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  اردن-»پرما کالچر«سبز کردن صحرا با 
  »تمامی مشکالت جھان را در يک باغ می توان حل کرد«

ی برای کشاورزی پايدار ئ ابتداۀازگی اين فرصت به دست آمد که با پرداخت مبلغی بسيار ناچير در يک دوربه ت

البته تا کنون اطالعات چندانی در اين . خود مشغول نموده استه موضوع مربوطه مدتی است ذھن مرا ب. شرکت جويم

عالوه بر آن در آينده نيز در چند مقاله، .  استقصد من در اين يادداشت معرفی اصول کشاورزی پايدار. باره نداشتم

مدل ھای مزبور نشانگر آن اند که چگونه . نمونه ھای چندی از آن را در اردن، زيمبابوه واريتره معرفی خواھم نمود

  .آسيب يافته را با استفاده از وسايل ساده و امکانات موجوِد در محل احياء نمود می توان اراضی به شدت شور و

  

   Permakulturورزی پايدار کشا

به معنی دائمی و پايدار و    permanentترکيبی است از مفاھيم ) فارسی پرما کالچره ب(   Parmakulturۀواژ

agrikulturبرای کشاورزی پايدار وجود دارند و جوھر آن در اين است که  تعاريف مختلفی.  به معنی کشاورزی

مبانی اين روش بر توجه و دقت روی پرنسيپ ھا و . ای زمين و اجتماعاتنظامی است عملی برای زيستن پايدار و احي

کشاورزی پايدار به ما می آموزد نظام ھای زنده را در کليِت آنھا بنگريم و ارتباط ميان . نمونه ھای طبيعی قرار دارند

اين کشاورزی .  باقی بمانيمکه در توجه نمودن به جزء جزء آنھا جای آنه اشياء را در چارچوبی ارزشی تقويت نمائيم، ب

ه ی را ب ھای ديناميک و مقاوم و پروژه ھائنيروی انسانھای سراسر جھان را در اين جھت تقويت می نمايد که نظام

  . جای آنکه عليه آن عمل نماينده وجود آورند که با طبيعت ھمساز باشند، ب

  :کشاورزی پايدار بر سه ارزش اساسی متکی است

   (earth care) در قبال طبيعت بذل توجه به رفتار

  (people care)بذل توجه به رفتار در قبال انسانھا 

  (fair share)بده و بستان عادالنه با منابع 

  :و برخی از اصول مھم کشاورزی پايادر بدين قرارند

  زباله ايجاد مکن

  تنوع را به بھترين ميزان برسان

  از امکانات موجد بھره برداری نما

  نصر دارای نقش ھای متفاوتی استبدان که ھر ع
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  دست آوره با کمترين تغيير باالترين اثر را ب

  بدان که راه حل در خوِد مشکل نھفته است

  رد و آھسته کار کنحل خُ ھای با استفاده از راه 

  در انتخاب مکان، تناسب را رعايت نما

  و قدر آنھا را بدان از نواحی خارج از مرکز بھره برداری کرده 

   کار به شرايط آن بستگی داردۀه نتيجبدان ک

  .ی که متناسب با ميزان نياِز به کار انسانی تشکيل می گردندھائيک عنصر اساسی ديگر ايجاد محدوده ھاست، محدوده 

ه  توليد صنعتی و مکانيزه و بۀالبته اصول مزبور چيز تازه ای نبوده و برای ما پذيرش آنھا ساده است، اما بر اثر نحو

اصول مزبور با . قعات اجتماعی، عقب رانده شده اند و اين امريست که موجب نتايج فاجعه باری گشته استخاطر تو

.  اقتصاد سرمايه داری که بر نيازھای انسانی و طبيعت تسلط يافته اند، تعارض اساسی دارندۀ فعاليت منفعت طلبانۀنحو

 زير نشان می دھد ۀطوری که نمونه م ارتزاق نمود و بطور دائه  ارض را بۀبا کشاورزی پايدار می توان ساکنان کر

حل پر از تکنيک ھای پيشرفته ای است که شرکت ھای و اين خالف راه . موفقانه به مبارزه با گرسنگی و فقر پرداخت

ھدف آن شرکت ھا ارتزاق . ھای مونسانتو، باير و ساير شرکت ھای عظيم در صنعت کشاورزی عرضه می نمايند

  .وده بلکه پر کردن جيب ھای سھامداران خود آنھا می باشدجھانيان نب

  

  سبز کردن صحرای اردن

نام ُگف الوتُن و ھمسر اردنی او خانم ناديا الوتُن با پروژه ھای ه يک تن از فعاالن کشاورزی پايدار از اھالی استراليا ب

اردن متشکل از % ٩٢. نمود) سبز(اد کشاورزی پايدار خويش در اردن نشان می دھند که چگونه می توان صحرا را آب

کشور مزبور از کم آب ترين کشورھای جھان بوده و بھره برداری از منابع آبِی . صحرا بوده و دائم رو به گسترش است

در . اين بدان معنی است که منابع مزبور به زودی ته خواھند کشيد. است% ١٢٠تجديد پذير در اين کشور به ميزان 

% ٧٠ی ھمانطور که در ساير مناطق گيتی صورت می گيرد يميائۀ فراوان از مواد ککی بر استفادکشاورزی صنعتی مت

  . حيات بدان بستگی داردۀھمين جھت احيای زمين از مسائلی است که ادامه ب. آِب موجود، مصرف می شود

ۀ آنھم در خشک ترين منطق ھکتار احياء گشت و ۴ زمينی به مساحت ۀ قطع»ُگف الوتُن«ۀ  با اولين پروژ٢٠٠١در سال 

برای اين کار . ين تر از سطح دريا قرار داشته، به شدت آسيب يافته و زميِن آن شور بودپائ متر ۴٠٠ ارض که ۀکر

 يک و نيم کيلومتر طولشان بود را برای جمع آوری قطرات آب باران ايجاد که جمعاً   (swals)گودال ھای وسيعی 

 که به موازات ارتفاعات قرار داشتند (Mulch) غير قابل نفوذ از مواد طبيعی گودال ھای مزبور با قشری. کردند

در آن سوِی گودالھا که رو به ارتفاعات بودند درختاِن مقاوِم بيابان زاِی دارای اَُزِت فراوان و در سوی . روسازی گشت

زيرا گودالھای . و ھمکارانش را تمسخر می نمودند الوتن ءمردم در ابتدا. پائين تِر آنھا، انواع درختان ميوه کاشته شد

مزبور برای کاشتن محصوالتی که توسط آب باران آبياری می شوند به ميزان کافی صاف نبوده، دارای پستی و بلندی 

درختان انجير در عرض چھارماه به ميوه می : وجو آمده اما در آنجا تغييرات غير قابل باوری ب. ھای بسيار بودند

ی شده بودند و ھا، نمک زدائعالوه بر آن تشخيص داده شد که زمين .  اين برای آن منطقه امری غير ممکن بودنشست و

کار می رفت و زيِر قشِر فوقانِی گودالھا، به اندازه ای ه ی زمين بزدائآبی که معموال برای نمک % ٢٠آنھم با صرف 

ۀ  نديده بودند، زيرا در حافظسمارمردم محل تا آن زمان . (ت نيز مشاھد گشسمارقنمدار بود که حتا در جوار آنھا رشد 

در زمين جنب و جوش انواع حشرات و جانوران ريز بروز ). آنھا تا آن زمان آنھمه زمين نمدار وجود نداشتۀ زند
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نمِک زمين وجود آمد که نمک را از خود رانده و با پوسيدگِی آن، ه ، ماده ای شبيه موم بسمارقدر فرشی آگنده از . نمود

  .تبديل به پوسته ای سخت گشت

 ٨که الوتن پس از  ھنگامی. مزبور با گذشت سه سال به اتمام رسيد و از آن پس به حال خود واگذار گشتۀ  پروژتمويل

اما با اينحال طرح اساسِی نظام . وجود آمده بوده سال دوباره به آنجا سرکشی نمود البته تغييرات نامساعد اقتصادی ب

  .ی پايدار ھنوز فعال بود و اين خاصيت مقاوم آن را به اثبات رساندکشاورز

اما بسياری از انسانھا اين را ندانسته و » تمامی مشکالت جھان را در يک باغ می توان حل کرد«: ُگف الوتن می گويد

  .به ھمين دليل نيز در آن ترديد دارند

ه  دراز مدت بتمويلنخستين کار می کند، با ۀ ر پروژديگِر سبز کردن صحرا در جواۀ اکنون الوتن روی يک پروژ

وجود آمده و فن آوری کشاورزی پايدار را کشاورزان ه از آن زمان پروژه ھای بسياری ب. خاطر دوام اقتصادی آن

کشاورزی پايدار در ميان مردم طرفدارانی يافته و حتّا حکومت ۀ پروژ. ديگر می آموزند کشورھای مختلف از يک

  .ی تفکر در اين زمينه ضروری استئاين نشان می دھد که عطف پايه . از آن حمايت می کنداردن نيز 

 محصول زيتون در سراسر اردن از بين رفت به جزء در کشاورزی پايدار در روستای ٢٠٠٨در زمان خشکسالی سال 

  .ماندن درختان آنجا گشته بودايجاد قشر طبيعِی غيرقابل نفوذ و خاِک برگِ حاصل آن باعث زنده . (Bayoudah)بايوده 

  

   کشاورزی پايدار در اردنۀايجاد پوشش طبيعی گودال ھا در پروژ

در يکی از مناطق دارای سخت » سبز کردن صحرا«ۀ اين سری تصاوير نمايانگر آبادی سرسبزيست که توسط پروژ

ای جنگ ھا و تسلط بر منابع نفت و حال اگر فقط بخش اندکی از پولی که بر. ترين شرايط آب و ھوا در جھان بوجو آمد

ساير مواد اوليه که برای برپا نگاه داشتن ماشين سرمايه داری ضروری است برای اينگونه پروژه ھا ھزينه می شد، تا 

  چه اندازه محيط زيست بھتر گشته و شانس زندگی انسانھا بيشتر می شد؟

  .ی گف و ناديا الوتن توجه شما را جلب می کنم» صحراسبز کردن«بدين ويديوی نيم ساعته از پروژه ھای اول و دوم 

Greening Desert II  : بخش در يوتيوب۴ويديوی سبز نمودن خاورميانه يا در   

  :اطالعت بيشتر در باره کشاورزی پايدار به انگليسی

The Permaculture Research Institute 
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The Permaculture Association 

 

  قلم بيل موليسونه ب) طراحی کشاورزی پايدار(پرما کالچر : کتابی به زبان فارسی در اين باره 

http://www.savepasargad.com/Special%20Section/Mahlagha%20-%20Malah/moshakhasat-

ketab-%20mahlagha%20malah.htm 
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 ويديوی چھار قسمته در يوتيوب
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