روی رودربایستی با مسئوالن جهاد کشاورزی بود. برای مثال، در بازدید 
ع حضـور نمی یافـت و بـه راهنمایی هـا و پیشـنهادهای کارشناسـان  از مـزار
بی اعتنـا بـود و به دلیـِل چنـد سـال پیشـرو بـودن، بـه اطاعـات قبلـی خـود 

پایبنـد بود.
پس از انتخاب کشاورزان مرجع بهاره و اقدامات اولیه، من و مسئول 
ع مرجـع بهـاره را بررسـی کردیـم و آن هـا را بـا  گـروه پایـش اسـتانی شـرایط مـزار
معیارهای الزم جهت پایش مطابقت دادیم و زمین کشاورز پیشرو را برای 
پایش )اجرای تکنیک های آبیاری( انتخاب کردیم. با همین کشاورز پیشرو 
راجع بـه تکنیک هـای اجرایـی در زمینـش صحبـت کردیـم. بـا اینکـه با تکنیک 
آبیـاری نـوار تیـپ موافـق نبـود، اجـازه داد تـا در قسـمتی از زمیـن به دلخـواه و 
به صورت آزمایشی، آبیاری نوار تیپ را اجرا کنیم. برای همین، بعد از بررسی 

چیکو امینیروستای قم قلعه

پیشروبودن از
تاپیشروبودن
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شرایط و هماهنگی با گروه پایش، وارد مرحلۀ طراحی و اجرای تکنیک شدیم.
هـر بـار کـه از مزرعـۀ  او بازدیـد می کردیـم، از خـود کشـاورز هـم بـرای بررسـی شـرایط مزرعـه و اجـرای سیسـتم 
 حضـور نمی یافـت. بـا وجـود بی توجهـی او، اجـرای سیسـتم را بـا رعایـت 

ً
آبیـاری دعـوت می کردیـم؛ امـا او اکثـرا

اصول اجرایی شـروع کردیم. تمام اعضای شـرکت به طور تمام وقت درگیر کار روی مزرعه اش بودند. کشـاورز 
وقتی تاش ما را دید، کم کم با ما وارد کار در مزرعه شـد. کم کم شـرایط را با هم بررسـی می کردیم. حتی از من 
توضیحاتـی می خواسـت دربـارۀ ایـن نـوع سیسـتِم آبیـاری، نحـوۀ کارکـرد و اجـرای آن، عملکـرد محصـول، میـزاِن 

زمـان  آبیـاری، مزایـا و معایـب ایـن نـوع سیسـتم آبیـاری و... .
بعـد از مدتـی، مـرا بـه مزرعـه دعـوت کـرد و بهتریـن نقطـۀ زمیـن را نشـانم داد، نقطـه ای کـه بـه پمـپ نزدیـک 
بود و در نتیجه هزینه های انتقال آب کم می شـد. از طرفی دیگر مزاحمتی برای تردد ماشـین آالت کشـاورزی 
ایجـاد نمی کـرد و دسترسـی خوبـی بـه محـل اجـرای سیسـتم آبیـاری داشـت. مـن بـا تیـم شـرکت در محلـی کـه 
کشاورز پیشنهاد داد، شروع به کار کردیم. پس از اجرا فهمیدیم که با راهنمایی های کشاورز و درنظرگرفتن 

اصـول اجرایـی سیسـتم در محـل جدیـد، توانسـته ایم شـرایط مناسـب تر و بهینه تـری ایجـاد کنیـم.
کشاورز در ابتدای همکاری، همیشه به من می گفت که باید خودم آبیاری را انجام بدهم؛ چون او وقت 
نـدارد و ایـن نوار هـای آبیـاری مزاحـم کار کشـاورزی اش می شـوند. پـس از چنـد نوبـت اجـرای آبیـاری آزمایشـی، 
خـودش هربـار سیسـتم آبیـاری را چـک می کـرد و می گفـت: »مـن زمیـن بزرگ تـری دارم و اگـر می دانسـتم نحـوۀ 
کار سیسـتم آبیاری به این شـکل اسـت و شـما اینقدر پیگیر کار هسـتید، می توانسـتیم این روش را با  هم 

آنجـا راه  انـدازی کنیم.«

 کشاورز مرجع، کشاورزی است که از میان عالقه مندان به اجرای 
ً
عموما

تکنیک های فنی کشاورزی )تکنیک های آبیاری و به زراعی( در مزرعۀ 
خودشان انتخاب می شوند. نکتۀ حایز اهمیت در تفاوت بین رویکرد 

مرسوم ترویجی و رویکرد مشارکتی در انتخاب کشاورزان عالقه مند 
یا مرجع است. در شیوه های متداول ترویجی، معمواًل کشاورز مرجع، 

کشاورزی بوده که با امکانات، توان مالی، ارتباطات و یا سواد نسبی 
، پیش تر  از بقیه به سراغ به کار بستن بسته های ترویج شده  بیشتر
آمده است، با این فرض که موفقیت او در به کارگیری بسته ها، الگو 

و ترغیب کننده ای می شود برای سایر کشاورزان منطقه. در رویکرد 
مشارکتی، تالش بر آن بوده که زمینه برای مشارکت کشاورزانی مهیا 

 از امکانات، توان و سواد کمتر یا معمولی تری برخوردار 
ً
شود که اتفاقا

بوده اند. از این رو، اعتبار »مرجع« بودن شان از قرابت شرایط شان با 
طیف گسترده تری از کشاورزان منطقۀ خود به دست می آید. 





کشاورز
مقامآزمایشگر در

وقتی ادعا می کنیم که روش مان دیگر ترویجی نیست، بدین 
معناست که نمی خواهیم به تشخیص خودمان راه حل هایی 

بسته بندی و نسخه پیچی شده برای مشکالت کشاورزان 
تجویز کنیم. در واقع دنبال آن هستیم که کشاورزان در بستر 

واقعی خود، ایده هایی را بیازمایند که شاید با کمی دست کاری، 
پاسخ گوی نیازشان و منطبق با شرایط شان بشود. تقویت روحیۀ 
»آزمایش کردن« در میان کشاورزان، گام مهمی در مسیر افزایش 

ابتکار عمل آن ها است. این روحیه می تواند تا جایی افزایش یابد 
 آزمایش گری به شیوۀ ثابت کشاورزان تبدیل شود و برای 

ً
که اساسا

آزمودن، دیگر به عوامل بیرونی از جمله ما متکی نباشد. در ضمن، 
فراموش نکنیم که آزمون و خطا مقولۀ غریبی برای کشاورز نیست 
و از قدیم، جزء الینفک کشاورزی بوده است. پس چه بسا با این کار 

بتوانیم بر عادتی خوب صحه بگذاریم و آن را تثبیت کنیم.
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چهـار روز از بازدیـد قبلـی می گذشـت. چنـد قـدم قبـل از مقصـد از ماشـین 
پیـاده شـدیم و بقیـۀ مسـیر را پیـاده رفتیـم. بـه چای خانـۀ وسـط روسـتا کـه 
رسـیدیم، ازدحـاِم اهالـی نظرمـان را جلـب کـرد. هفتـۀ قبـل کـه اینجـا بودیـم، 
نقشـۀ منابعـی را کـه توسـط اهالـی کشـیده شـده بـود، روی دیـوار چای خانـه 
چسبانده بودیم. برخی از اهالی و مسن ترهای روستا، نقشه را تأیید نکرده 
بودند و می گفتند بهتر است که با اسامی محلی، نقشه ای عرفی تر کشیده 
شـود. انتظار داشـتیم که در طول این هفته، نقشـۀ منابع جدید را ترسـیم 
کـرده باشـند. داخـل کـه شـدیم، همـۀ صندلی هـا مثـل اکثـر اوقـات پـر بـود. 
نقشـۀ جدید با ماژیک و کاغذی که در اختیارشـان گذاشـته بودیم، ترسـیم 
شده بود و به قول خود اهالی، اشکاالت نقشۀ قبلی رفع شده بود. نقشه 
را بـه دیـوار چسـبانده بودنـد. بیـن صحبت های شـان دربـارۀ اتفاقـات روزمرۀ 
روسـتا و کشـت گوجه فرنگی، از جذابیت های ترسـیم نقشـه هم می گفتند.

کـه اکثـر اوقـات در چای خانـه بـود ولـی  نظرمـان بـه مـردی جلـب شـد 
برخاف بقیه، تا حاال صدایش را نشنیده بودیم. اهالی سعی می کردند بین 
صحبت های شـان از او دعوت کنند تا برای رسـم و تکمیل نقشـه همکاری 
کند ولی او رغبت چندانی به این کار نداشت. می گفتند دامدار است و زیاد 
کشاورزی نمی کند. برای مان جالب شد. این دفعه تصمیم گرفتیم با او که 

همیشـه سـاکت و آرام کنار پنجره می نشسـت، صحبت کنیم.
جلوتر رفتیم و پرسیدیم: پدرجان شما نظری ندارید؟ سیگاری روشن 
کـرد. مکثـی کـرد و گفـت: »نـه. این هـا شـکارچی هسـتند و بهتـر در جریـان 
مسیرها هستند. من دامدارم و زمین کوچکی دارم که در آن به کشت وکار 
مشـغولم.« پرسـیدیم: »همـان محصـول غالـب روسـتا؟ گوجه فرنگـی؟« آن 

شیرین عبدالهیسحر اکبرزاده

لوبیای
بخشایشی

روستای بایقوت
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مرد که آقای بخشایشـی نام داشـت، گفت: »بله. از بچگی عادت کرده ایم و نسل اندرنسـل مان گوجه فرنگی 
کشـت می کنیـم؛ ولـی دیگـر کمـردرد و پـا  درد، خـودم و زنـم را زمین گیـر کـرده اسـت. همیـن باعـث شـده بـه فکـر 
محصولی جایگزین و با زحمِت کشِت کمتر باشم. در بازدیدی که از مزرعه لوبیای دوستم در مراغه داشتم، 
متوجه شـدم که لوبیا محصول دهی خوبی دارد. درنتیجه، تصمیم گرفتم امسـال گوجه فرنگی کمتری بکارم 
و به جـای آن لوبیـا کشـت کنـم. در ایـن منطقـه هـم کمتـر کسـی لوبیـا کشـت می کنـد؛ پـس بـازار فـروش خوبـی 

هم خواهد داشـت.«
یکـی از آقایـان کـه صحبت هـای مـا را می شـنید، گفـت: »مـن امسـال لوبیـا را در کنـار کرت هـای گوجه فرنگـی 
کشت کردم ولی برداشت آن خیلی سخت بود.« آقای بخشایشی گفت: »بله. وقتی لوبیا در کنار محصوالت 
دیگر کشت شود، هم داشت و برداشِت آن سخت می شود و هم آن طورکه انتظار می رود، نتیجه نمی دهد. 
 اگـر کنـار هـم کاشـت نکـرده بـودی، زحمـت آن چنانـی هـم برایـت نمی داشـت و محصـول بهتـری هـم 

ً
مطمئنـا

برداشـت می کـردی.« آن مـرد هـم گفـت: »فقـط بـرای مصـرف خانـواده بـود نـه بـرای فـروش. بـرای همیـن زیـاد 
درگیـرش نبودم.«

بـا آقـای بخشایشـی چندیـن بـار دیگـر هـم دیـدار کردیـم. بـا پسـر و همسـر مسـنش هـم آشـنا شـدیم. 
بـا اصـرار خانـواده اش چندبـار بـه منزل شـان رفتیـم و چـای مهمان مـان کردنـد. پـای صحبت شـان نشسـتیم. 
دربـارۀ دغدغه هـا و عایـق مختلف شـان بـا مـا صحبـت کردنـد و عکس هایـی را از مزرعـۀ لوبیـای دوست شـان 
در مراغـه نشـان مان دادنـد. بعـد از تحلیل هایـی کـه صـورت گرفـت، تصمیم شـان بـرای کشـت آزمایشـی لوبیـا 

مقایسٔه رقم های محلی و
 مراغه لوبیا

عکاس: صادق خادم مقدم

تحلیل بعد ازبرداشت لوبیا
با کمک اهالی

عکاس: داریوش فکور
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در قسـمتی از مزرعه شـان و در کنـار گوجـه فرنگـی جدی تـر شـد. بـا خانـوادۀ 
آن ها همراه شدیم و قرار شد دو رقِم متفاوت لوبیا را در بهار کشت کنند.

آقای بخشایشی یک رقِم لوبیا را از مراغه خرید و رقم دیگر را، که محلی 
بـود، از مغـازۀ خواروبارفروشـی روسـتا. در فاصلـۀ زمـان کاشـت تـا برداشـت، 
چند بار به مزرعۀ آقای بخشایشی سر زدیم. همچنین طی مرحلۀ داشت، 
همـراه بـا سـایر کشـاورزاِن عاقه منـد چندیـن بـار از مزرعـۀ آقـای بخشایشـی 
بازدید کردیم. پس از برداشـت محصول، با جمعی از کشـاورزان، نشسـتی 
در مسـجدجامع روسـتا ترتیـب دادیـم. در ایـن نشسـت آقـای بخشایشـی 
از عوامـل سـوق دهنده و بازدارنـدۀ کشـت لوبیـا گفـت. ایـن تحلیـل توسـط 
پسـر آقای بخشایشـی و سـایر باسـوادان حاضر در جلسـه ثبت شـد. انجام 
 تعدادی از کشاورزان تصمیم به کشت 

ً
این تحلیل ها باعث شد که نهایتا

لوبیـا بگیرند.
مختلـف  ادواری  بازدیدهـای  بـرای  عاقه منـد  کشـاورزاِن  از  تعـدادی 
 
ً
بعـدا هـم  دیگـر  تعـدادی  و  شـدند  مـا  همـراه  بخشایشـی  آقـای  مزرعـۀ  از 

بازدیدهایـی تـدارک دیدنـد و از نزدیـک شـاهد ماجـرا شـدند. ایـن کشـاورزان 
تسـلط خوبی به موضوع پیدا کردند و در انجام تحلیل ها بسـیار مشـارکت 

داشـتند.
بـا انجـام ایـن تحلیل هـا معلـوم شـد کـه لوبیـای رقـم مراغـه ای بـه  دالیـل 
گوناگونی نسبت به رقم محلی آن مقبول تر است. چون دفعات آبیاری آن 
به  مراتب کمتر است و نیروی کاری کمتری هم نیاز دارد و فرصت اشتغال را 
در قسمت های دیگر مزرعه هم فراهم می کند. رقم مراغه ای، هم به لحاظ 
کمـی و کیفـی و هـم به لحـاظ مقاومتـش بـه شـرایط جـوی و محیطـی از رقـِم 
محلـی بهتـر بـود. همیـن موضـوع باعـث شـد در برنامه ریـزی سـال آینـده، 

رقم مراغه کشـت شـود.
فراهم شـدِن فرصتـی بـرای شـنیدِن صـدای کشـاورزی کـه سـاکت بـود و 
شـاید از ابتـدا بـه موضـوع کار بی ربـط بـه نظـر می رسـید، باعـث شـده بـود کـه 
تجربه ای جدید در روسـتا محک بخورد و روی کار بقیۀ کشـاورزان هم تأثیر 
بگـذارد. یـک هکتـار زمیـِن کشـت پذیر لوبیـا بـرای سـال دیگـر در نظـر گرفتـه 

شـد کـه پایـداری ایـن محصـول در آن خـاک امیدوارکننـده بـود.
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در طــول چنــد ســالی کــه در روســتا فعالیــت کردیــم، متوجــه وجــود برخــی از 
مشــکات  شــدیم. هرچنــد راه حل هایــی بــرای رفــع آن مشــکات داشــتیم، 
ولــی نمی دانســتیم راه حــل را چگونــه ارائــه دهیــم تــا مقبــول کشــاورزان 
باشــد. بــرای مثــال، مشــکلی در کشــت گوجه فرنگــی وجــود داشــت. در 
ایــن منطقــه، کشــاورزان به صــورت ســنتی بــذر گوجه فرنگــی را در خزانــه 
)کرت هــای کوچکــی ( کشــت می کردنــد و از آن نشــا می گرفتنــد. از جملــه 
مشــکاتی کــه در ایــن کرت هــای کوچــک بــا آن مواجــه بودنــد، مدیریــت 
نشــای  انتقــال  موقــع  در  بــود.  آبــدزدک1  آفــت  و  هــرز  علف هــای  دشــوار 
گوجه فرنگــی هــم، بخشــی از ریشــه ها جــدا می شــد و در نهایــت همیــن 

موضــوع باعــث کاهــش عملکــرد کشــِت گوجه فرنگــی می شــد. 
بـا اینکـه می دانسـتیم بـا کاشـتِن بـذر در سـینی های مخصـوِص نشـا 
می تـوان تـا حـد زیـادی ایـن مشـکل ها را رفـع کـرد، ولـی چگونـه می بایسـت 
ح می کردیـم؟ بارهـا از کشـاورزان ایـن جملـه را شـنیده بودیـم کـه:  آن را مطـر
»تـا زمانـی  کـه از نزدیـک شـاهد انجـام کاری نباشـیم و اثـرات مثبـت و منفـی 
آ  ن  را درک نکنیـم، تمایلـی بـه انجـام آن فعالیـت نداریـم.« بنابرایـن تصمیـم 

گرفتیـم خودمـان دسـت بـه اقـدام بزنیـم.
در روسـتا به دنبـال محـل مناسـبی گشـتیم تـا بـا اجـارۀ آن خزانـه  ایجـاد 
کـرده و نشـای گوجه فرنگـی را در سـینی های نشـا تولیـد کنیـم. یکـی از اهالـی 
وقتـی فهمیـد کـه به دنبـال زمیـن هسـتیم، پیشـنهاد داد کـه زمیـن کوچکـی 

را در اختیارمـان بگـذارد. 
با ایجاد خزانه ای کوچک، شروع به کشت نشای گوجه فرنگی کردیم. با 
توجه به اینکه کار احداث خزانه را در داخل روستا انجام  می دادیم و بین ما 

نقشۀراه
یادگیری

لیا وجدان قره باغروستای قرابقلو
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و کشاورزان روابط دوستانه ای برقرار شده بود، آن ها راحت به خزانۀ کوچک ما رفت و آمد داشتند 
و از نزدیـک رونـد تولیـد نشـا را نظـارت می کردنـد. گاهـی دقایقـی در خزانـه می نشسـتند و کاری را کـه 
انجام می دادیم، تماشا می کردند. در طول این مدت، برخی نیز با ناامیدی به ما گوشزد می کردند: 
»مطمئـن باشـید کسـی از آن اسـتقبال نمی کنـد و روی دسـت تان خواهـد مانـد. ایـن نشـاهایی کـه 
تولیـد می کنیـد، بـرای چیسـت؟« حـرف آن هـا را درک می کردیـم چراکـه از دیـدگاه آن هـا هزینـۀ تأمیـن 
هـر عـدد نشـا در مقایسـه بـا روش سـنتی گران تـر تمـام می شـد. برای شـان توضیـح دادیـم هزینـه ای 
که در خزانۀ سـنتی، صرِف سم پاشـی آفات و وجین علف های هرز می کنیم، تفاوت زیادی با هزینۀ 

تمام شـدۀ خزانۀ نشـای سـنتی ندارد. 
ع به  دلیـل مرطـوب  بـودن زیـاد  در آن سـال، بارندگی هـای زیـاد و پی در پـی موجـب شـد برخـی مـزار
خـاک آمـادۀ کشـت نباشـند. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، برخـی از کشـاورزانی کـه بذرهـای گوجه فرنگـی 
را در خزانـه  زودتـر کشـت کـرده بودنـد ، نتوانسـتند به موقـع نشـاهای خـود را بـه زمیـن اصلـی منتقـل 
کنند؛ چون در زمان مقرر برای انتقال، نشاها بیش از حد رشد کرده بودند. بنابراین اکثر نشا ها در 
خزانه از بین رفتند. در صورتی  که ما توانسته بودیم در خزانه با کنترل شرایط، روند رشد نشاهای 

گوجه فرنگـی را مدیریـت کنیم. 
برخـی از کشـاورزان در اسـتفاده از نشـاهای مـا تردیـد داشـتند ولـی برخـی نیـز می گفتنـد: »ایـن 
نشـاها زنـده هسـتند و پـس از انتقـال بـه مزرعـه، سـریع بـا شـرایط مزرعـه سـازگار خواهنـد شـد.« مـا 
بـه آن هـا گفتیـم کـه اگـر مایل انـد، می تواننـد ایـن نشـاها را فقـط در بخشـی از مزرعـۀ خـود به  صـورت 
آزمایشـی کشـت کنند؛ البته گفتیم که هزینۀ نشـاها را می گیریم. سـپس کشـاورزانی را که مایل به 

اسـتفاده از آن هـا بودنـد، در انتقـال و کاشـت نشـاها در زمیـن اصلی شـان همراهـی کردیـم. 
ع که برای انتقال نشا رفته بودیم، پس از انتقاِل چند نشا، برخی از کشاورزان با  در یکی از مزار
رضایت اعام کردند: »چقدر کاشـت این نشـاها راحت تر اسـت و کمتر زمان می برد. ریشـۀ نشـاها 
به راحتـی در خـاک قـرار می گیـرد. مـا فکـر می کردیـم کـه در مقایسـه بـا نشـاهای خودمـان بایـد بیشـتر 
زمـان بگذاریـم تـا این هـا را انتقـال دهیـم ولـی برعکـس شـد.« یکـی از کشـاورزان بـه دیگـری می گفـت: 

»بهتر اسـت سـینی های خالی را نگه  داریم و سـال آینده، خودمان در آن ها بذر بکاریم.«
در کشـت گیـاه گوجه فرنگـی، کشـاورزان مشـکل دیگـری نیـز داشـتند؛ از جملـه اینکـه برخـی از 
آن هـا عاقه منـد بودنـد کـه روش آبیـاری بـا نوارهـای تیـپ را امتحـان کننـد ولـی شـناخت کافـی از ایـن 
نـوع روش آبیـاری نداشـتند و نمی توانسـتند به تنهایـی آن را اجـرا کننـد. بعـد از گذشـت مدتـی، در 
مـراودات بـا مـردم روسـتا متوجـه شـدیم مـردم از فـردی صحبـت می کننـد کـه اهـل روسـتا نیسـت و 
از روسـتای دیگـری آمـده اسـت و زمینـی را در ایـن روسـتا اجـاره کـرده و گوجه فرنگـی کاشـته اسـت. 
ع خـود از نوارهـای آبیـاری تیـپ اسـتفاده می کـرد. مـردم ایـن روسـتا، کار او  ایـن فـرد بـرای آبیـاری مـزار
را کار جدیـد و نویـی می دیدنـد ولـی جزئیـات آن را نمی دانسـتند. فرصـت را مغتنـم دیدیـم و بـا فـرد 
تـازه وارد، گفت وگـو کردیـم. از او خواهـش کردیـم کـه اگـر مایـل اسـت، دربـارۀ روش آبیـاری نـواِر تیـپ 
با گوجه فرنگی کاران روستا نشستی داشته باشیم. در این نشست، بنای آشنایی بیشتر اهالی با 
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این فرد گذاشـته شـد. بعد از آن نشسـت، کشـاورزان به همراه ما یا به تنهایی از مزرعۀ کشـاورز جدید بازدید 
می کردنـد و سـؤاالت خـود را می پرسـیدند. 

بـه ایـن ترتیـب تعـدادی از اهالـی روسـتا داوطلـب اجـرای روش آبیـاری نـوار تیـپ در روسـتا شـدند. در ایـن 
مرحله نیز کشاورز جدید در مزرعۀ برخی از کشاورزان داوطلب حاضر می شد و در اجرای سیستم آبیاری نوار 
تیـپ و جزئیـات، آن هـا را راهنمایـی می کـرد. اجـرای آبیـاری نـوار تیـپ به  دلیـل مشـارکت و همـکاری کشـاورزان بـا 

هـم باعـث کاهـش هزینـۀ کارگـری شـد و بـه ایـن ترتیـب رواج پیـدا کرد.
ع بود  مشکل دیگری نیز در اجرای روش آبیاری نوار تیپ وجود داشت و آن کیفیت کِم آِب برخی از مزار
که نیاز به سیسـتم فیلتراسـیون داشـتند. با توجه به زیاد بودِن هزینۀ نصِب سیسـتم فیلتراسـیون، اغلِب 
کشاورزان توان پرداخت آن هزینه را نداشتند و سعی کردیم با همفکری کشاورزان به راه حلی دست یابیم. 
از کشـاورزان پرسـیدیم آیا خروج اماح از چاه های شـما همیشـگی اسـت؟ اگر نه، چه زمان هایی ممکن 
اسـت آِب چاه شـما دارای اماح بیشـتری باشـد؟ برخی از کشـاورزان در پاسـخ گفتند: »این اماح در آب چاه 
همیشـگی نیسـت و فقـط زمانـی کـه می خواهیـم آبیـاری را شـروع کنیـم، 10 تـا 30 دقیقـۀ اول امـاح دارد و بعـد از 
آن، نـدارد.« اینجـا بـود کـه بـا هـم بـه ایـن ایـده رسـیدیم کـه می تـوان بـا ایجـاد انشـعاباتی در ابتـدای لولـۀ انتقـال 
آب از چـاه، آب را مجـدد بـه چـاه برگردانـد. بـه ایـن ترتیـب، کشـاورز بایـد در ابتـدای روشـن کردن موتـور آب از 
آبیـاری صرف نظـر کنـد و بعـد از ایـن مـدت، آب را بـه لولـۀ اصلـی هدایـت کنـد. هرچنـد ایـن راه حـل نمی توانسـت 
برای همیشـه جایگزین سیسـتم فیلتراسـیون شـود ولی برای راه اندازی اولیۀ کار می توانسـت مفید باشـد. 
ع می رفتیـم، خسـته  مـزار بـه  تیـپ  نـوار  آبیـاری  اجـرای روش  کشـاورزان در  بـرای همراهـی  کـه  روزهـا  آن 
می شـدیم ولی تجربۀ ارزشـمندی را به دسـت آورده بودیم. اسـتفاده از فن آوری جدید، در قسـمت کوچکی از 
زمین کشـاورز داوطلب انجام می شـد که اگر خدای نکرده تجربه مان ناموفق بود، خسـارت زیادی به کشـاورز 
وارد نشـود. اگـر هـم موفـق بـود، به  آسـانی بـا روش مزرعـۀ اصلـی مقایسـه می شـد. در ایـن  صـورت کشـاورز 
 در 

ً
، در سـال های آتـی فـن آوری جدیـد را در مزرعـۀ خـود و احیانـا می توانسـت در صـورت رضایـت از نتیجـۀ کار

ع دیگـر کشـاورزان گسـترش دهـد. مـزار
در واقع ما به روش تازه ای برای انتقال پیام مان به کشاورزان دست یافته بودیم. با روش هایی توانسته 
بودیم به مشکات کاشت گوجه فرنگی در آن روستا پاسخ دهیم، فن آوری های جدید را اجرا کنیم و توسعه 
بدهیم؛ روش هایی مثل امتحان کردن فن آوری جدید در قسمت کوچکی از مزرعه، استفاده از کاربلد محلی، 

گوش دادن به حرف های کشاورزان و پیداکردن راه حل با خودشان.

1. آبدوزدک، حشره  ای همه چیزخوار است که با جویدن و قطع ریشه، گیاه می میرد. همچنین با 
حرکت خود در داخل خاک، باعث ایجاد کانال هایی در زمین می شود.
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الغرانـدام اسـت و قامتـی بلنـد دارد. بـا مـادر پیـرش زندگـی می کنـد. همـۀ 
اهالـی روسـتا او را به عنـوان دامپـرور می شناسـند. بـه او می گوینـد: »مهـدی! 
تو که کشـاورزی راسـت کارت نیسـت. برای چه کارگاه ها را شـرکت می کنی؟« 
می گویند: »تو هرچه بکاری، آخرش علف هرز برداشت می کنی« و می خندند. 
»تـو هیچ وقـت کشـاورز خوبـی نمی شـوی. بـرو گوسـفندهایت را بـه چـرا ببـر.« 
چنـد بـاری پـس از جلسـه های اول آشـنایی بـا اهالـی، بـا او به تنهایـی صحبـت 
کـه  علوفه هایـی  از  و  می گویـد  برای مـان  زراعـی اش  زمین هـای  از  می کنیـم. 
بـرای دام هـای خـود مـی کارد. می فهمیـم زمین هایـی دارد کـه زیـر کشـت اند و 
محصوالتـش مثـل ذرت علوفـه ای و یونجـه نیـاز آبـی زیـادی دارنـد. مسـاحت 
این زمین ها هم چندان که به نظر می رسـید، کم نیسـت. هم چنین متوجه 
از روش هـای  می شـویم علـت شـوخی های سـایر اهالـی به علـت اسـتفاده 
نا درسـت زراعـی او و بازدهـی کـم تولیـد محصولـش اسـت. روش هـای آبیـاری 
غرقابـی بـا راندمـان بسـیار کمتـر از حـد معمـول دارد. نسـبت بـه سـایر اهالـی 
نظـارت کمتـری بـه زمیـن زراعـی اش دارد و به دلیـل مصـرف زیـاد نهاده هـا، 
میـزان علف هـای هـرز کنترل نشـده در زمین هایـش زیـاد به چشـم می خـورد.

گفت وگـو  در  کـه  نیسـت  مشـتاق  خیلـی  ابتدایـی  نشسـت های  در 
دربـارۀ موضوعـات زراعـی شـرکت کنـد. چنـد بـاری هـم کـه تشـویق می شـود، 
می مانـد.  سـاکت  و  می شـود  مواجـه  دوسـتانش  شـوخِی  بـا  تـوأم  نـگاه  بـا 
بحث هـا  وارد  نیـز  او  می کنیـم  سـعی  اهالـی  جمـع  بـا  نشسـت های مان  در 
شـود. در فعالیت هـای گروهـی بیشـتر او را درگیـر می کنیـم. بـه همـان انـدازه 
فرصـت نظردهـی بـه مهـدی می دهیـم کـه بـه همـۀ حاضـران جمـع داده ایـم؛ 
کـه  از شـوخی های سـایرین، نکاتـی اسـت  . برخـی  گاهـی کمـی هـم بیشـتر

هاله طارم

»توهرچهبکاریآخرش
برداشتمیکنی!« علفهرز

روستای صفرقلی خان
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باعـث می شـود موضـوع نشسـت را بـه همـان رویـۀ 
حواس مـان  میـان  ایـن  در  مـا  و  ببریـم  پیـش  طنـز 
هسـت کـه او هـم همـراه شـود. همراهـی  بیشـتر بـا 
جمـع، او را عاقه منـد می کنـد کـه از کارشناسـان تیـم 
مدیریـت  آموزه هـای  بـرای  بیشـتری   درخواسـت  مـا 
زراعی کند. زماِن بیشتری را پس از پایان نشست ها 
را  مطالعـه  می کنیـم.  همراهـی اش  می خواهـد.  مـا  از 
دوست دارد. بروشورهای بیشتری به خواست او در 
اختیارش می گذاریم. آهسته آهسـته برای شـرکت در 
گفت وگوهـا مشـتاق تر می شـود. متوجـه می شـویم 
نویـن  کشـت  روش هـای  یادگیـری  بـه  زیـادی  عاقـۀ 
دارد. چنـد بـاری هـم جرئـت می کنـد در میـان جمـع، 
از ایده هایـی کـه بـه ذهنـش رسـیده، صحبـت کنـد. 
و  جلسـات  همـۀ  مشـتاق  پایـۀ  می شـود  آقامهـدی 
فعالیت هـا و دورهمی هـای مـا در جمـع اهالـی روسـتا.   
فعالیت گروهی بزرگی در روستا در پیش است. 
مـا بایـد نمایشـگاهی از دسـتاوردها و تکنولوژی هـای 
تصمیـم  کنیـم.  برگـزار  روسـتا  در  پایـدار  کشـاورزی 
می گیریـم ایـن کار بـا کمـک اهالـی انجـام شـود. سـعی 
داریـم عاوه بـر ارائـۀ تکنولوژی هـای کشـاورزی پایـدار 
مشـارکت  موضـوع  روی  تمرکزمـان  نمایشـگاه،  در 
همدیگـر  بـه  کشـاورزان  تجـارب  انتقـال  و  همگانـی 

باشـد.
از  مهـدی  اسـت.  رسـیده  فـرا  نمایشـگاه  روز 
همـه پرانرژی تـر اسـت. کارهـای اجـرای ماکـت آبیـاری 
قطـره ای،  آبیـاری  ماکـت  می دهـد.  انجـام  را  قطـره ای 
او  بـا  آن  دربـارۀ  حاضـران  کـه  بـود  موضوعـی  همـان 
شوخی می کردند و باعث شده بود او به این موضوع 
عاقه منـد شـود و از کارشناسـان تیـم مـا درخواسـت 
وانـت  کـه  دوسـتش  همـراه  کنـد.  بیشـتر  آمـوزش 

نیسـانی دارد، جابه جایی میز و صندلی های کرایه ای 
را به عهـده می گیـرد. می خواهیـم  تـا روسـتا  از شـهر 
از  ماکتـی  نویـن،  آبیـاری  روش هـای  نمایـش  بـرای 
زمیـن زراعـی در فضـای خالـی میـدان روسـتا داشـته 
باشـیم. افـراد داوطلـب بـا نظـارت کارشناسـان تیـم 
مـا اجـرای آن را بـر عهـده گرفته انـد. مهـدی بـا چنـان 
دقتـی در اجـرای ماکـت همـکاری می کنـد گویـا زمیـن 

خـود اوسـت.
مهـدی  اسـت.  رسـیده  فـرا  کاشـت  فصـل 
را  خـود  زراعـی  زمین هـای  از  یکـی  می گیـرد  تصمیـم 
نوارهـای  زمین هـا  بقیـۀ  بـرای  آن  به جـای  و  نـکارد 
تیـپ1 قطـره ای تهیـه کنـد. در زمیـن زراعـی بـا کمـک 
به نحـوی  را  خـود  ایده هـای  مـا،  تیـم  آبیـاری  مشـاور 
بـرای  کافـی  پـول  کـه  امسـال  حتـی  کـه  می کنـد  اجـرا 
کاشـت قطـره ای همـۀ زمین هایـش نـدارد، حداقـل 
 اجـرا کنـد. محصـول او ذرت اسـت. 

ً
نصـف آن را حتمـا

کمتـر کسـی در روسـتاهای اطـراف ذرت را به صـورت 
آبیـاری قطـره ای کاشـته اسـت. حتـی تصمیـم می گیرد 
بـرای اولیـن بـار در منطقـۀ خـود، بادرنجبویـه2 و لوبیـا 
را ردیفـی و قطـره ای بـکارد. بـرای دوسـتانش کـه بـه 
زمیـن او سـر می زننـد، بـا ذوقـی کـه نشـان از رضایـت 
ح می دهـد. از اینکـه  دارد، راه هـای ابتـکاری  اش را شـر
چگونه جابه جایی نوارها را به تنهایی انجام می دهد 
تـا همـۀ ردیف هـای کاشـت به صـورت قطـره ای آبیـاری 
شوند، از اینکه میزان علف های هرز با این روش به 
حداقـل میـزان رسـیده و اینکـه دیگـر مجبـور نیسـت 
به خاطر وقت کمی که برای وجین داشت، علف هرز 
برداشـت کنـد. چنـد نفـری از زارعـان روسـتا از ایـدۀ او 
در  ایـده  ایـن  از  داشـتند  سـعی  و  کردنـد  اسـتقبال 
کشـت محصـوالت زراعـی خـود اسـتفاده کننـد. یکـی 
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از دوسـتانش هـم تصمیـم می گیـرد بـا بودجـۀ بسـیار انـدک کـرت روبـه روی 
منزلـش را بـه کشـت قطـره ای گوجه فرنگـی اختصـاص دهـد.

انـگار شـهامت مهـدی دامپـرور در اسـتفاده از تکنولوژی هـای جدیـِد 
زراعـی، بقیـه را هـم قانـع کـرده کـه بـا هزینـۀ کـم هـم می شـود ایـن کار را انجـام 
داد. نیازی نیست تا گرفتن تسهیات دولتی یا فراهم شدن هزینۀ شخصی 
در  را  کار  ایـن  روسـتا  بـزرگ  امـاک داران  از  یکـی  ایـن،  از  قبـل  بـود.  منتظـر 
 باید هزینه های 

ً
مساحت بزرگ انجام داده بود و بقیه گمان می کردند حتما

بسـیار زیادی داشـته باشـد؛ اما اکنون تعداد بیشـتری از کشـاورزان با وسـع 
مالـی کـم در روسـتا عاقه منـد بـه اجـرای کاشـت قطـره ای محصـوالت زراعـی 

هسـتند، حتـی بـا هزینـۀ شـخصی و شـروع از مسـاحت های کـم!

1. از روش های نوین آبیاری محصوالت زراعی

2. باْدَرنجبویه یا باَدرشبی؛ )نام علمی)Dracocephalum( نام گیاهی از تیرۀ نعناعیان است. 
رویشگاه اصلی این گیاه قسمت وسیعی از شرق مدیترانه است که امروزه به منظور 

ع کشت می کنند. بهره برداری های تزیینی و طبی و تولید عسل، این گیاه را در باغ ها و مزار
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در زمـان اجـرای فـاز چهـارم پـروژۀ کشـاورزی پایـدار در سـال 1396، نوارتیـپ یکـی از روش هـای جدیـد 
بـرای کاهـش مصـرف آب در بسـیاری از محصـوالت زراعـی بـود. اکثـر ارگان هـای دولتـی کـه در ارتبـاط بـا 
معضل کم آبی و خشـکی دریاچۀ ارومیه فعالیت می کردند، از این روش آبیاری حمایت می کردند. 
من و همکارانم تا آن زمان عملکرد سیستم آبیاری نوارتیپ را در طول فصلی زراعی مشاهده 
نکـرده بودیـم. تمـام اطاعـات شـخصی مان از ایـن روش آبیـاری، محـدود می شـد بـه بازدیـد از مزرعـۀ 
نمونـه ای در یکـی از روسـتاهای مهابـاد و همچنیـن تعاریـف شـفاهی و غیرمسـتند دیگـران. بسـیار 
مشـتاق بودیـم کـه عملکـرد ایـن روش را از نزدیـک ببینیـم. بنابرایـن از کشـاورزان خواسـتیم کسـی 
را بـه مـا معرفـی کننـد کـه ایـن روش آبیـاری را اجـرا کـرده باشـد. از آنجـا کـه ایـن روش جدیـد بـود، کسـی 

بـرای اجـرای آن ریسـک نکـرده بـود. 
آقـای محمـد کـورده یکـی از کشـاورزان روسـتای گاپیـس1  بـود. در طـول اجـرای فازهـای دو و سـۀ 
پروژه در این روستا، یکی از کشاورزان مرجع گندم کار بود و در کارگاه های آموزشی و نشست های 

تسـهیلگران شـرکت با جامعۀ محلی، همیشـه حضور داشـت.
در نشسـتی کـه بـا اهالـی آن روسـتا بـرای انتخـاب کشـاورز مرجـع بهـاره داشـتیم، کاک محمـد2  
گفت: »بیایید برای کشت بهاره روی قسمتی از مزرعۀ من، سیستم آبیاری نوارتیپ را اجرا کنیم.« 

املت
مشارکتی

سونیا روشن روروستای گاپیس

کشاورز مرجع، کشاورز انتخاب شده از میان عالقه مندان برای اجرای 
تکنیک های فنی کشاورزی )آبیاری و به زراعی( در مزرعه است. در 

 
ً
نگاه مشارکتی به پروژه و فعالیت های میدانی، کشاورز مرجع قاعدتا

 شرایطش 
ً
کشاورزی است که داوطلب آزمودن ایدۀ جدید است و ضمنا

به شرایط اغلب کشاورزان منطقه شباهت قابل توجهی داشته باشد، تا 
عملکردش به معنای واقعی قابلیت ارجاع داشته باشد.
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برای ما و او فرصتی بود که با هم این روش را امتحان کنیم و به درستی یا نادرستی شنیده های مان 
پـی ببریم.

در یکی از نشسـت های مان با کشـاورزان، دربارۀ انتخاب محصول برای کاشـت و دغدغه های 
فروش نرفتـِن  احتمـال  و  قیمـت  »بی ثباتـی  گفـت:  کاک محمـد  می کردیـم.  صحبـت  مرتبط شـان 
محصولـم در زمـان برداشـت، بزرگ تریـن دغدغه هـای مـن هسـتند. پارسـال کارخانـه، چغنـدرم را 
تحویل نگرفت و مجبور شـدم زیر قیمت به واسـطه ها بفروشـم.« ما پیشـنهاد دادیم که مزرعه را 
بـه قطعـات کوچک تـر تقسـیم کننـد و هم زمـان چنـد محصـول را بکارنـد. از ایـن ایـده اسـتقبال کـرد و 
گفـت: »ایـن روش معضـل بی ثباتـی قیمـت را حـل می کنـد و دیگـر نگـران فروش نرفتـن هـم نیسـتم؛ 
چـون تنـاژ کمتـر می شـود. اگـه مجبـور باشـم ارزان تـر بفروشـم، زیـاد ضـرر نمی کنـم. از ایـن چنـد تـا 

محصـول هـم باالخـره یکـی دو تایـش خـوب فـروش مـی رود و ضـرر بقیـه را جبـران می کنـد.«
کاک محمـد نصـف مزرعـه را بـه کاشـت چغنـدر و نصـف دیگـر را بـه محصـوالت صیفـی  از جملـه 
، لوبیـا و فلفـل اختصـاص داد. بـرای اجـرای روش آبیـاری نوارتیـپ، پیشـنهاد  ، خیـار گوجه فرنگـی، پیـاز
دادیـم قطعـۀ گوجه فرنگـی را نصـف کنیـم. یکـی را بـه روش سـنتی آبیـاری کنیـم و دیگـری را بـا روش 
نوارتیـپ. بـا ایـن روش می شـد نوارتیـپ و روش غرقابـی را بـا هـم مقایسـه کنیـم و ببینـم کـدام یـک 

بهتـر جـواب می دهـد. 
زمـان کاشـت رسـید و وقـت عمـل و تقسـیم کار بـود. مـا گفتیـم: »هـم تهیـۀ وسـایل و طراحـی و 
اجـرای روش نوارتیـپ، هـم کارشناسـی بخـش کشـاورزی اش بـا مـا. تـا وقـت برداشـت محصـول هـم 
مرتـب از مزرعـه بازدیـد می کنیـم.« کاک محمـد هـم در جـواب گفـت: »کارهـای کشـاورزی کاشـت و 
داشـت و برداشـت هـم بـا مـن. ولـی بایـد بـرای آماده کـردن زمیـن و کاشـت کمکـم کنیـد. یـک چایـی 

ذغالـی هـم مهمـان مـن هسـتید.«
ح، هر روز برای ما و کشاورزان  نظارت و پایش به صورت مرتب انجام می شد و مزایا و معایب طر
روسـتا )کـه مرتـب از مزرعـه بازدیـد می کردنـد(، آشـکارتر می شـد. حتـی کشـاورزان روسـتاهای دیگـر و 
گـروه پایـش آِب پـروژه  هـم بـرای بازدیـد از کارکـرد نوارتیـپ، بـه مزرعـۀ کاک محمـد سـر می زدنـد. ایـن 
موضـوع عاوه بـر خودمـان، بـرای اهالـی منطقـه نیـز مفیـد واقـع شـده بـود. تجربـۀ جدیـدی بـود کـه 
فرصـت محک خـوردن اطاعـات تئـوری و شـنیده های مان را از روش آبیـاری نوارتیـپ فراهـم می کـرد.

در طی زماِن داشت، کاک محمد هر روز تجربیات جدیدی در استفاده از نوار تیپ در اختیارمان 
می گذاشـت. او گفت: »محصول قطعۀ تیمار )که با نوارتیپ آبیاری می شـد( زودتر از قطعۀ شـاهد 
)که آبیاری غرقابی داشت( رشد می کرد. آفات و علف های هرز کمتری دارد، تراکم بوته اش در واحد 
سـطح بیشـتر اسـت و آبیـاری اش هـم خیلـی آسـان تر شـده اسـت. ولـی عمـر نوارهـا کـم اسـت و زود 
پـاره می شـوند و نازل هایـش بـا گل آلودشـدن آب می گیـرد. هـر سـال هـم بـرای محصـول جدیـد بایـد 
دوباره طراحی و اجرا شـود و این هزینه بردار اسـت. نوارها پاسـتیکی اند، تجزیه نمی شـوند و زمین 
را آلوده می کنند.« همکارمان، آقای امینی هم با پایش آب این مزرعه، اطاعات جدیدی به دسـت 
، خیلی کمتر از قطعۀ شاهد است.« بنابراین  آورد و گفت: »مصرف و هدررفت آب در قسمت تیمار
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مزایا و معایب این سیسـتم آبیاری، به صورت عملی و مسـتند برای مان آشـکار شـده بود.
بـه فصـل برداشـت نزدیـک شـدیم و محصوالت مـان رسـیدند. کاک محمـد اعضـای شـرکت را دعـوت کـرد 
کـه به همـراه خانـواده بـه مزرعـه برویـم و  ناهـار را بـا محصوالتـی کـه حاصـل مشـارکت مان بـود، صـرف کنیـم. بـا 
، گوجه فرنگـی و فلفـل املـت خوشـمزه ای درسـت کردیـم کـه حاصـل زحمـات یـک فصـل زراعی مـان بـود.  پیـاز

این مشارکت اثرات دیگری هم داشت. از آن به بعد وقتی کسی از ما به عنوان کارشناس دربارۀ نوارتیپ 
سؤال می پرسید، به جای تعاریف شفاهی و غیرمستند، تجارب مان را دربارۀ مزایا و معایب آن بیان می کردیم 
و از صحـت گفته های مـان اطمینـان داشـتیم. همین طـور در فـاز پنـج، وقتـی بـه روسـتای جدیـد ورود پیـدا 
کردیم، متوجه شـدیم که اهالی روسـتا، از مزرعۀ کاک محمد در فاز چهار بازدید کرده بودند و به دلیل اینکه 

از مشـارکت هم سـطح مان خبرداشـتند، مشـتاق همکاری بودند.
کـردم و قیمـت  برداشـت  بـود. محصـول خوبـی هـم  گروه تـان تجربـۀ خوبـی  بـا  »کار  گفـت:  کاک محمـد 
گوجه فرنگـی هـم کـه امسـال زیـاد بـود، بـه نفعـم شـد و سـود کـردم. قیمـت بقیـۀ محصـوالت هـم مناسـب 
بـود. درآمـدم بـه قیمـِت محصـول خاصـی وابسـته نبـود؛ پـس اسـترس ایـن را نداشـتم کـه قیمـت محصولـی 
پاییـن باشـد. چـون محصوالتـم کـم و متنـوع بودنـد بیشـتر اوقـات برداشت نشـده فـروش می رفـت. بـه جـواب 
سـؤال هایم دربـارۀ آبیـاری نوارتیـپ رسـیدم و تصمیـم دارم سـال بعـد هـم همیـن کارهـا را بکنـم؛ ولـی به خاطـر 

تنـاوب زراعـی، جـای قطعـۀ چغنـدر و صیفـی را برعکـس می کنـم. همـه را هـم بـا نوارتیـپ آب می دهـم.«
کمـاکان  کاری مـان  تجربه  هـای  نیسـت،  ح  طـر تحت پوشـش  گاپیـس  روسـتای  پنجـم،  فـاز  در  اینکـه  بـا 
اسـتفاده می شـوند و ارتباط مـان بـا هـم برقـرار اسـت؛ عاوه  بـر ایـن، رویکـرد مشـارکتی بـر اعتمـاد جامعـۀ محلـی 

بـه مـا و خـوِد ایـن رویکـرد هـم تأثیـر مثبتـی داشـته اسـت.

راه اندازی سیستم آبیاری
نوار تیپ

عکاس: همایون عباسی

1. روستای گاپیس از توابع شهرستان مهاباد در آذربایجان غربی است که در حوضۀ آبریز 
دریاچۀ ارومیه واقع شده است.

2. کاک یا کاکه در زبان کوردی به معنی برادر بزرگتر است و برای خطاب کردِن آقایان استفاده 
می شود.





پایداری
مشارکت اثر

، انتقال مفاهیم و تکنیک های فنی به جامعۀ کشاورزان  در ابتدای کار
روستا را موفقیِت فعالیت های خود فرض کرده بودیم و در پایان فصل 

زراعی، با سنجش میزان به کارگیری از تکنیک ها، فعالیت های شان 
را پایش و ارزشیابی می کردیم. غافل از اینکه با توجه به ماهیِت 

پیش بینی ناپذیر کشاورزی، جامعۀ محلی به فرصتی بیشتر از یک فصل 
زراعی برای محک زدن ایده ها یا تکنولوژی های نو نیاز دارد. این حاکی از 

، حساب شده  آن است که صبر و مقاومت کشاورزان در مقابل هر تغییر
و دقیق است. ما همراه با جامعۀ محلی شنیدیم، دیدیم و دست  به 
آزمایش زدیم و راه حل هایی برای اجرای هر موضوع یافتیم. در مدت 

زمان چندسالۀ حضور در روستاها شاهد اجرای داوطلبانۀ بسیاری 
از تکنیک های کاربردی توسط خود کشاورزان بودیم و امید داریم که 

کشاورزان، این تجربیات را در سال های آینده هم به کار بگیرند و شاهد 
پایداری طوالنی مدت آن ها باشیم.
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« وارد روستای  ح کشاورزی پایدار مهر ماه 94 برای ورود به جامعۀ محلِی »طر
فیروزآبـاد شـدیم. کشـاورزان بـا دعـوت قبلـی در مسـجد روسـتا جمـع شـده 
ح کشاورزی پایدار را تشریح کردیم و سپس به حرف ها و درددل  بودند. طر
کشاورزان گوش دادیم تا مشکات خود را بگویند. آنچه را که از مشکات 

کشاورزان فهمیده بودیم، یاداشت کردیم.
کشـاورزان از کمبـود آب بـرای کشـاورزی در چنـد سـال اخیـر گله منـد 
بودنـد و بـه دلیـل اینکـه کسـی چـاره ای نمی اندیشـد، اعتمادشـان سـلب 
رد  را  »ایـن همـه روسـتا  گفـت:  کشـاورزان )شـجاعانه(  از  بـود. یکـی  شـده 
؟« و ادامـه داد کـه: »اینجـا از کمبـود آب رنـج  کرده ایـد و آمده ایـد اینجـا چـه کار

می بریـم و روسـتاهای قبلـی از آب بیشـتری اسـتفاده می کننـد.«
روسـتای فیروزآبـاد حـدود 12 کیلومتـر از دریاچـۀ ارومیـه فاصلـه دارد. 
کشـاورزان بیشـتر آب زمیـن را از زهکـش تأمیـن می کننـد کـه شـور اسـت. 
از  نیمه سـاختاریافته  مصاحبـۀ  بـا  کـه  بـود  گفت وشـنودهایی  این هـا 
کشاورزان حاصل شد. با توجه به اینکه تأمین آب برای کشاورزان مشکل 
بـود، تعـدادی از آن هـا بعـد از گفت وگـو داوطلـب شـدند تـا روش هـای جدیـد 
کشت وکار را یادبگیرند و بتوانند از آب بهینه استفاده کنند. آقای یوسف 
ابراهیمی یکی از داوطلبان گوجه فرنگی کاِر روستا بود. او اعام آمادگی کرد 
که روش کشت خود را عوض کند تا با آب کم به کشاورزی خود ادامه دهد.

نوروز شهامت آذر

آیاشما
اینرامیدانستید؟

روستای فیروزآباد

؟« یکی از کشاورزان )شجاعانه( گفت: »این همه روستا را رد کرده اید و آمده اید اینجا چه کار
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در بهـار سـال 95 بـا کشـت دوردیفـۀ گوجه فرنگـی، توانسـت بـا آب کـم محصـول خیلـی خوبـی برداشـت 
کند و این انگیزه ای شـد که آقای ابراهیمی بیشـتر به روش های جدید فکر کند. او عاوه بر اسـتفاده از نشـا 
، روش دوردیفـه را جایگزیـن روش تک ردیفـه کـرد کـه مصـرف آب زیـادی داشـت؛  به جـای کشـت مسـتقیم بـذر
درحالی که برادرش در همسـایگی زمین او حاضر به تغییر روش نشـده بود و این مقیاسـی برای اندازه گیری 

محصـول آقـای ابراهیمـی شـده بود.
یـک سـال بعـد، اواسـط اردیبهشـت 96، بـا اعضـای تیـم شـرکت بـرای بازدیـد نشـاکاری گوجه فرنگـی آقـای 
، دربـارۀ کشـاورزانی صحبـت کردیـم کـه قبـول  یوسـف ابراهیمـی بـه روسـتای فیروزآبـاد رفتیـم. در طـی مسـیر
کـرده بودنـد به جـای کشـت مسـتقیم بـذر از نشـا اسـتفاده کننـد و امیـدوار بودیـم کـه ایـن اتفـاق بـرای سـایر 
کشـاورزان گوجه فرنگـی کار هـم بیفتـد. بـه روسـتا رسـیدیم و بعـد از دیـدار بـا جمعـی از کشـاورزان، از وضعیـت 
نشـاهای گوجه فرنگی مطلع شـدیم. فهمیدیم که در اثر بارندگی و تگرگ مقداری از نشـاها آسـیب دیده اند. 
به سـمت منـزل آقـای ابراهیمـی رفتیـم. در حیـاط بـزرگ خانـۀ روسـتایی اش نشـاها همـه سـالم مانـده بودنـد. 
علت را از خودش پرسیدیم. گفت: »با توجه به اینکه در یکی از کاس های تخصصی دربارۀ بررسی وضعیت 
آب و هوایی و بارش های احتمالی قبل و حین کاشـت محصول صحبت شـده بود، من نیز از اینترنت پیگیر 
آب وهوای منطقه بودم و چون در سـال های قبل نشـاهایم آسـیب دیده بودند، امسـال موقع بارندگی روی 

نشـاها پاسـتیک کشـیدم تا آسـیب نبینند.«
آقـای ابراهیمـی مـردی جـوان، نیرومنـد و مشـتاق کارهـای کشـاورزی بـود. بـا عاقـه در جلسـات مربـوط بـه 
ح کشـاورزی پایـدار حضـور پیـدا می کـرد و مشـتاقانه مشـارکت می کـرد. همیشـه سـر وقـت در جلسـات  طـر
حضور داشت و با دقت همه چیز را بررسی می کرد. خوب گوش می داد و پرسش می کرد؛ گویی می خواست 
ح تمامی کارهایش را به روش های کامًا  برنامه ای برای کارهایش تنظیم کند. به گفتۀ خودش قبل از این طر
سـنتی انجام می داد. آقای ابراهیمی داوطلبانه برای اجرای کارهایی جهت آزمایش و یادگیری عمومی تاش 
می کرد و اکثر هماهنگی های برگزاری کارگاه ها را بر عهده می گرفت و در بین جوانان اعتماد جلب کرده بود. 

آموزش کشت نشایی دوردیفه
جهت صرفه جویی در مصرف آب

عکاس: مهدی اسکندرزاده
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سـال 97 بـرای سرکشـی و بررسـی نشـاهای گوجه فرنگـی و همچنیـن 
انجام شـده در روسـتای فیروزآبـاد وارد روسـتا  کارهـای  برپایـی نمایشـگاه 
بـرای  جدیـدی  »روش  گفـت:  زیـادی  هیجـان  بـا  ابراهیمـی  آقـای  شـدیم. 
کشـت گوجه فرنگـی ابـداع کـرده ام.« مشـتاقانه به طـرف خانـه اش رفتیـم و 
 تعجـب کردیـم. او روش بسـیار سـاده ای بـرای کشـت گوجه فرنگـی 

ً
واقعـا

ابـداع کـرده بـود. او چاله هـای کوچکـی ایجـاد کـرده بـود و بذرهـا را روی ردیـف 
و داخـل چاله هـا کاشـته بـود و بـا تانکـر آِب 2000لیتـری تمـام زمیـن خـود را 
، ایـن مقـدار بـه  آب داده بـود؛ درحالی کـه در شـرایط کاشـت مسـتقیم بـذر
1000مترمکعـب می رسـید. آقـای ابراهیمـی بـا هیجـان برای مـان توضیـح  داد 
کـه در مرحلـۀ آزمایـش اسـت و اگـر ایـن تکنیـک موفـق باشـد، می توانـد در 
کل کشـت، حـدود 3000مترمکعـب آب صرفه جویـی کنـد. بعـد پرسـید: »آیـا 

شـما ایـن را می دانسـتید؟«
با حیرت زدگی دوباره روش او را بررسی کردم. همه چیز منطقی و درست 
بـود. بـه مرکـز جهـاد کشـاورزی خبـر دادم تـا آن هـا نیـز از ایـن تکنیـک اطـاع 
پیدا کنند. فهمیدم که در پروژه های کشـاورزِی پایدار با رویکرد مشـارکتی، 
خاقیت و اعتمادبه نفس کشاورزان افزایش می یابد. کشاورزان دست  به 
آزمایش می زنند تا راهکارهای جدیدی برای حل مشکات خود پیدا کنند. 
از اینکـه بعـد از خـروج بیرونی هـا خـود کشـاورزان راه هـای متفاوتـی بـرای حـل 

مشکات شـان یافته بودند، احسـاس هیجان و شـادی می کردیم.

آقای ابراهیمی با هیجان برای مان توضیح  داد که در مرحلۀ آزمایش است و اگر این تکنیک 
موفق باشد، می تواند در کل کشت، حدود 3000مترمکعب آب صرفه جویی کند
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اندکی
باشیم صبور

لطیف حقیروستای خنجرقشاق

روسـتای خنجرقشـاق از روسـتاهای حومـۀ شـهر ارومیـه اسـت. بیشـتر اهالـِی ایـن روسـتا به علـت 
نزدیک بودن به صنایع تبدیلی ُرب در ارومیه، به کار کاشـت گوجه فرنگی مشـغول هسـتند. وقتی 
در سال 1395 در این روستا مشغول به پروژۀ کشاورزی پایدار شدیم، در ارزیابی های اولیه متوجه 
شدیم که در این روستا شیوۀ خاصی برای کاشت بذر گوجه فرنگی به اسم »گوم کرتی« رونق دارد. 
در ایـن روش، بـذر زیـادی را به صـورت مسـتقیم در داخـل زمیـن اصلـی می کارنـد و تـا زمـان اسـتقرار 
بوته در زمین اصلی حداقل دوسه  بار آبیاری می کنند. در این روش کشاورزان می توانند نشاهای 
مازاد خود را بفروشند و بخشی از درآمد آن سال شان را از این راه تأمین کنند. این روش، مصرف 
آب زیادی دارد و باعث می شـود علف هرِز گل جالیز رشـد کند که خسـارت بسـیار زیادی را به همراه 

دارد. در این روش از شـیوع بسـیاری از بیماری های قارچی خاک زی هم نمی توان پیشـگیری کرد. 
از ایـن جهـت در نشسـت های مان بـا کشـاورزان روسـتا، پیشـنهاد کردیـم کـه بـرای تولیـد نشـا 
از سـینی های نشـا بـا بسـتر کاشـت پیت مـاس اسـتفاده کننـد. 27ام اسـفند 1395 بـود کـه یکـی 
از کشـاورزان روسـتا بـه نـاِم آقـای حافـظ نـوراهلل زاده به همـراه بـرادرش فـردوس، در تماسـی تلفنـی، 
به صورت داوطلبانه تقاضا کردند که برای کاشـت در سـینی نشـا و تولید نشـای گوجه فرنگی آن ها 
را همراهـی کنیـم. 29ام اسـفند 1395 بذرهـای گوجه فرنگـی را بـا هـم در سـینی های نشـا کاشـتیم. 
تعدادی دیگر از اهالی روستا این کار ما را از نزدیک تماشا می کردند. برای بستر کاشت، پیت ماس 
را پیشـنهاد کرده بودیم. آن ها نیز کیسـه ای از آن را خریده بودند. این دو کشـاورز زمانی که دیدند 
ج دادنـد. آن هـا بـا  هزینـۀ پیت ماسـی کـه خریـده بودنـد، گـران تمـام شـده اسـت، ابتـکار جالبـی بـه خـر
دیـدن و لمـس کـردن پیت مـاس، مـواد تشـکیل دهنده و جنـس آن هـا را حـدس  زدنـد و ایـن مـواد 
را شـبیه بـه مـوادی یافتنـد کـه داخـل هـر روسـتایی به راحتـی یافـت می شـود. بنابرایـن آن هـا مـوادی 
را به  عنـوان بسـتر آمـاده کردنـد تـا بـا بسـتر پیت مـاس مقایسـه کننـد. ایـن مـواد از چـوب پوسـیده، 
پهـن یـا کـود دامـی پوسـیده و خـاِک رس تشـکیل شـده بودنـد کـه به راحتـی در روسـتا در دسـترس 
هستند. همچنین برای کشت، تعدادی سینی نشا با حفره های متفاوت در نظر گرفتند )50 حفره، 
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72 حفره و 105 حفره( تا طبق گفتۀ خودشان بتوانند بعدها مقایسه کنند 
که کدام سینی بهتر جواب گو است. در کنار این آزمایش ها، آن ها کود را با 
شیوه های متفاوتی به سینی های نشا اضافه کردند تا روش های مختلفی 
را امتحان کنند. آن ها در کنار این خزانۀ نشا کرت های کوچکی هم درست 
کردنـد و بذرهـا را در آن هـا نیـز کشـت کردنـد. همـۀ ایـن آزمایش هـا در محـل 
کوچکـی شـکل گرفتـه بـود و شـبیه مزرعـۀ تحقیقاتـی کوچکـی شـده بـود. در 

ایـن مجموعـه کشـاورزان نقـش آزمایش گـر را داشـتند.
سـینی های  بـه  کشـاورزان  به همـراه   ،1396 فروردیـن   7 و   4 روزهـای 
نشـا سـر زدیـم و متأسـفانه جوانـه نـزده بودنـد. کشـاورزان بـا مـا مشـورت 
می کردنـد کـه آیـا دوبـاره کشـت کنیـم یـا همچنـان منتظـر بمانیـم؟ مـا هـم 
پاسـخ می دادیـم کـه »بـه نظـر مـا بهتـر اسـت دوسـه روز بیشـتر صبـر کنیـم 
ولی در نهایت، این شـما هسـتید که باید تصمیم نهایی را بگیرید و ما نیز 

مطیـع ایـن تصمیـم هسـتیم.«
سبزشـدن  مـژدۀ  و  گرفـت  تمـاس  آقاحافـظ   ،1396 فروردیـن   10
بـا  آقاحافـظ  رفتیـم.  دیدن شـان  بـه  بعـد  روز  چنـد  داد.  را  گوجه فرنگی هـا 
خوشحالی به ما گفت: »از آن روزی که به شما خبر داده ام، تعداد بیشتری 
سـبز شـده اند.« آن هـا را بـه مـا نشـان  داد. ایـن در حالـی بـود کـه تعـدادی از 
اهالِی دیگِر روستا، از جمله آقای نبی زاده جلوی در خزانه در حال تماشای 

مـا بودنـد.
آن هـا بسـتر کاشـت ابداعـی خـود را در آزمایش هـا بهتـر از پیت مـاس 
ارزیابی کردند. سینی نشا با تعداد حفره های کمتر و اندازۀ درشت تر را هم 
بهتر از سینی های نشا با تعداد حفره های بیشتر و کوچک تر می دانستند. 
در کل این روش اسـتفاده از سـینی های نشـا را به کشـت مسـتقیم داخل 
مزرعه و کرت های کوچک ترجیح می دادند. نظرشان این بود که بازده شان 
نیـز بهتـر شـده اسـت؛ البتـه تعـداد کمـی از نشـاها در اثـر مصـرف مسـتقیم 

کـود اوره در زمـان نشـا از بیـن رفتـه بـود.
سـال زراعـی 1397، کـه مـا آن روسـتا را به دلیـل اتمـام پـروژه تـرک کـرده 
بودیم، این دو برادر به همراه چند نفر دیگر از اهالی از جمله آقای نبی زاده 
تماشـا  را  فرآینـد  ایـن  اول،  سـال  در  نبـی زاده  آقـای  آمدنـد.  مـا  شـرکت  بـه 
می کرد و نقِش فعالی نداشـت. برای تهیۀ سـینی نشـا آمده بودند. برادران 
نـوراهلل زاده ایـن بـار بـه افـراد کاربلـدی تبدیـل شـده بودنـد و بقیـه را همراهـی 

و راهنمایـی می کردنـد.
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دعوت آن ها، فرصتی فراهم کرد که دوباره سـری به روسـتای خنجرقشـاق بزنیم. دیدیم که در آن سـال 
خ داد کـه مـا هرگـز تصـور نمی کردیـم   چهـار نفـر دیگـر بـه ایـن فرآینـد پیوسـته اند. ایـن اتفـاق در حالـی ر

ً
حـدودا

این شیوۀ کاشت نشا به زودی و در سال های بعد گسترش یابد و برای تعداد نفرات بیشتری در آن روستا 
هم کارا باشـد. شـاید توانمند شـدن تعدادی از کشـاورزان در آن فن آوری و انتقال آن از کشـاورزی به کشـاورز 

دیگر علت این گسـترش در روسـتا بود. 

آقاحافظ نشاها را به ما نشان می داد و 
تعدادی از اهالی دیگر روستا از جمله 
آقای نبی زاده جلوی در خزانه در حال 

تماشای ما بودند

عکاس: لیا وجدان قره باغ
سال 1396

این بار آقای نبی زاده بدون نیاز به ما و 
با کمک آقاحافظ و برادرش نشاها را در 

سینی های نشا کاشته بود

عکاس: لیا وجدان قره باغ
سال 1396
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 همـۀ اهالی 
ً
یکـی از روزهـای آخـر بهمن مـاه بـود. در یکـی از مغازه هایـی قـرار گذاشـته بودیـم کـه تقریبـا

روسـتای بایقـوت بـه آن رفت وآمـد داشـتند. قـرار ایـن بـود کـه بـا روسـتاییان دربـارۀ کشـت غالـب 
روسـتا )گوجه فرنگـی( صحبـت کنیـم. کشـاورزان می گفتنـد: »از روی عـادت گوجه فرنگـی می کاریـم 
کـه نتیجـه ای جـز کمـردرد و پـادرد برای مـان نـدارد. اصـًا امسـال کسـی وجـود نـدارد کـه از گوجه  فرنگـی 
سـود کرده باشـد. در مصرف آب هم صرفه جویی زیادی نکرده ایم؛ حتی آبیاری قطره ای هم جواب 

نداده اسـت.« 
در حیـن همیـن بحث هـا  بـود کـه مـرد میان سـالی وارد مغـازه شـد و تقاضـای خریـد نخـود کـرد. 
زمینـۀ بحـث جدیـدی ایجـاد شـد. یکـی از کشـاورزان، آقـای نـوروزی، گفـت: »قیمـت نخـودی کـه ایـن 
آقـا می خـرد، چندیـن برابـِر گوجه فرنگـی اسـت. زحمتـش هـم نصـف زحمـت کار ماسـت. مصـرف آب 
نخـود کمتـر اسـت و مانـدگاری بیشـتری هـم نسـبت  بـه گوجه فرنگـی دارد.« پرسـیدیم: »پـس چـرا 
نخـود نمی کاریـد؟« گفتنـد: »دلیـل قانع کننـده ای نداریـم. شـاید دلیلـش فقـط عادت مـان بـه کشـت 
بایقـوت  روسـتای  اهالـی  بیـن  در  مرسـوم  سـنتی  گوجه فرنگـی  کشـت  باشـد.«  قدیمـی  محصولـی 

به حسـاب می آیـد.
دو هفته بعد، آقای زینال زاده، که در مغازۀ روستا با هم آشنا شده بودیم، با ما تماس گرفت 
 ، و خواست که هروقت به روستای بایقوت سر زدیم، با او هم دیداری داشته باشیم. فردای آن روز
به روستا رفتیم و طبق قرار قبلی با آقای زینال زاده و نوروزی نیز دیدار کردیم. آقای زینال زاده گفت: 
»کشـت محصـول دیگـری مثـل نخـود ذهنـم را مشـغول کـرده اسـت.« بعـد هـم گفـت کـه بـا خانواده، 
 بـرادر و خانمـش نیـز مشـورت کـرده اسـت. می خواهنـد امسـال در کنـار کشـت گوجه فرنگـی، زمیـن 
مناسـبی اجـاره کننـد و به صـورت آزمایشـی  نخـود بکارنـد. از مـا خواسـت در ایـن  کار همراهی شـان 
، اطاعات بیشـتری دربارۀ  کنیم. ما هم با کمال میل پذیرفتیم. قرار شـد تا دیدار بعد، ما و کشـاورز
نخـود جمـع آوری کنیـم. اینکـه کشـاورزی  بـرای کشـت آزمایشـی جدیـدش از مـا درخواسـت همـکاری 

کرده بود، باعث شـد پشـتکار بیشـتری برای این کار داشـته باشـیم.

ماجراینخود از
تاگندمتیپی

شیرین عبدالهیسحر اکبرزاده روستاهای
بایقوت

لکر
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دفعـۀ بعـد کـه همدیگـر را دیدیـم، فهمیدیـم اطاعات مـان دربـارۀ کشـت نخـود کامـل نیسـت. تصمیـم 
ح کنیـم. از ایـن رو، همـراه بـا آقـای  گرفتیـم ایـن موضـوع را بـا رئیـس ترویـج و کارشـناس زراعـت شهرسـتان مطـر
زینال زاده به ادارۀ جهاد کشـاورزی شهرسـتان ملکان رفتیم. از آن ها ارقام مناسـب را برای منطقه پرسـیدیم 
و بنابـر صاح دیـد کارشـناس زراعـت، رقـم کاشـان خریـداری شـد. همچنیـن، دربـارۀ نـکاِت دیگـری هـم بـا آن هـا 
مشـورت کردیـم: زمـان آبیـاری، ضدعفونی کـردن بـذر بـرای جلوگیـری از بیماری هـای احتمالـی، عمـق کشـت، 

نحـوۀ اسـتفاده از سـم و کـود.
بـا آقـای زینـال زاده دربـارۀ آبیـاری محصـول صحبـت کردیـم. او گفـت: »بـرای زمینـی کـه قـرار اسـت در آن 
نخود کشـت کنم، باید آب را از مزرعۀ همسـایه بیاورم. با این حسـاب، آبیاری مزرعه برایم سـخت اسـت و در 
طـول مسـیر آب اسـراف خواهـد شـد.« آقـای نـوروزی گفـت: »آیـا می شـود مثـل گوجه فرنگـی آبیـاری تیپـی انجـام 
دهیـم؟« گفتیـم: »نمی دانیـم، تـا حـاال نشـنیده ایم.« گفـت: »می خواهیـم آزمایشـی نخـود را تیپـی کشـت کنیـم تا 
ببینیـم چـه نتیجـه ای خواهـد داشـت.« بـرای آبیـاری تیپـی، بایـد بذرهـا را در یـک ردیـف قـرار می دادنـد. به خاطـر 
هزینۀ زیاِد ادوات و کوچک بودن زمین شان، نمی توانستند از ادوات و ردیف کار استفاده کنند و با دستگاه 

نشـاکاِر دسـتی ای کـه خودشـان طراحـی کـرده بودنـد1، ایـن کار را انجـام دادنـد.
بعد از کشـت نخود، کشـاورزان از مزرعۀ آقای زینال زاده و نوروزی به صورت ادواری بازدید کردند. تاش 
مشـارکتی  نشـان دهندۀ  آزمایشـی  نخـود  کشـت  در  خانواده های شـان  اعضـای  و  نـوروزی  زینـال زاده،  آقـای 
خانوادگـی بـود. پـس از برداشـت محصـول، کـه حـدود سـه ونیم تـن در هکتـار بـود، تسـهیلگران جلسـاتی بـرای 
تحلیل موضوع و محصول برداشت شـده برای کشـاورزان عاقه مند شـکل دادند. آقای زینال زاده و نوروزی 

گفتنـد: »سـال دیگـر هـم در مسـاحت بزرگ تـر نخـود خواهیـم کاشـت.« 
کشـت آزمایشـی نخـود نتیجه بخـش بـود؛ امـا به دلیـل گران بـودن اجاره بهـا و همچنیـن اختـاف بـا ادارۀ 
آب، نتوانسـتند سـال بعد به کشـت آن ادامه دهند. با این وجود، بازدیدهای ادواری برای ما تجربه ای جدید 
بـه همـراه داشـت. آقـای فرهنگـی، یکـی از کشـاورزانی کـه در بازدیدهـای ادواری همـراه مـا بـود، گنـدم را بـه روش 
، کشـاورزی  سـنتی کشـت می کـرد. کشـت نخـود به صـورت تیپـی برایـش جالـب بـود. گفـت: »در روسـتای لکلـر

بازدید ادواری کشاورزان
ع از مزار

عکاس: بهزاد سالمی
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وجود دارد که گندم را به صورت تیپی کشـت کرده اسـت. به نظر شـما جواب خواهد گرفت؟« انگار 
نحـوۀ کشـت گنـدم تیپـی برایـش سـؤال بـود. اینکـه چطـور کشـت می شـود؟ مگـر ممکـن اسـت؟ 

همیـن سـؤال، شـروِع انتقـال تجربـه از روسـتای لکلـر بـه روسـتای بایقـوت بـود.

خ داد: آقای زینال زاده بذرکاری دستی برای نخود ساخت که  1. در این میان، اتفاقی جالب ر
ایدۀ آن را از نشاکار گوجه فرنگی گرفته بود.

ماجرایآقاینجفنیا
یکی از روزهایی که در روستای لکلر برای فاز سوم پروژه حضور داشتیم، 

آقای نجف نیا که از کشاورزان پروژه بود، به ما گفت که قصد دارد به صورت 
آزمایشی گندم را به روش تیپی کشت کند. تردید داشتیم؛ چون قباًل 

ندیده بودیم کسی این کار را انجام دهد. دلیل این تصمیم را پرسیدیم. 
گفت: »سال قبل گندم و یونجه را آبیاری بارانی کرده بودم و جواب داد، به 
نظرم تیپی هم جواب می دهد. اگر همراهی کنید، این کار را انجام خواهم 

داد.« با درمیان گذاشتن این موضوع با کارشناسان جهاد کشاورزی، 
شروع به کشت آزمایشی گندم تیپی کردیم. پابه پای آقای نجف نیا در تماِم 

مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم همراهش بودیم. 

پیشـنهاد دادیـم از مزرعـۀ گنـدم آقـای نجف نیـا در روسـتای لکلـر کـه بـه روش آبیـاری تیپـی 
کشـت کـرده بـود، دسـته جمعی بازدیـد کنیـم. همـراه آقـای فرهنگـی و سـایر کشـاورزان عاقه منـد 
، نحـوۀ  بـه مزرعـۀ آقـای نجف نیـا رفتیـم. آقـای نجف نیـا سـر مزرعـه اش به صـورت شـفاهی نـوع کار
کشـت و آبیـاری را بـه کشـاورزان بازدیدکننـده توضیـح داد. قـرار شـد موقـع برداشـت محصـول هـم 
کشاورزان با هم در ارتباط باشند تا بتوانند آبیاری غرقابی و تیپی را مقایسه کنند. از مزرعۀ گندِم 
تیپـی، ُنـه تـن در هکتـار محصـول برداشـت شـد؛ در حالـی  کـه در مزرعـۀ شـاهد کـه به صـورت سـنتی 

کشـت و آبیـاری شـده بـود، چهـار تـن محصـول برداشـت شـد.
آقای فرهنگی که محصول برداشت شده را دیده بود، گفت حاضر است در روستای بایقوت 
گندم را به صورت تیپی کشـت کند. او با آقای نجف نیا رابطه ای گرم و صمیمی برقرار کرد و دربارۀ 
همه چیز با آقای نجف نیا مشورت می کرد؛ از نحوۀ سم پاشی تا فاصلۀ تیپ ها، نوع آبیاری و رقم 
گندم کشت شـده. در طول این فرایند نیز کشـاورزان به مزرعۀ هم سـر می زدند و مزایا و معایب 
روش هـا را از هـم می پرسـیدند. ایـن اتفـاق، در واقـع باعـث انتقـال تجربـه از روسـتایی بـه روسـتای 

« را برای ما معنی کرد. دیگر شـد و جملۀ »از کشـاورز به کشـاورز
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همراهشدیم
وباهمآموختیم

فرشاد جودیانروستای داش تپه

روز متفاوتی بود. دومین سالی بود که به روستای داش تپه می رفتیم و قرار 
بود بعد از وقفه ای چندماهه دوباره به آنجا برویم. از شهرستان میاندوآب 
تا روستا 25 کیلومتر بود. داخل خودرو نشستیم و حرکت کردیم. سکوت 
داخـل خـودرو را فـرا گرفتـه بـود. اعضـای تیـم حرفـی نمی زدنـد شـاید آن هـا 
هـم ماننـد مـن در ذهـن خـود ماجـرای ورود و کارهای مـان را در روسـتای 
داش تپـه مـرور می کردنـد. سـال قبـل در روسـتا به نظـر خودمـان خـوب کار 
کـرده بودیـم و بـا مشـارکت روسـتاییان توانسـته بودیـم تکنیک هـای فنـی 
ع آن هـا اجـرا کنیـم؛ کاشـت فاروئـی گنـدم، کشـت دوردیفـۀ  خوبـی را در مـزار
چغندرقنـد، کاهـش ابعـاد کرت هـا و کشـت زیرپاسـتیک گوجه فرنگـی؛ امـا 
اینکـه سـال های قبلـش چـه شـرایطی در ایـن روسـتا داشـتیم و چطـور شـد 

کـه بـه وضعیـت مثبـت فعلـی رسـیدیم، داسـتان مفصلـی اسـت.

از ابزار ماتریس زوجی برای انتخاب و اولویت بندی بین چند گزینه 
استفاده می شود، به نحوی که گزینه هایی که قرار است با یک دیگر 

مقایسه شوند، در ردیف باالی جدول ماتریس و دوباره به همان ترتیب 
در ستون کنار قرار می گیرند. سپس ردیف به ردیف همۀ موارد با بقیۀ 
موارد مقایسه می شوند. در پایان که همه موارد با هم مقایسه زوجی 
شدند می توان تعداد دفعات تکرار شدن هر مورد را شمرد و اولویت  

نسبی شان را به دست آورد. طی این مقایسه دلیل برتری یا ترجیح داشتن 
یک گزینه به گزینه دیگر نیز گفتگو و ثبت می شود تا دال یل )به عبارتی، 

مالک های( ارجحیت داشتن گز ینه ها بر  یکد یگر نیز مشخص  شود.
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ابزار تحلیل میدان نیرو )force field analysis( کمک می کند تا عوامل 
سوق دهنده و بازدارندۀ به وقوع پیوستن یک تغییر تحلیل شود. 
با این ابزار می توان تأثیر نسبی این عوامل را نیز از نگاه تحلیل گران 

مورد بررسی قرار داد. در آغاز تحلیل، تغییر یا موضوع مورد بررسی را 
سرلوحه ی نمودار قرار می دهیم و زیر آن، صفحه یا سفره را به دو نیم 

تقسیم می کنیم. خِط تقسیم کنندۀ صفحۀ ما در واقع نمایانگر وضعیت 
موجود موضوع مورد بررسی است. عوامل سوق دهنده در یک طرف 

و بازدارنده در طرف دیگر خط ثبت می شوند. پس از ثبت عوامل، از 
هر عامل سوق دهنده و بازدارنده فلشی به سمت خط وسط سفره 

می کشیم. قطر این فلش ها بیانگر میزان نسبی تأثیرگذاری آن عامل بر 
، تأثیر آن  روند به وقوع پیوستن تغییر است. هر چه قطر فلش بیشتر

. عامل هم بیشتر

مغـازۀ آقابهلـول را به یـاد آوردم کـه محـل برگـزاری نشسـت های مـا بـا 
روسـتاییان شـده بود. نشسـت هایی که با سـه چهار نفر شـروع شـده بود 
و در آخـر بـه سـی چهل نفـر رسـیده بـود. حرف هـای روسـتاییان در ذهنـم 
بـود کـه هربـار توصیـۀ فنـی می کردیـم، آن هـا می گفتنـد: »بلـه، شـما درسـت 
می گوییـد« و بعـد از رفتـن مـا هرکـدام کاری را کـه همیشـه انجـام می دادنـد، 
می گفتنـد:  می دادیـم.  توضیـح  آن هـا  بـه  را  کشـت  نحـوۀ  می کردنـد.  تکـرار 
»خیلی خوب است« ولی در مقابل انجام آن مقاومت می کردند. می دیدیم 
حرف  هـا و توصیه هایـی را کـه مـا می گوییـم، اکثـر کشـاورزان بهتـر از مـا بلدنـد 
ولـی عمـل نمی کننـد. وارد بن بسـت شـده بودیـم. انـگار شـیوۀ فعلـی کار 

نکـرده بـود و بایـد راه جدیـدی می یافتیـم. امـا چـه راهـی؟
شروع کردیم به بررسی موقعیت. از ابزارهای متعددی استفاده کردیم 
و در نهایت متوجه شدیم که روستاییان در مقابل تغییر مقاومت می کنند. 
نتیجـۀ خوبـی بـود زیـرا اگـر مـا فراینـد ایجـاد تغییـر را تسـهیل کنیـم، شـاید 
نتایج بهتری به دست بیاید. یادم افتاد با بعضی افراد که راه حل ها را با هم 
به صـورت مشـارکتی سـاخته بودیـم یـا خودشـان راه حلـی پیـدا کـرده بودنـد، 
کار بهتـر پیـش می رفـت. آری، راه حـل مشـکات مـا مشـارکت روسـتاییان 
بـود. بـه یـاد آوردم در نشسـت هایی کـه بـا روسـتاییان داشـتیم، اکثـر آن هـا 
از مسـئوالن گایه منـد بودنـد زیـرا به قـول خودشـان آن هـا فقـط می آینـد و 
سـخنرانی می کننـد و می رونـد. گایـه داشـتند از کانال هـای بتنـی کـه بـدون 
پرسـیدن نظـرات روسـتاییان بـا هزینه هـای گـزاف مالـی و زیسـت محیطی 
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آن هـا را طراحـی و اجـرا کـرده بودنـد و بعـد از هشـت سـال هنـوز قطـرۀ آبـی در آن کانال هـا رهاسـازی نشـده بـود. 
در واقع روسـتاییان در گایه های شـان به صورت واضح گفته بودند می خواهند در مسـائل مربوط به روسـتا 
صدای شـان شـنیده شـود و نظرات شـان در نظـر گرفتـه شـود ولـی مـا متوجـه نمی شـدیم. بـر همیـن اسـاس 

تصمیـم گرفتیـم مـا به تنهایـی حـرف نزنیـم بلکـه سـاکت باشـیم و گـوش دهیـم.
، به صـورت تلفنـی زمانـی را بـرای برگـزاری نشسـت بـا روسـتاییان هماهنـگ کردیـم. در  بـا مـرور ایـن افـکار
زمـان معیـن در مغـازۀ آقابهلـول حاضـر شـدیم. اهالـی نیـز آمدنـد. مثـل همیشـه شـروع کردیـم بـه گفت وگـو؛ بـا 
این تفاوت که ما سـؤالی می پرسـیدیم، آن ها حرف می زدند و ما نیز با اسـتفاده از برخی ابزارهای تسـهیلگری 
ماننـد ماتریـس زوجـی و تحلیـل میـدان نیـرو، تحلیل  هـای روسـتاییان را یادداشـت می کردیـم. ایـن تحلیل هـا 
کمـک می کـرد کـه کشـاورزان برداشـت متفاوتـی از مسـئله پیـدا کننـد. به عنـوان مثـال کشـاورزان قبـًا فکـر 
می کردند شرایط آب و خاک یکی از عوامل مهم بازدارندۀ کاشت است ولی بعد از تحلیل میدان نیرو متوجه 
شـدند اهمیـت نبـود ادوات مناسـب کاشـت بیشـتر اسـت. ایـن روش بـرای خـود کشـاورزان نیـز جالـب بـود 
زیـرا می دیدنـد کـه همیـن حرف هـا مبنـای تصمیم هـا و راه حل هـا اسـت. دیگـر نشسـت های مان هـم به صـورت 
مشـارکتی برگـزار می شـد. خـود کشـاورزان تکنیک هـای فنـِی مزرعـه را بررسـی می کردنـد و بعضـی  از آن هـا کـه 
امـکان انجام شـان بـا ادوات خودشـان فراهـم بـود، توجه شـان را جلـب می کـرد. دربـارۀ دیگـر تکنیک هـا نیـز نظـر 
می  دادنـد و دالیـل انجـام دادن یـا نـدادِن آن هـا را بیـان می کردنـد. در نهایـت در آن فصـل زراعـی در پانـزده مزرعـۀ 

آن روسـتا تکنیک هـای فنـی ای را انجـام دادیـم کـه بـا مشـارکت خـود کشـاورزان انتخـاب شـده بـود.
همان طـور کـه بـه روسـتا نزدیک تـر می شـدیم، بـه یـاد مـی آوردم کـه آن تکنیک هـای فنـی هـم باعـث کاهـش 
هدررفـت آب شـده بـود و هـم افزایـش عملکـرد محصـول را به همـراه داشـت. البتـه چیـزی کـه بیشـتر از همـه 

در واقع روستاییان در گالیه های شان به صورت واضح گفته بودند می خواهند در مسائل مربوط 
به روستا صدای شان شنیده شود و نظرات شان در نظر گرفته شود ولی ما متوجه نمی شدیم

تحلیل مشارکتی
 در جمع کشاورزان

عکاس وحید حشمتی
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برایم مهم بود، حضور فعال کشاورزان در مراحل مختلف کشت بود. مهم 
حـرف آن پیرمـردی بـود کـه وقتـی بـرای اولین بـار او را دیدیـم، متوجـه شـدیم 
کـه در جریـان فعالیت هـای مـا قـرار دارد. پیرمـرد بـه مـن گفـت: »زمین هایـی 
 وضعیت رشِد خوبی دارند. سال بعد من هم 

ً
که شما کشت کردی، واقعا

از ایـن روش هـا اسـتفاده خواهـم کـرد.« مهـم ایـن بـود کـه خـود کشـاورزان 
آموخته هایـی را کـه از طریـق مشـارکت بـا هـم کسـب کـرده بودنـد، در سـطح 
روسـتا بـا دیگـر کشـاورزان بـه اشـتراک گذاشـته بودنـد. به عنـوان مثـال مـا 
تنهـا بـا 15 کشـاورز کار می کردیـم ولـی متوجـه شـده بودیـم تعـداد بیشـتری 
از کشـاورزان از ایـن روش هـا اسـتفاده می کننـد. بـه قـول یکـی از کشـاورزان، 
آقـای آقامحمـدی، »مهنـدس، مـا خودمـان نتایـج روش هـا و تکنیک هایـی 
اشـتراک  بـه  کشـاورزان  بقیـۀ  بـا  بـود،  آمـده  در  نشسـت های مان  از  کـه  را 

گذاشـتیم.« مهـم آن تغییـری بـود کـه می دیدیـم.
هـر لحظـه کـه بـه روسـتا نزدیک تـر می شـدیم، هـم هیجان مـان افزایـش 
پیـدا می کـرد و هـم اسـترس مان بیشـتر می شـد. مـا یـک تیـم بودیـم ولـی 
ایـن تیـم فقـط متشـکل از مـا چنـد نفـر نبـود. ایـن تیـم متشـکل از آن چهـار 
آموزش گـر جوانـی بـود کـه بـا تمـام وجـود بـه مـا شـیوه های تسـهیلگری یـاد 
می دادنـد. ایـن تیـم متشـکل از کارمنـدان ادارۀ جهـاد کشـاورزی بـود کـه در 
تمامی مواقع همیشـه پشـتیبان مان بودند. تیم متشـکل از کارکنان دفتر 
تاالب  هـا بـود کـه بـا فروتنـی همیشـه حامـی مـا بودنـد و چندیـن نفـر دیگـر 
کـه دلسـوزانه بـه مـا کمـک می کردنـد و آن هـم بـرای یـک هـدف: تسـهیل در 
ایجـاد تغییـر در جامعـۀ محلـی، همـکاری در احیـای دریاچـۀ ارومیـه از طریـق 

. مشـارکت جوامـع محلـی در اسـتقرار کشـاورزی پایـدار
به روستا رسیدیم. از خودرو پیاده شدیم و باز هم به مغازۀ آقابهلول 
رفتیـم. روسـتاییان نیـز آمدنـد. بعضـی چهره هـا آشـنا بودنـد و بعضـی ناآشـنا 
ولـی همـه از موضـوع باخبـر بودنـد. به دلیـل کثـرت نفـرات بـه مسـجد روسـتا 
رفتیـم. کمـی حـرف زدیـم. صحبت هـای روسـتاییان مـا را بـه فکـر انداخـت. 
گویا اکثریت اهالی روستا در نشست های سال قبل شرکت داشتند. بعد 
متوجـه شـدیم بعضـی تکنیک هـای فنـی را کـه مـا سـال پیـش بـا مشـارکت 
ع خـود  ع گنـدم اجـرا کردیـم، حـاال افـراد زیـادی در مـزار خـود کشـاورزان در مـزار

عملـی می کنند.
در کشـت های بهـارۀ سـال قبـل چغندرقنـد را به صـورت دوردیفـه روی 
پشته کاشته بودیم و با تحلیل میدان نیرو متوجه شده بودیم بزرگ ترین 
روسـتاهای  کشـاورزان  ع  مـزار در  روش  ایـن  از  اسـتفاده  بازدارنـدۀ  عامـل 
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گوگ تپـه و داش تپـه، نبـودِن ادوات مرتبـط بـا ایـن تکنیـک در منطقـه بـود. پیگیری هـای خـود کشـاورزان و 
تدبیـر مدیریـت ادارۀ کشـاورزی شهرسـتان میانـدوآب باعـث شـده بـود دو عـدد از ایـن ادوات بـرای منطقـه 
خریداری شـود تا در فصل زراعی جاری، کشـاورزان بیشـتری با اسـتفاده از این روش چغندرقند کشـت کنند. 
خـود کشـاورزان مشـکل را پیـدا کـرده بودنـد و خودشـان نیـز راه حـل را یافتـه بودنـد. مـا وقتـی بـا اسـتفاده از 
ابـزار تسـهیلگری ماتریـس زوجـی »پایـداری اثـر مشـارکت« را بررسـی می کردیـم، متوجـه شـدیم کـه تعـدادی از 
، خیساندن  تکنیک ها تا حدی به پایداری رسیده اند؛ تکنیک هایی مانند کاهش ابعاد کرت ها، بذرمالی بذور
ریشـۀ نشـا و مدیریت سم پاشـی. بیش از 30 درصد کشـاورزان از این تکنیک ها اسـتفاده می کنند و با توجه 
به حل مشکل ادوات، تعدادی از کشاورزان تکنیک کشت دوردیفۀ چغندرقند را به کار خواهند گرفت. این 
یعنـی می توانیـم امیـدوار باشـیم کـه در سـال های آتـی تعـداد کشـاورزانی کـه از ایـن روش اسـتفاده می کننـد، 

افزایـش خواهنـد یافـت.
آموختیم که برای رسیدن به پایداری باید تغییر ایجاد شود؛ تغییراتی که خود کشاورز در تحلیل مسئله 

و شناسایی راه حل نقش دارد و بر اساس آن دست به انتخاب و آزمایش می زند.

ورود به
جمع کشاورزان

عکاس: فرشاد جودیان
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ح حفاظــت از تاالب هــای ایــران« بــا  پــروژۀ بین المللــی تــاالب تحت عنــوان »طــر
ــهیات  ــدوق تس ــت(، صن ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــران )س ــت ای ــکاری دول هم
از ســال    )UNDP(برنامــۀ توســعۀ ملــل متحــد و    )GEF(محیط زیســت جهانــی
ــور  ــا حــذف دائمــی تهدیدهــا و به ط ح کاهــش ی 2005 آغــاز شــد. هــدف از ایــن طــر
کلــی پایــداری و بقــای اکوسیســتم های تاالبــی ایــران اســت. همچنیــن در ایــن 
معرفــی  قالــب  در  را  به دســت آمده  تجربیــات  تــا  اســت  ایــن  بــر  تــاش  ح  طــر
و  دهــد  گســترش  جدیــد  مدیریتــی  سیســتم  اســتقرار  و  زیســت بومی  رویکــرد 
ــرای اجرایی شــدن آن در ســایر تاالب هــای کشــور فراهــم  ســازوکارهایی قانونــی ب

کنــد.
میـزان خشـکی دریاچـه در شـهریور 1393 )2014( بـه حـدی رسـید کـه قسـمت 
جنوبـی آن بـا خشـکی کامـل مواجـه شـد. یکـی از عوامـل مهـِم ایجـاد ایـن مشـکل، 
کاهـش مقـدار آب ورودی دریاچـه بـود کـه به تبـع آن وضعیـت تعـادل در تبخیـر و 
تغذیۀ دریاچه به هم می خورد. اگرچه شرایط اقلیمی تأثیر انکارناپذیری در شرایط 
کنونـی دریاچـۀ ارومیـه داشـته اسـت، عامـل بسـیار مهـم دیگـری هـم در خشـکی 
دریاچه وجود دارد که مربوط است به توسعۀ نامتوازن و ناپایدار در حوضۀ آبریز 
. سهم کشاورزی را  و برداشت بی رویه از منابع آب حوضه به ویژه در دو دهۀ اخیر
در تاریخچـۀ خشک شـدن ایـن حوضـه نمی تـوان نادیـده گرفـت. کشـاورزی در ایـن 
حوضـه طـی دهه هـای اخیـر بسـیار توسـعه یافتـه اسـت. بـا توجـه بـه محدودیـت 
پایـداری  رونـد،  ایـن  ادامـۀ  زیرزمینـی،  آب هـای  آبـی به خصـوص در بخـش  منابـع 
کشـاورزی منطقـه و در نتیجـه معیشـت مـردم منطقـه را در آینـده تهدیـد می کنـد.

بـا آغـاز همـکاری  در سـطوح عالـی میـان دولت هـای ایـران و ژاپـن بـرای بررسـی 
در  »همـکاری  تحت عنـوان  پـروژه ای   1393 سـال  در  ارومیـه،  دریاچـۀ  مشـکات 
احیای دریاچۀ ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار 
ح حفاظت از تاالب های ایران تعریف شد.  و حفاظت از تنوع زیستی« در دفتر طر
در ایـن پـروژه، سـازمان محیط زیسـت کشـور بـا همـکاری وزارت جهـاد کشـاورزی 
کوشـش کـرد تـا بـا آمـوزش بـه کشـاورزان منطقـه و مشـارکت آن هـا، تغییراتـی در 
ع افزایـش پیـدا کنـد و  شـیوۀ کشـاورزی سـنتی ایجـاد کنـد تـا بهـره وری آب در مـزار
ضمـن حفـظ منافـع و درآمـد کشـاورزان منطقـه، بـا صرفه جویـی در آِب مصرفـی در 

سـطح مزرعـه بـه تأمیـن بخشـی از حق آبـۀ دریاچـۀ ارومیـه کمـک کنـد. 
در ایـن پـروژه سـعی بـر ایـن بـود تـا از طریـق اجـرای مدیریـت زیسـت بومی در 
سطوح ملی و محلی، فضای مناسبی برای مشارکت ذی نفعان و تدوین و اجرای 
قالـب  در  مدیریـت،  برنامه هـای  ایـن  شـود.  ایجـاد  جامـع  مدیریـت  برنامه هـای 

تعریفواهدافپروژٔه
تاالبهایایران حفاظتاز
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فرآیندی مشارکتی و با هدف هم افزایی بین پروژه های توسعه ای و اقدامات حفاظتی در سطح حوضۀ آبریز 
تاالب ها تدوین شدند. وظایف هریک از نهادهای دولتی و غیردولتی هم در حفاظت از تاالب، هم راستا با 
شـکل گیری توسـعۀ پایدار در حوضه مشـخص شـد. در این میان، عاوه بر حفاظت از تنوع زیسـتی تاالب، 
گاه سـازی عمومی و مدیریت منابع آب و خاک با هدف تأمین  به نکاتی همچون معیشـت جوامع  محلی، آ

حق آبـۀ تـاالب نیـز توجـه می شـد. 
به دلیــل ماهیــت زمان بربــودن پروژه هــای توســعه ای و البتــه دســتاوردهای موفــق آن در ســال 1393، 
پــروژه بــرای شــش ســال متوالــی تمدیــد شــد. عاوه بــر ایــن، زیرســاخت ها و منابــع دولتــی و غیردولتــی ایــران 
هــم بــه کار گرفتــه شــدند و ایــن موضــوع باعــث شــد در جوامــع محلــی جریانــی اجتماعــی بــرای مشــارکت در 
فراینــد احیــای دریاچــه ارومیــه شــکل  بگیــرد و نقــش هــر یــک از متولیــان مشــخص شــود. نقــش هــر یــک از 

متولیــان ایــن پــروژه به طــور خاصــه در زیــر آمــده اســت:
دفتـر طـرح حفاظـت از تاالب هـای ایـران از سـوی »سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت« مجـری ملـی پـروژه 
است و مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده دارد. این دفتر که مرکز اصلی انجام پروژه است، به صورت 

رسـمی فعالیت هایی در دسـتور کار خود دارد. برای مثال:
»پرداخـت منابـع نقـدی الزم بـرای اجـرای پـروژۀ کشـاورزی پایـدار در هـر سـایت«، از طریـق عقـد قـرارداد 

بـا تشـکل های غیردولتـی یـا شـرکت های فنی مهندسی کشـاورزی
»انجـاِم هماهنگی هـای الزم بـرای پشـتیبانی از اجـرای پـروژه«، در سـطح نهادهـای ملـی و بین بخشـی 
، وزارت نیرو و دیگر ذی نفعان(  )سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور

و مؤسسـات مرتبط با موضوع پروژه در سـطوح ملی و اسـتانی
ح حفاظت از تاالب ها، مدیریت، هماهنگی و تسهیلگری پروژه در سطوح  در حقیقت وظیفۀ اصلی دفتر طر

مختلف است.
آذربایجـان غربـی و شـرقی، اصلی تریـن شـریک اجرایـی پـروژه در سـطح  کشـاورزی  سـازمان های جهـاد 
اسـتانی هسـتند. ایـن سـازمان ها عاوه بـر نقـش نظارتـی، تسـهیل امـور اجرایـی پـروژه را نیـز بـر عهـده دارنـد. 
در اسـناد باالدسـتی، وظایف متنوعی برای این دو سـازمان ذکر شـده اسـت. از جمله اینکه این سـازمان ها 
وظیفـه دارنـد بـر تکنیک هـای اجرایـی شـرکت ها بـرای کاهـش آب و سـایر منابـع نظـارت فنـی کننـد. مراکـز 
تحقیقات جهاد کشـاورزی هم نقش مهمی در آموزش کاهش مصرف آب و نهاده های شـیمیایی و اثرات 

اجـرای پـروژه بـر اقتصـاد کشـاورز بـه عهـده دارنـد.
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سحر اکبرزاده قلعه نام 

4153 آریا کشت ملکان شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

بایقوت، تپه اسماعیل آباد و لکلر  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز سوم پروژه کشاورزی پایدار 1395  

09145048749 همراه 

sahar20silver@gmail.com  ایمیل 

شیرین عبدالهی نام 

4153 آریا کشت ملکان شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

بایقوت، تپه اسماعیل آباد و لکلر  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز دوم پروژه کشاورزی پایدار 1394  

   09147277767 همراه 

   abdollaheishirin@yahoo.com  ایمیل

شناسنامٔه
نویسندگان
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عبداهلل امینی)چیکو( نام 

آوان کشت پایدار مکریان مهاباد شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

قم قلعه  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز سوم پروژه کشاورزی پایدار 1395  

09145250820 همراه 

   chiko.amini8@gmail.com  ایمیل

سونیا روشن رو نام 

آوان کشت پایدار مکریان مهاباد شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

گاپیس  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز اول پروژه کشاورزی پایدار 1393  

09146048015 همراه 

 soniaroshan1370@gmail.com ایمیل 
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لطیف حقی نام 

دانش پژوهان سبزگستر ارومیه شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

خنجرقشاق، تازه کند، قرابقلو  

آباجالوی سفلی و سعیدلو  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز اول پروژه کشاورزی پایدار 1393  

latifhaggy@yahoo.com  ایمیل 

لیا وجدان قره باغ نام 

دانش پژوهان سبز گستر ارومیه شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

قرابقلو، آباجالوی سفلی و تازه کند  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز دوم پروژه کشاورزی پایدار 1394  

vejdanleila@gmail.com  ایمیل 
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سونیا حبیب پیران نام 

رویان پروران شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

خداوردی خان  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز دوم پروژه کشاورزی پایدار 1394  

toba.worm@gmail.com ایمیل 

نوروز شهامت آذر نام 

مجتمع کشاورزی پدیده سبز آنیل شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

للکلو، فیروز آباد و قپچاق  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز اول پروژه کشاورزی پایدار 1393  

09143814770 همراه 

shahamatazar@yahoo.com  ایمیل 



142

هاله طارم نام 

یشیل اورمان چی چست شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

صفرقلی کندی  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز اول پروژه کشاورزی پایدار 1393  

haleh.taram@yahoo.com  ایمیل

فرشاد جودیان نام 

نازچین سپید آذران شرکت 

روستاهایی که تجربه اش در این کتاب آمده است 

داش تپه و گوگ تپه  

سال آغاز به کار در پروژه کشاورزی پایدار

فاز دوم پروژه کشاورزی پایدار 1394  

  09142844581 همراه 

 farshad.joudian@gmail.com  ایمیل 
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نقشٔهروستاهای
محلتجارب

Urmia

Tabriz

Mahabad

Malekan

Miandoab

Bonab

Azarshahr

Illkhchi

Salmas

Gamichi

La
ke

 U
rm

ia

روستای تازه کند

روستای قپچاق

روستای فیروزآباد

روستای للکلو

روستای گاپیس

روستای قم قلعه

روستای خنجرقشالق

روستای سعیدلو

روستای تپٔه اسماعیل آباد

روستای لکر

روستای بایقوت

روستای داش تپه

روستای گوک تپه

روستای قرابقلو
روستای صفرقلی خان

روستای خداوردی خان
روستای آباجالوی سفلی
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فرآیند
ثبتمشارکتیتجارب

، بعـد از گذشـت حـدود  ثبـت تجـارب به دسـت آمده از پـروژۀ اسـتقرار کشـاورزی پایـدار
شش سال از شروع پروژه و در فاز پنجم برنامۀ ارتقای ظرفیت توسط مؤسسه اندیشه 
انسانشـهر تعریـف شـد. دغدغـه ای کـه باعـث شـد سـراغ ایـن کار برویـم، روایت هایـی 
بودند که در هر فرصتی و به هر بهانه ای که با شـرکت های مجری مواجه می شـدیم، 
از تجـارب کار میدانی شـان می شـنیدیم؛ تجاربـی کـه به واسـطۀ تغییـر رویکردشـان از 
ترویجی به مشـارکتی به دسـت آمده بود. این تجارب نه در قالب گزارش های رسـمی 
می گنجید و نه فرصت دیگری برای ثبت شدن و به اشتراک گذاشتن پیدا می کرد اما 
می توانسـت به الیه هایی از اتفاقات و روندهای انجام شـده در این پروژه اشـاره کند 
که به فهم بهتر بستر و شرایط کاری چنین پروژه ای کمک کند. بنابراین، در این فاز 
از پروژه تصمیم گرفتیم که فرایندی مشارکتی برای مستندکردن این دست تجارب 

دنبال کنیم.
در قـدم اول، از افـرادی دعـوت کردیـم کـه در قالـب شـرکت های مجـرِی خدمـات 
کشـاورزی بـا پـروژه همـکاری داشـتند و در فازهـای قبلـی در برنامـۀ ارتقـای ظرفیـت بـا 
 
ً
رویکرد مشارکتی شرکت کرده بودند. از کسانی که به این دعوت پاسخ دادند، نهایتا

ده نفـر در مسـیر ثبـت مشـارکتی تجـارب میدانـی تـا انتهـا همـراه ماندنـد. ایـن نوشـته 
تاشی است برای ثبت این فرایند.

روند تولید کتاب از نشستی دوروزه برای هماهنگی های اولیه با داوطلبان شروع 
شـد و در ادامـه، بـه نوشـتن مطالـب و ویرایـش چندبـارۀ آن هـا بـا توجـه بـه بازخوردهـا 
رسـید. پس از این مرحله، کارگاه نوشـتن برگزار شـد که در چهار روِز فشـرده، متن ها 
و جـای آن هـا در کتـاب مشـخص شـد و کلیتـی از اجـزا و سـاختار کتـاب بـه  دسـت آمـد. 
برای نهایی شـدن این تصمیم ها، ارتباطات ایمیلی بعد از کارگاه ادامه داشـت که به 
نشسـتی یک روزه انجامید. پس از آن، محتوای کتاب ویراسـتاری و صفحه آرایی شـد 

و در پایان، نشستی یک روزه دیگری برای بازبینی محصول نهایی برگزار شد. 
 منعکس کنندۀ روندی است که داوطلبان، که از این پس آن ها 

ً
این متن صرفا

را نویسـندگان کتاب می نامیم، برای تولید این کتاب طی کرده اند. بدیهی اسـت این 
فرایند بی نقص نیسـت و الگوی تولید مشـارکتی کتاب تجارب محسـوب نمی شـود. 
بلکـه تنهـا به عنـوان تجربـه ای از ثبـت تجـارب و آموخته هـای کار میدانـی بـه شـیوه ای 
مشارکتی  به اشتراک گذاشته می شود. جزئیات بیشتری در ارتباط با هر یک از مراحل، 
آنگونه که برنامه ریزی شده بود و آنگونه که در عمل اتفاق افتاد، در ادامه آمده است.
اولیـن گام ایـن فراینـد، نشسـتی دوروزه در ارومیـه بـود. در ایـن نشسـت، بـرای اینکـه 

نشست
 دوروزه
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موضوع نوشـته های کتاب مشـخص شـود، از شـرکت کنندگان خواسـتیم بگویند 
رونـدی کـه در ایـن چنـد سـال بـا کشـاورزان طـی کرده انـد، چـه تفاوتـی بـا تجـارب 
قبلی شـان در کار بـا کشـاورز داشـته اسـت. هرکـس جـواب اولیـه اش را بـا گروهـی 
سه چهارنفره در میان گذاشت. دسته بندی این جواب ها در جمع ، سرفصل هایی 
را مشـخص کـرد کـه نشـان مـی داد قـرار اسـت تجـارب بـه چـه موضوعاتـی ربـط پیـدا 
کنند. سـپس هر شـرکت کننده اعام کرد برای کدام موضوعات تجربه ای خواهد 

نوشت. بنابراین نویسندگان هر موضوع مشخص شدند.
پیش از شـروع نوشـتن، الزم بود بین گروه توافقی روی نوع متن هایی که در 
کتـاب می آیـد و سـبک نوشتن شـان صـورت گیـرد تـا متن هـای نهایـی به جـز تنـوع، 
، ابتدا شرکت کنندگان  هماهنگی الزم را هم با یکدیگر داشته باشند. برای این کار
در گروه هـای چهارنفـره نمونه هایـی از تجربه نـگاری  کار مشـارکتی را کـه از منابـع 
مختلف تألیفی و ترجمه ای انتخاب شده بود، بررسی کردند. در بررسی هر نمونه 
گفتنـد کـه ایـن متـن چـه ویژگی هایـی دارد کـه می توانـد آن را یکـی از متن هـای کتاب 
کند یا برای اینکه مناسـب کتاب باشـد، چه چیزهایی کم دارد. مجموع نکاتی که 
در این فرایند نوشته شد، ویژگی ها و انتظارات جمع از متن های کتاب را مشخص 

کرد.
سـبک  چنـد  از  نمونه هایـی  در  نوشـتن،  سـبک  دربـارۀ  تصمیم گیـری  بـرای 
نوشـتاری، ویژگـی فعل هـا، انتخـاب کلمـات، طـول جمله هـا و جـای اجـزای جملـه 
، متن هایـی کـه قبـًا توسـط  را بـا هـم مقایسـه کردنـد. سـپس بـرای تمریـن بیشـتر
همین شرکت کنندگان نوشته شده بود، با اجازۀ خودشان و بدون نام در اختیار 
گروه هـای کوچـک قـرار گرفـت. هـر گـروه سـعی کـرد زبـان متـن را شسـته رفته تر و بـه 
 همه در استفاده از زبانی که 

ً
زبان رایج نزدیک تر کند. در پایان این قسمت، لزوما

جمـع روی آن توافـق داشـت، یعنـی زبـان رسـمی، مسـلط نبودنـد؛ امـا می دانسـتند 
 متن قرار است به چه شکلی تبدیل شود.

ً
که نهایتا

»دوست دارید اولین نسخۀ کتاب که به دست تان رسید، آن را به چه کسی 
بدهیـد بخوانـد؟« بـا ایـن سـؤال هرکـس دو مـورد را نوشـت و بـا هـم در گروه هـای 
سه نفره، دربارۀ چرایی آن همفکری کردند. پاسخ ها در جمع مرور و تکمیل شد. 

بدین ترتیب مجموعه ای از مخاطبان احتمالی کتاب به دست آمد.

نشست
 دوروزه
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در نشسـت دوروزه قرار شـد نسـخۀ اولیۀ مطالب تا پایان آذرماه نوشـته شـود و 
تیم ما، که تسـهیلگری فرایند ثبت تجارب را به عهده داشـت، در طول دی ماه به 
آن بازخـورد بدهـد. بهمن مـاه صـرف بازبینـی و اصـاح مطالـب براسـاس بازخوردهـا 
شود و کارگاه نهایی کردن مطالب و ساختار کتاب، یا به عبارتی کارگاِه نوشتن، در 
اواخـر بهمـن مـاه برگـزار شـود. امـا ایـن زمان بنـدی در عمـل دسـتخوش تغییـرات 

زیادی شد.
برای نوشتن نسخۀ اولیه مطالب، بعضی نویسندگان بازبینی های درون تیمی 
انجام دادند یا برای اطمینان از صحت مطلب خود، به کشاورزان مراجعه کردند. 
بعضـی دیگـر نیـز بـا کمـک مسـتندات قبلـی یـا حافظـۀ خودشـان متـن را نوشـتند. 
کشـید و مطالـب  انتظـار می رفـت، طـول  آنچـه  از  آماده کـردن نسـخۀ اول بیـش 
به تدریـج از پایـان آذر تـا پایـان دی مـاه به دسـت مـا رسـید. هـر نسـخه کـه دریافـت 
می شد، بر اساس جدولی که با کمک معیارهای توافق شده در کارگاه تهیه شده 
بـود، بازخـورد می گرفـت. ارتبـاِط متـن بـه موضـوع انتخاب شـده توسـط نویسـنده، 
واضـح و مکفی بـودن آموخته هـای متـن، داشـتن شـواهد کافـی، میـزان جزئیـات، 
منعکس شـدن تجربـۀ شـخصی نویسـنده، تطابـق نـوع متـن بـا انـواع نوشـته های 
 کیفیـت زبـان و میـزان خواندنی بـودن متـن، برخـی از 

ً
توافق شـده در کارگاه و نهایتـا

این معیارها بودند.
ایـن فراینـد بـرای بعضـی مطالـب یـک  بـار و بـرای بعضـی دیگـر دو بـار تکـرار 
شـد. متوجـه شـدیم محـک زدن بـا معیارهـای جـدول، بـرای برخـی از نویسـندگان 
به شـکل  بازخوردهـا  بعـد،  مرحلـۀ  در  دلیـل  همیـن  بـه  نیسـت.  کمک کننـده 
مشـخص تر و از طریـق کامنـت گذاشـتن روی مطلـب نشـان داده شـد. ماجـرای 
رفت وبرگشـت مطالـب، تـا اواخـر فروردیـن 1398 ادامـه یافـت. در ایـن فاصلـه تیـم 

ما با توجه به ماهیت و هدف تولید این کتاب، مقدمه ای نوشت.

نوشتن،  بازخوردگرفتن و
 بازنویسی متن ها
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وقتی همۀ مطالب به میزانی از آمادگی نسبی رسیدند، کارگاه نوشتِن چهارروزه ای 
در اردیبهشـت 98 برگزار شـد. در این کارگاه، همه مطالب کتاب، در چند مرحله 
از طـرف دیگـر نویسـندگان بازخوردهایـی دریافـت کـرد و بـر ایـن اسـاس، هرکـس 
مطالب خودش را ویرایش کرد، عنوان هر نوشته نهایی شد و نویسندگان دربارۀ 
ترتیـب مطالـب و فصل هـا تصمیـم گرفتنـد. در ضمـن پیشـنهادهایی بـرای عنـوان 
ح جلد و صفحه آرایی کتاب وجود  ح شد و دربارۀ ترجیحاتی که برای طر کتاب مطر
داشـت، توافـق شـد. هم چنیـن در ایـن کارگاه، نویسـندگان مقدمـۀ نوشته شـده 

برای کتاب را هم خواندند و به آن بازخورد دادند. 

در شـروع کارگاه، هـر یـک از شـرکت کنندگان نسـخه ای از مقدمـه کـه توسـط تیـم 
مـا نوشـته شـده بـود در دسـت داشـت و بـا خوانـدن آن روی طیفـی از منفـِی یـک 
تـا ده، کـه در ابعـاد بـزرگ روی زمیـن کشـیده شـده بـود، جابه جـا می شـد. سـپس 
دربـارۀ بخش  هایـی از متـن کـه آن هـا را بـه جلـو یـا عقـب حرکـت داده بـود و چرایـی 
حرکت شان نکاتی گفتند. این نکات یادداشت شد و تیم ما در طول کارگاه، متن 
مقدمه را با توجه به نکات نوشته شده بازنویسی کرد. در مقطعی دیگر از کارگاه، 
متِن بازنویسی شده به گروه برگردانده شد تا بازخوردهای نهایی را دریافت کند.

الزم بـود کـه فراینـد بازخـورددادِن جمعـی روی متن هایـی هـم کـه نویسـندگان 
، ابتدا به کمک جدول بازخورد توضیح  کتاب نوشته بودند، طی شود. برای این کار
داده شد که چطور تیم تسهیلگری متن ها را بررسی کرده است. بعد از هم فهمی 
دربارۀ معیارهای بازخورددادن، سـراغ متن ها رفتیم. متن ها از پیش چاپ شـده 
بودنـد و روی میزهـای کارگاه قـرار گرفتـه بودنـد. هرکـس سـراغ متنـی می رفـت و آن 
را مطالعـه می کـرد. در حیـن مطالعـه، بازخوردهایـش را به شـکل کامنـت روی متـن 
می نوشـت، بـرای عنـوان متـن پیشـنهادی مـی داد و سـپس بـه سـراغ متـن بعـدی 
 هر نویسنده با کمک پیشنهادهای دیگران، عنوانی برای هریک از 

ً
می رفت. نهایتا

متن هایش انتخاب کرد. تمام این عنوان ها در جمع با ارائۀ خاصه ای از محتوای 
ح شد و شرکت کنندگان نظرشان را به آن عنوان ابراز کردند. متن مطر

کارگاه نوشتن

بازخوردگرفتن
دربارۀ مطالب
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بعـد از اینکـه هـر متـن حداقـل توسـط دو نفـر خوانـده شـد، نوبـِت زمانـی شـخصی 
برای نوشتن بود. هر نویسنده با بررسی یک به یِک بازخوردها، شروع به ویرایش 
متن هایش کرد. بعضی ها که متن شان ویرایش کمتری احتیاج داشت، توانستند 
در این قسمت به دیگران کمک کنند. ویرایش متن ها و به کارگرفتن بازخوردها 
نه تنها در کارگاه که تا پاسی از شب در سالن عمومی محل اقامت نیز ادامه یافت. 

الزم بـود کلیـت هـر موضـوع، یـا بـه عبارتـی سـرفصل کتـاب، بـا تمـام مطالبـش دیـده 
ایسـتگاه های موضوعـی مشـخص شـد و نویسـندگان در   ، کار ایـن  بـرای  شـود. 
گروه هـای دو تـا چهـار نفـره شـروع بـه کار روی موضوعـات کردنـد. در هـر ایسـتگاه، 
باید ربط هر مطلب را به موضوع و به دیگر مطالب زیر آن موضوع بررسی کرده و 
 باید تصمیم می گرفتند که این 

ً
تقدم و تأخر مطالب را مشخص می کردند. ضمنا

سرفصل با توجه به مطالب فعلی برای قرارگرفتن در کتاب چه خألهایی دارد.     
بعـد از ایـن مرحلـه، هـر سـرفصل بـه نویسـنده ای سـپرده شـد کـه در تنظیـم 
ایسـتگاهی آن حضور نداشـت. این شـخص قرار بود به عنوان بازبین نهایی، کل 
فصـل را بررسـی کنـد و دربـارۀ کیفیـت آن قضـاوت کنـد. هـر بازبیـن نتیجـۀ کارش را 
روی طیفی که به دیوار نصب شده بود، با ذکر دالیل منعکس کرد. به این ترتیب 
 بـرای واردشـدن بـه کتـاب 

ً
همـه می توانسـتند ببیننـد کـه کـدام سـرفصل ها تقریبـا

آماده هستند و کدام ها هنوز جای کار دارند.
 وقتی ترتیب عنوان های زیر هر سرفصل مشخص شد، جمع شروع به 

ً
نهایتا

مرتب کـردن سـرفصل ها یـا همـان فهرسـت مطالـب کـرد. کاغذهـای بزرگـی را کـه در 
ایسـتگاه ها برای هر سـرفصل تهیه شـده بودند، روی زمین پهن کردیم. هرکس 
سعی می کرد چینشی پیشنهاد کند که نشان گر ارتباطی مفهومی و منطقی بین 
 از خـال صحبت هـا توافقـی بیـن گـروه شـکل گرفـت و 

ً
سـرفصل ها باشـد. نهایتـا

فهرست نهایی، در قالب سرفصل ها و عنوان های مطالب زیر آن سرفصل، روی 
زمین آورده شد.

در نشسـت دوروزه، وقتی سـرفصل ها مشـخص شـدند، چند گزینۀ محدود هم 
ح شده بود. در این مرحله، عاوه بر آن گزینه ها، نویسندگان  برای عنوان کتاب مطر
پیشنهادهای جدیدی هم داشتند. تاشی برای رأی گیری روی گزینه ها کردیم اما 
ایـن روش کمـک چندانـی نکـرد. بنابرایـن انتخـاب عنـوان اصلـی کتـاب را بـه بعـد از 

کارگاه و مراودات ایمیلی موکول کردیم.

انتخاب عنوان کتاب

زمان شخصی نوشتن

تنظیم فهرست مطالب
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در پایان نشست دوروزه، گسترۀ متنوع و ناهمگونی از افراد را به عنوان مخاطب 
کتاب به دست آمد. در این کارگاه، شرکت کنندگان این گستره را بازبینی کردند و 
افرادی را که قبًا نام برده بودند به سه گروه تقسیم کردند. یک گروه، مخاطبان 
، کسانی  کتاب بودند که قرار بود کتاب را بخوانند و از آن استفاده کنند. گروه دیگر
بودنـد کـه می خواسـتند نام شـان را در کتـاب بیاورنـد و از آن هـا تشـکر کننـد. گـروه 
آخـر هـم افـرادی بودنـد کـه می خواسـتند ایـن کتـاب را بـه آن هـا تقدیـم کننـد. بعـد از 
مشخص شدن افراد هر دسته، نویسندگان متن مربوط به هر قسمت را تنظیم 

کردند.

در پایان کارگاه، چند جلد کتاب با صفحه آرایی متفاوت در اختیار شرکت کنندگان 
قرار گرفت. این نمونه ها به کمک ماتریس زوجی دوبه دو مقایسه شدند و بدین 

ترتیب ویژگی های مطلوب  برای صفحه آرایی و طراحی جلد حاصل شد.
همزمان با گفت وگو دربارۀ ویژگی های ظاهری کتاب، چند نفر از نویسندگان 
به نمایندگی از جمع روی مقدمۀ هر فصل کار می کردند. این گروه تاش می کردند 
کـه هـر مقدمـه بتوانـد از تمـام مطالبـی کـه زیـر آن سـرفصل آمـده، نمایندگـی کنـد. 
این چند نفر الگوی مشـترکی برای این کار مشـخص کردند. این الگو را همراه با 
نمونه ای از مقدمه ها به دیگران نشان دادند و تأیید کل گروه را گرفتند. قرار شد 

مقدمه ها بعد از کارگاه نوشته و تکمیل شوند.
یـک هفتـه بعـد از کارگاه، نسـخۀ اصاح شـدۀ متن هـا به همـراه عکس هـای 
مربـوط بـه آن دریافـت شـدند. در طـول هفتـۀ بعـدی، ایـن متن هـا یـک بـار به لحـاظ 
محتوایی ویرایش شدند. در این دور از ویرایش به چند نکته توجه می شد: ارتباط 
، روان بـودِن متـن، روشـن بودن منطـق ماجـرا، تقـدم و  منطقـی جمـات بـا همدیگـر
تأخـر اتفاقـات و نمایندگی کـردن متـن از جنبـه ای از رویکـرد مشـارکتی. بازخوردهـا 
بـرای نویسـندگان ارسـال شـد و نسـخۀ نهایـی متن هـا تـا یـک هفتـه بعـد دریافـت 
شـد. بـه برخـی از خألهایـی کـه در ویرایـش محتوایـی برخـورده بودیـم، در نسـخۀ 

نهایِی مطالب همچنان پاسخی داده نشده بود. 

بازبینی مخاطبان کتاب

طرح جلد، صفحه آرایی و 
مقدمۀ هر سرفصل
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در این میان مقدمه های نوشته شده برای سرفصل ها نیز براساس بازخورد ما اصاح 
شـدند و برای بقیۀ گروه هم فرسـتاده شـدند. بعد از دریافت بازخورد گروه، تیمی که 
مسـئولیت مقدمه هـا را بـر عهـده گرفتـه بودنـد، آن هـا را بـرای بـار آخـر ویرایـش کردنـد. 
مـا نیـز مقدمـه کتـاب را بـا توجـه بـه بازخوردهـای داخـل کارگاه، اصـاح و نهایـی کردیم. بر 

همین مبنا، متنی پیشنهادی نیز برای پشت جلد کتاب تهیه کردیم.
گزینه های عنوان کتاب به اضافۀ چند گزینۀ جدیدی که برخی از نویسندگان ارسال 
کرده بودند، به شکل ایمیلی برای تک تک افراد فرستاده شد تا آن ها را اولویت بندی 
کننـد امـا ایمیـل، امـکان گفت وگـوی متمرکـز جمعـی و تصمیم گیـری نهایـی را فراهـم 
نمی کـرد. تیـم مـا نیـز پیشـنهاداتی بـرای محتـوای کتابچـۀ ضمیمـه داشـت کـه بـه نظـر 
می رسـید می توانـد بـه فهـم بیشـتر بسـتری کـه کتـاب در آن تولیـد شـده، کمـک کنـد. 
همچنین به نظر می رسید می تواند تغییرات کوچکی در فهرست صورت بگیرد. دربارۀ 

همۀ این نکات الزم بود به طور حضوری هم فکری کنیم.

تصمیم گرفتیم برای هم فکری دربارۀ نکاتی که گفته شد، نشست یک روزه ای در نیمۀ 
تیرمـاه برگـزار کنیـم کـه در آن همـۀ ایـن موضوعـات بـا جمـع بـه اشـتراک گذاشـته شـده و 
نهایی شود. بدین ترتیب در این نشست خألهای محتوایی مطالب برطرف شد، عنوان 

کتاب نهایی شد و تصاویر و اطاعات تکمیلی مربوط به هر مطلب جمع آوری شد.

پـس از نشسـت یـک روزه، محتـوای کتـاب در اختیـار ویراسـتار قـرار گرفـت تـا تطابـق 
بیشتری با ساختار زبان فارسی رسمی و نوشتاری پیدا کرده و به روان تر شدن متن ها 
کمـک کنـد. سـپس بـا در نظـر گرفتـن ویژگی هـای ظاهـری کتـاب کـه از کارگاه نوشـتن 
به دسـت آمـده بـود، محتـوای ویرایـش شـده صفحه آرایـی شـد. دو جلـد متفـاوت نیـز 
ح جلد مناسب کمک کند. خروجی صفحه آرایی  برای کتاب طراحی شد تا به انتخاب طر
در پنج نسـخه چاپ شـد تا نویسـندگان بتوانند نسـبت به اجزای مختلف آن بازخورد 

بدهند.

نشست یک روزه

 ویراستاری
 و صفحه  آرایی کتاب

کارهای تکمیلی پس از 
کارگاه
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20 شـهریور 98 بـا نویسـندگان کتـاب در ارومیـه گـرد هـم آمدیـم تـا محصـول نهایـی 
را بررسـی کنیـم. نسـخه های چـاپ شـده را در اختیـار گروه هـای دو نفـره قـرار دادیـم 
تـا بتواننـد مطالب شـان را بازخوانـی کننـد. بدیـن ترتیـب، تغییراتـی کـه نیـاز بـود در 
محتـوای کتـاب ایجـاد شـود بـه شـکل کامنـت روی نسـخه چاپـی مشـخص شـد. 
ح  ح جلد پیشـنهادی با هم مقایسـه شـدند و ایده جدیدی برای طر سـپس دو طر
جلد شکل گرفت. در پایان از نویسندگان خواستیم تا کتاب را به چشم مشتری 
ببیننـد و بگوینـد کـه چـه نـکات سـوق دهنده و بازدارنـده ای بـرای خریـد آن دارنـد. 
برای پاسخ به این سؤال، برخی از نویسندگان تحقیق میدانی انجام دادند، یعنی 
ج از محـل نشسـت نشـان دادنـد و نظرشـان  دو نسـخه از کتـاب را بـه افـرادی خـار

را پرسیدند.
بازخوردهـای نشسـت جمع بنـدی مبنـای اصـاح محتـوا و بازبینـی صفحه آرایی قرار 
ح جلـد جدیـد از طریـق ایمیـل بـرای همـه نویسـندگان ارسـال و  گرفـت. سـپس طـر
ح حفاظت های از تاالب های  نهایی شد. بدین ترتیب، محصول کتاب به دفتر طر

ایران سپرده شد تا روال اداری خود را برای چاپ طی کند.

تسهیلگران فرایند ثبت مشارکتی تجارب 
، شقایق بهرامی، سید بابک موسوی نژاد سیما ببرگیر

نشست جمع بندی 







過去20年間にわたり、社会・農学の革新者が縺れ、多様性が高く、冒険な体制の農民と協力を増加する
ことにより、従来型プロフェッショナリズムとの非互換性を解決する方法を探ってきた。その結果、農業研究・普
及の新しい方法論は現れた。新方法論の各方針に様々な名前は付けてあるけど、その全ての方針では農民
を優先させ、協力を求めるのはキーワードである。これら方針を『農民第一主義2』の方法論に定義できる。 

本著作は農民第一主義方法論の実習の成果としてみることができるし、各文書はこの方法論の特徴の一
つを紹介できる。本作著を作成した係員は過去5年間にわたり『持続可能な農業及び生物多様性保全にお
ける地域社会参加型によるウルミア湖復興』プロジェクトで、農民社会に向けて、参加型方針をどうやって活用
すべきことについて、定期的に教育を受けた。本作著は貴重なものであると考えらる理由が、ワークショップで協
議し、本で読むことを実際に実習したことである。従って、本作著は我々の経験等を世界に紹介することで、そ
の評価を可能にする。 

本作著の作成を促進した『Andisheh Ensanshahr』機構に感謝をしたいと思う。最後に、本作著を作成する
為にいくつかの会社に協力を依頼し、10人は最後まで協力した。こちらで自らのエネルギー及び時間を本作著
の作成の為に貢献したFarshad JUDIAN、Nouruz SHAHAMATAZAR、 Latif HAGHI、 Chiko AMINI、Haleh 

TAREM、Sahar AKBARZADEH、Shirin ABDOLLAHI、Leila VOJDAN、Sonia PIRANとSonia ROSHANROOに感謝
したい。勿論、上記はジャハド農業省職員や会社の他社員や他の行為者は参加型の経験がないわけではな
い。どんな人でも身分に関わらず、自らの原理や態度を少し変えることにより、普及のみではなく、促進（ファシ
リテーション）を経験できたことがあるかもしれない。そうであれば、本作著の目標に適切な議論ができるはずで
ある（本作著に文書が記載された方々の場合も彼らの経験が完璧に記載されたわけではない）。相対的に
早い時間に最終目標に達成し、作業も管理できる為に、本作著の作成にて、個人的に余裕があり、互いの
連携が容易であったグループと続けてきた。実際にフィールドで達成できた成果を反映できること及び経験を文
書に収集することを習得できたことを祈念する。 
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2 農民第一主義とはチェンバースが農業における参加型方針としてつくった定義である。 



はじめに 

アジア、アフリカ及びラテンアメリカ（南半球）の熱帯や半乾燥や半湿潤及び湿潤地域において、農業の開
発計画は主に第三次農業1をより持続可能・効率的な体制に変更することを目指している。上記の地域では
人口の成長率が高いだけではなく、環境も虚弱である為、この体制では将来のより多くなる人口の為に持続
可能な生計を成立させることを目標にしている。しかし、一般の研究・普及方法は第三次農業に適切ではな
い。 

農業研究・普及の専門家の中で、主なる方法論は『技術移転』である。本方法論で、研究の優先順位は
科学者や金融調達組織によって決められてから、研究者はラボや研究センター等で新しい技術を創る為に試
験を行う。最終的に創られた技術はファシリテーター（普及指導員）によって、農業経営者に移転される。この
研究・普及方法の起源はアジア、アフリカ、ラテンアメリカの水が豊富で、肥沃な平野である。このような地域は
農業研究センターと状況が似ているからである。又、このような地域は単純な体制で、コントロールや予測が可
能である為、成果の一般化が可能である。 

技術移転の方法論は従来型プロフェッショナリズムの慣行に戸台をおいてある。即ち、その原則は教育やフィ
ールドでの個人態度や開発である。しかし、本方法論は第三次農業にて、望ましい結果をもたらしていない。一
番目の原因として考えられるのは農業研究センターと実際の農場の自然・経済的違いである。もう一つの理由
は第三次農業の本質が根本的に従来型プロフェッショナリズムと合わない為であるかもしれない。 

農業開発歴史上、農民は普及推奨事項を活用しない理由を農民の知識不足や農場の能力制限のせい
にする。より多くで、効率的な普及を通じて、農民に知識を与えることができるし、農場の制限を低減することに
より、農場の条件を農業研究センターに近づけることができると思われる。しかし、このようなことが第三次農業
では効果がないと明らかになっている。尚、農民は農業専門家が思っているより知識を身につけている。但し、
第三次農業の条件は農業研究センターと異なるし、あくまでもこの相違を無くすことが不可である。勿論、この
条件相違を問題として、解釈してはいけない。従来型プロフェッショナリズムは第三次農業の縺れ、多様性が
高く、冒険な状況と合わない為、第三次農業のポテンシャルは目に見えなくなっている。なぜなら、農民は前も
って準備されている『技術移転』の単純なパッケージを受け入れないと、第三次農業の地域はポテンシャルが不
足していると専門家は結論を出す為である。 

                                                            
1 第三次農業とは、ロバート・チェンバースは工業型農業（第一次）及び緑の革命農業（第二次）に対し、定義する農
業である。本農業は主に乾燥農業の方法及び不均一な地面や辺縁地、狭小地、山地、丘地、沼地、熱帯地、半乾
燥地、半湿潤地、湿潤地等で見られる。チェンバースは本農業を無視せず、むしろ、第3次農業は豊富で、独創性を持つ
ので、述べられた地域の農業の中心になるべきだと信じる。 



We have to thank Andisheh Ensanshahr Institute for their facilitation of 
the process of producing this book. For the compilation of this book, we 
reached out to the implementing companies of the above-mentioned 
project, and ten individuals stayed on board till the end of the process. 
So, we would like to extend our gratitude to Farshad Joodian, 
Nowrooz Shahamatazar, Latif Haqqi, Chico Amini, Haleh Taram, Sahar 
Akbarzadeh, Shirin Abdollahi, Leila Vejdan Qarebaq, Sonia Piran and 
Sonia Roshanroo for the energy and time they invested, from their 
personal resources, in the process of producing the book. This does 
not imply that Jihad for Agriculture personnel, other people working 
in the agricultural service companies or other stakeholders working 
in the project do not have their own unique participatory experiences. 
Each may have, in some way and in their own capacity, understood 
and experienced change in their attitude and practice, and a shift 
from extension to facilitation, in which case they would have a lot 
to say that would relate to the purpose of this book. (Even for those 
whose writings have been included, this book cannot claim to be a 
comprehensive recollection of all their experience). We carried out the 
compilation of this book with a group who could afford the time and 
whom we could easily access, so that we could manage the scope 
of the work and arrive at the final product in a relatively short time, in 
the hope of reflecting, more urgently, good field occurrences and the 
learnings on how to document field experiences.

Rasool Jalili
 Head of Jihad for Agriculture

Organisation
West Azerbaijan Province

Ali Arvahi
National Manager of

Iran’s Wetlands
Conservation Programme

Akbar Fathi
 Head of Jihad for Agriculture

Organisation
East Azerbaijan Province

1. The third agriculture is a term coined by Robert Chambers – in contrast to industrial (first) 
and green revolution (second) agriculture - to describe the mainly rainfed agriculture found on 
“undulating land … in hinterlands, mountains, hills, wetlands and the semi-arid, sub-humid and 
humid tropics” (Chambers, 1993). Complexity, diversity and risk-proneness are the characteristics 
of the “third” agriculture. Chambers does not, in any way, belittle this third type of agriculture. 
Rather, he emphasizes that this type of agriculture has deep roots in the areas where it is 
practiced and possesses a richness that would justify placing it at the core of agriculture in these 
areas.
2.  Chambers introduced ‘farmer-first’ as the umbrella term for participatory approaches in 
agriculture.



families and fields, farmers who are mostly small and resource-poor. 
Another reason could be the lack of coherence between the nature of 
third agriculture and normal professionalism.

Throughout the history of agricultural development, 
farmers’ non-adoption of extension prescriptions has been attributed 
primarily to their ignorance, and secondarily to farm-level constraints. 
The thinking has been that with more and better extension, farmers 
will become more aware and by reducing farm constraints, their 
conditions can become similar to those of research stations. However, 
with the third agriculture, these explanations have proven inaccurate. 
Farmers are far more knowledgeable than agriculture professionals 
assume, and third agriculture conditions are not and never will be 
similar to research stations, and this should not be seen as a flaw 
or weakness. The lack of coherence between normal conventional 
professionalism and the complexity, diversity and risk-proneness of 
the third agriculture has led to the neglect of the potential of this 
type of agriculture. In other words, when farmers have rejected the 
pre-determined packages of “transfer of technology”, experts have 
come to the conclusion that third agriculture areas have no potential. 
Over the past two decades, innovators in agricultural and social 
sciences have increasingly collaborated with farmers of complex, 
diverse and risk-prone systems to seek solutions to this incoherence. 
This has led to the emergence of a new paradigm for agricultural 
research and extension. Many names and labels have been given to 
the approaches of this paradigm, but the key characteristic of them 
all is the priority and participation of famers. These approaches are 
members of the “farmer-first”2  paradigm family.

This book can be seen as the practical depiction of the farmer-first 
paradigm, with each of its narratives demonstrating one or more of 
paradigm’s aspects. The writers of this book are individuals who have 
worked, over the past five years, as part of the agricultural service 
companies implementing the project, “Cooperation in the rehabilitation 
of Urmia Lake through the participation of local communities in 
the establishment of sustainable agriculture and preservation of 
biodiversity”. They have repeatedly and systematically been trained on 
how to adopt participatory approaches to their work with agriculture 
communities. In fact, the true value of this book could be in that 
whatever we read about and discuss in meetings and workshops are 
portrayed in practice. In view of this, there is hope that the narratives 
of this book can provide a platform for connecting and comparing 
local experiences to global developments. 



“With population growth and environmental fragility in CDR (complex, 
diverse and risk-prone) areas”, the main agenda, from a development 
perspective, would be to transform the third CDR agriculture1 

[in semi-arid, sub-humid and humid tropical areas in Asia, Africa 
and Latin America] into “more sustainable and productive systems 
… that can generate more sustainable livelihood for the much larger 
populations of the future” (Chambers, 1993). However, conventional 
research and extension are incompatible with this type of agriculture.
The prevailing paradigm amongst agricultural research and 
extension professionals is the “transfer of technology”. In this 
paradigm, research priorities are determined by scientists and 
donor agencies. Experts and researchers then experiment on the 
priorities in laboratories and research stations in order to produce 
technological solutions, which are then handed over to extension 
workers to transfer to farmers. This model of research and extension 
originated with the “green revolution” agriculture model pursued in 
fertile and water-rich plainlands in some Asian, African and Latin 
American countries, in areas where conditions could be adapted and 
modified to resemble those of research stations. The structure of 
these areas can be simplified, their conditions are more controllable 
and predictable, and ultimately the results achieved on them can be 
generalized and extended to areas with similar conditions.

The transfer of technology paradigm is deeply embedded in normal 
professional thinking and prescriptions; be it in training, behaviour 
in the field or in development discourse. However, this paradigm has 
proven less effective for third agriculture. The primary reason for 
this has been the dissimilarity between the natural and economic 
conditions of research stations and that of third agriculture farmer 
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