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ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر راه �ﺎﻓﺖ؛

ﻃﺮح ﮐﺸﺎورز ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ /ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ

ﺷﺎﻫﺮود -ﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ
ﮐﺸﺎورز ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪی ﺷﺎ�ﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﻃﺮﺣﯽ ﭘﯿﺶ �ﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺣﻀﻮر وی در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺤﺮان آب ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎن را در ﻣﯿﺎن
داﺷﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ-ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺪم ﻧﯿﺎ :ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود ﮐﻪ ۱۶ﺳﺎل واژه ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد �ﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ،
اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ�ﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده ﮐﺸﺎورز ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ از
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺤﺮوم ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ،راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ز�ﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد.
رﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ از آن دﺳﺖ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،ﭘﻮ�ﺎﯾﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارد و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ
راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری وی ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎن و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز اﻣﺮوز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺟﻤﻬﻮری
ﭼﮏ و ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
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ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻧﻪ ای
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود و اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﭙﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ در ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺷﺎﻫﺮود و ﻣﻌﺎون وی� ،ﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺮای �ﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺑﺘﺪا ﺑﺎ�ﺪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮا�ﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﺮداﺧﺖ.
روﺳﺘﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎ ۱۲ﺧﺎﻧﻮار ﺳﮑﻨﻪ در دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﺎﻫﺮود ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﯿﺶ از۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دوراﻓﺘﺎده در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺳﻤﻨﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و در
ﻣﯿﺎن ﮐﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺒﺰوار ﻧﺪارد.
اﻗﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ درﺧﺘﯽ د�ﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﻦ ،رﻣﻞ و ﻣﺎﺳﻪ ،ﺷﮑﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم در زﻣﺎن وﺟﻮد آب
اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻣﺮوز از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ آﺛﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
آب ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺎﺟﻤﻨﺪ ﺷﺎﻫﺮود ﻗﻬﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
آب ۱۶ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﺑﯿﺎﺟﻤﻨﺪ ﻗﻬﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺮوز ۱۳روﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای آب ﺷﺮب ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ۱۰روﺳﺘﺎی د�ﮕﺮ در ﻃﻮل۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ آب ﺷﺮب در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎی آب و اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم ﺳﺨﺘﮑﻮش اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود ،ﮔﻨﺒﺪ ،ﺗﻬﺮان و ﺳﻤﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻧﭽﻨﺎن �ﺪ�ﺪه ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎ را در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ رﻗﻢ زده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۶۵ﺑﯿﺶ از ۹ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﺧﻮد ﻣﯽ د�ﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار و ۵۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
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در اﯾﻦ ﺷﺮا�ﻂ اﻣﺎ �ﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻏﺪاری و ﮐﺸﺖ ﻣﺰارع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ آن را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب ﮐﺸﺎورزی در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﻢ و ﺷﺮا�ﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎ�ﺪ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﺮح ﮐﺸﺎورز ﻣﺒﺪع ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪی ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ا�ﻢ.

*ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﻤﯽ درﺑﺎره اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ؟
ﺑﻨﺪه اﻫﻞ اﯾﻞ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻃﺎ�ﻔﻪ ﺻﺎﻟﺢ از ﺗﯿﺮه ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﻗﺮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮ�ﺶ را در ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮم ﮐﺎر
ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم اﯾﻦ اﯾﻞ داﻣﺪاری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ،ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺟﺎی
ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﯾﻞ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻫﺎ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را در ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ �ﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز داﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ زراﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﯾﻦ ﻃﺎ�ﻔﻪ را ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮدد و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وادار ﮐﺮد اﻣﺮوز اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ در ﻧﺰد�ﮑﯽ ﮐﺎﻟﺸﻮر اﺳﮑﺎن �ﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻣﺪاری ،ﻣﺮدم اﯾﻦ اﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ� ،ﺴﺘﻪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻢ آب
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ از ﺳﻮی د�ﮕﺮ درﺑﺎره اﻗﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻞ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد
در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارو�ﺎﯾﯽ �ﮏ ﺑﻪ  ۶۰و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرش ﮐﺸﻮری �ﮏ ﺑﻪ ۱۰ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود ﻧﻤﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ �ﺪ�ﺪه ﺷﻮم در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ،ﮐﺎل ﺷﻮر ،رﺿﺎ آﺑﺎد و زﻣﺎن آﺑﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﺮوز
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
*اﯾﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﺑﺪ اﻗﻠﯿﻤﯽ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ و ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در زﻣﺎن ﻫﺎی دور ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ آب ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ و ﺗﺎ �ﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﺑﺰه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ
اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎرش ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه درﺳﺖ ﺑﻪ �ﺎد دارم ﮐﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻪ دارای ۵۰ﺧﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوز در آﻧﻬﺎ  ۱۰ﭘﯿﺮزن و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.

3 of 8

از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﻬﺮ �ﺎ ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ �ﮏ دﻫﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
۶۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی۷۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ۲۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ را ﺑﻪ
�ﺎد ﻣﯽ آورم اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در �ﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻨﺪم ﮐﺎری ۲.۵ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد.

*درﺑﺎره ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﮕﻮ�ﺪ ،ﮔﻮ�ﺎ ﻧﺎم آﻧﺮا �ﻋﺒﻮر از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ�ﻧﻬﺎده ا�ﺪ.
ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ا�ﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آن
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح از ۱۸ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺷﺎﻫﺮود ﺟﺪی ﺷﺪ و ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آﺛﺎر آن در �ﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﻫﻤﺎن روز در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
در ذﻫﻦ ﻣﺮور ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ را ﮐﻤﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮد.
اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در �ﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ،اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ و �ﮑﯽ از ﺑﻠﻮزﻫﺎ�ﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻪ ﺑﺎر ا�ﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ آب و اﺗﻼف
آن �ﮑﺒﺎر از آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮ�ﺪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻮ ،ﮔﻨﺪم� ،ﺴﺘﻪ و ﯾﻮﻧﺠﻪ را
ﻃﯽ ﺳﺎل ﮐﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ا�ﻨﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﺑﯿﺎری �ﮑﯽ ﺑﺮ د�ﮕﺮی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ �ﮑﺒﺎر آﺑﯿﺎری ﻫﻤﻪ اراﺿﯽ
را ﻣﺸﺮوب ﺳﺎز�ﻢ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪ�ﺪه ای داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روزﻫﺎی ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزان ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺸﺎورزی از ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﮔﻨﺪم ﺑﺎ�ﺪ روز ﺷﺼﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ او
اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در روز �ﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮﺣﻢ را اﺑﺘﺪا در اﯾﻞ ﺧﻮد و ﺑﺮ ﻣﺰارع �ﺪرم آﻏﺎز ﮐﺮدم و ﺑﻪ
ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
*ﻃﺮح را ﺑﺮا�ﻤﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭼﺮﺧﻪ ﻋﺒﻮر از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺸﺖ ﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ،ﮔﻨﺪم� ،ﺴﺘﻪ� ،ﻨﺠﻪ و  ...را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻮی ﻋﻠﻔﯽ ﻣﺤﻮر
ﮐﺸﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺮار دارد ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در اﺑﻮﻻﺣﺴﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ اﺑﺘﺪای دی ﻣﺎه ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ اﯾﻦ
ﺟﻮ ﻋﻠﻔﯽ ﮐﺎﻣﻼ از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ا�ﻨﺠﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ �ﮑﺒﺎر ﺑﺎ آب ﻣﺸﺮوب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎل درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﺟﻮ ﮐﺎﻣﻼ
رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺮﺧﻼف روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻤﺎم دام ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺎن را در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ رﻧﺠﻤﺎن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺷﺎ�ﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﻤﺎم ﺟﻮﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه را ﺗﻨﺎول ﮐﺮدﻧﺪ درﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه زﻣﺎن ﻣﺮﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻮ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺪون آﺑﯿﺎری رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮ ﻣﺠﺪدا رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ �ﮑﺒﺎر آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ دو
آﺑﯿﺎری ﺳﻪ ﺗﻦ ﺟﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده ا�ﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح در آ�ﺶ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد و ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺟﻮ را
رﺷﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ا�ﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ در �ﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
�ﺲ از ﺟﻮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ �ﺴﺘﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮ ﻋﻠﻔﯽ �ﺲ از ﻋﯿﺪ آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻮﺑﺖ آﺑﯿﺎری �ﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آب ﻣﺎزاد ﺟﻮ ﻋﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ �ﻌﻨﯽ اﺗﻼف آب زﻣﯿﻦ ﺟﻮ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﻮی درﺧﺘﺎن �ﺴﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و �ﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ا�ﻨﺠﺎ ﺑﺎ دوﺑﺎر آﺑﯿﺎری در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و
ارد�ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﺟﻮ را آﺑﯿﺎری ﮐﺮده ا�ﻢ و ﻫﻢ �ﮑﺒﺎر ﺑﻪ درﺧﺘﺎن �ﺴﺘﻪ آب داده ا�ﻢ آن ﻫﻢ آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎزاد اراﺿﯽ ﺟﻮ ﻋﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ از دل زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ.
در ا�ﻨﺠﺎ ﺑﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ �ﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻢ آب اﺳﺖ و ﻫﺮ ۵۰روز �ﮑﺒﺎر آب ﻧﯿﺎز دارد ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ روش در ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺸﺎورزی راﯾﺞ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر اراﺿﯽ ﻣﺪام آب ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد در اداﻣﻪ ﺑﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ �ﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ارد�ﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ،در
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﺧﺮﯾﻦ آﺑﯿﺎری اش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﺟﻮ ﻋﻠﻔﯽ در ﺳﺎل ﮐﺸﺎورزی آﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد �ﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر زﻣﯿﻦ ﺟﻮ
ﺑﺮای ﺷﺨﻢ و ﮐﺸﺖ ﻣﺠﺪد آﺑﯿﺎری ﺷﺪه و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎزاد آن در اﺧﺘﯿﺎر �ﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ روش زﻣﯿﻦ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺳﻪ ﺑﺎر آﺑﯿﺎری
ﮐﺮده ا�ﻢ.

*آ�ﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮ ﻋﻠﻔﯽ و �ﺴﺘﻪ دراﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽ �ﺎﺑﺪ؟
ﺧﯿﺮ؛ در ﮐﺸﺖ ﺟﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺎژ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در �ﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ا�ﻨﮑﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
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ﻧﮑﺮدهام اﻣﺎ ﻧﺰد�ﮏ ﺑﻪ �ﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮ�ﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ اراﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺎردﻫﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و در آ�ﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال �ﺎﺳﺦ داد اﻣﺎ ﺗﻨﺎژ ﺟﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ آ�ﺪ ﮐﻪ آ�ﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮ�ﺐ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ در ﻣﺪت ۲۰روز ،ﮐﻪ
ﺑﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽ زدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮدش درﻣﺎن دارد اﮔﺮ ا�ﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد در ﻫﯿﭻ
ﻣﺮﺗﻌﯽ ﻧﺒﺎ�ﺪ ﻋﻠﻔﯽ ﻣﯽ روﺋﯿﺪ ﻣﺎدر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﺖ ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﻠﯿﻒ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش در ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ �ﻨﺒﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ا�ﻢ ،ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی درﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﯿﺎری �ﮑﯽ ﺑﺎ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز د�ﮕﺮی
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن �ﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻦ روش ﺟﻮاب داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ �ﮑﯽ از دﻻﯾﻞ دﻋﻮت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در �ﮑﯽ از
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﺑﻮد.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺎده ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ؟ آ�ﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﯽ د�ﮕﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟
�ﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
روش ﻧﻮ�ﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻞ زدن ﮐﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﻫﻢ اﺑﺪاع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺸﺎورز ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻮاﻟﻘﺪ�ﻢ ﺑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ زد،
اﻣﺮوز ﮐﺸﺎورزان �ﺴﺘﻪ،ﺟﻮ ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ و �ﻨﺒﻪ را در اراﺿﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ۱۰ﺑﺎر آﺑﯿﺎری در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ روش ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ�ﺪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ و آﺑﯿﺎری از آن دﺳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان
ﺳﻨﺘﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ اراﺿﯽ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ و ارﺛﯽ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﺮ�ﺐ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺷﺎ�ﺪ در اﺑﺘﺪا ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﺟﺮای آن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ارﺗﺰاﻗﺶ از راه ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ
اش را �ﺎی ﮐﺎر ﺑﮕﺬارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺟﺪ�ﺪ ﮐﺸﺖ و آﺑﯿﺎری �ﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻨﺪ �ﮑﺴﺎل درآﻣﺪ
ﮐﺸﺎورز از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد؟ﻟﺬا اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ در اﺟﺮا�ﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
*ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻬﺎد و ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ؟ آ�ﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ روش را دار�ﺪ؟
ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻞ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻫﺮود و ﻣﻌﺎون وی ،ﻫﯿﭻ �ﮏ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮری ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻟﻤﺎن را ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز وزارت ﮐﺸﺎورزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ
ﺗﺎ روش ﮐﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺒﺮ�ﻢ .درﺳﺖ ﺑﻪ �ﺎد دارم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ�ﺒﻮن و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ روش را در آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
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*ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﺘﺎن ﺑﻪ ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ا�ﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻠﻪ؛ ﻃﺮح ﻣﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰ�ﺪه ﻫﻤﺎ�ﺶ�ﻓﺎﯾﺮ آﺑﻨﺖ� ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺳﺎل ۹۳و ﻃﺮح دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ �آی ﯾﻮ ﺳﯽ ان� ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ز�ﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۹۴در ﻣﯿﻼن ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮج در اﮐﺘﺒﺮ۲۰۰۸ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه اﯾﺮان در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺬاﯾﯽ ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت �ﺎ�ﺪار و ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎل۹۴ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎ�ﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ �ﺳﻨﺘﺴﻮ��ﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺑﻦ آﻟﻤﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﻮ وﯾﮋه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ.
اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎ�ﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺰ ﺳﺎل۹۴ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل،۸۸
ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺷﺪم و د�ﮕﺮ ﻫﯿﭻ.
*زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﺪم ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪ�ﺸﺪم ﮐﻪ در ﺑﺪو ورودم ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺧﻮاﺑﯽ از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﮕﻮ�ﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
ﮐﺸﻮر ا�ﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺻﻼ ﻣﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻼ�ﻪ ای ﻧﺪارم ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﻣﻮری ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮا�ﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎ�ﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﺸﻮرم ﻣﻄﺮح ﺷﻮد از ا�ﻨﺠﺎ از ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻫﺮود ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ د�ﮕﺮ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻧﯿﺰ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
*اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ؟
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﻣﺎ دﻟﻤﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺷﺎ�ﺪ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ روش ﮐﺸﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ در ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺨﺮم اﻣﺎ دﻟﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺳﻮزد ﻣﺸﮑﻼت در اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ اﻣﺮوز در ﺗﯿﺮه ﻣﺎ در اﯾﻦ اﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪ�ﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ داد اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﻨﺪ.
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*در ﻧﻬﺎ�ﺖ اﻧﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارز�ﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻮان دارم ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪه
ام اﻣﺮوز در ﺧﺮاﺳﺎن و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺳﺒﺰوار اﯾﻦ روش ﮐﺸﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ۱۸ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن �ﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و درﻧﻬﺎ�ﺖ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ �ﮑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ �ﺎ�ﺎن ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ آرزو
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎﻧﺖداری و اﺧﻼقﻣﺪاری
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
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