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هـــوای کشـــاورزان را داشـــته باشـــید که
زندگیتـــان بـــه آنها بســـته اســـت!
َ
تونی الن

کشاورزان به زندگی دشــوار عادت دارند.
نه ــا بــا شــرایــط تهدیدکننده
طــی تــار یــخ ،آ 
زندگی نظیر محرومیت ،فقر و ناامیدی روبرو
بــودهانــد .ام ــروز بــرای بسیاری از کـشــاورزان
موقعیت تــا ان ـ ــدازهای تغییر ک ــرده اســت؛
امــا در جــوامــع در حــال تــوسـعــه ،میلیونها
کشاورز به ندرت حتی قادر به تأمین معاش
خــانــواده خــود هستند چــه بــرســد بــه تولید
نهــا تــوان اینکه بخواهند
محصول مــازاد .آ 
بهطور جمعی از نظر اقتصادی و اجتماعی
پیشرفت کنند نــدارنــد و نمیتوانند بهطور
مستقل بهرهوری آب مصرفیشان را بهبود
بخشند .نرخ خودکشی در میان آنها بسیار

ب ــاالس ــت .ح ـتــی در ک ـشــورهــای پیشرفته
جـهــان ،زنــدگــی ک ـشــاورزان در اغلب مواقع
مـمـلــو از اســت ــرس ،اضــط ــراب و فـشــارهــای
اقتصادی است .در اینجا نیز خودکشی چیز
غریبی نیست .آیا این دالیــل کافی نیست
ً
تا به یک طبقه ناامید از انسانها که اتفاقا ما
ً
بــرای امنیت آبی و غذاییمان نیز دقیقا به
آنها وابسته هستیم جدیتر توجه کنیم؟

اسـ ــت .نتیجه آن تــرکــیــب پــیــچــیــدهای از
ابرشرکتسازی در یک ســو ،و پیشرفتها
در اقتصاد خــانــوارهــای روستایی در سوی
دیگر بــوده اســت .صــرف نظر از اینکه یک
مزرعه بخشی از یک دم و دستگاه شرکتی
بزرگ است یا یک تجارت خانوادگی ساده،
همچنان این کشاورزان هستند که مدیریت
آن را در دست دارنــد .اگر به دنبال نظارت
مناسب بر منابع آبیمان هستیم ،الزم است
هشیاری اجتماعی و زیستمحیطی ایجاد
شود و بهرهوری آب نیز باید بهبود یابد.

بایستی اقتصادهای روستایی ،اقداماتی
برای مراقبت از کشاورزان و ترویج بهرهوری
و مدیریت کــارآمــد آب صــورت دهند .این
ً
تغییر و ت ـحــوالت بــه شکلی نـسـبـتــا موفق بایستی ن ـهــادهــای کــم ـکرســان بــه ایــن
در کـ ـش ــوره ــای ص ـن ـع ـتــی ص ـ ــورت گــرفـتــه مـنــاطــق تــوجــه کـنـنــد .ک ــش ــاورزی نــیــز نظیر

مسئوالنه .ما به ایــن منابع آب نیاز دار یــم را پیشبینی نمیکنم ،امــا دو چیز قطعی
نهــا هستند و میتوانند در مسیر اقدامات آینده
و نـیــاز اســت تــا بــه شکلی کــارآمــد از آ 
استفاده شود .نمیتوان چنین دغدغههای تا اندازهای به آنها امید بست:
مهمی را در بستر پرابهام و بسیار نامعلوم  -۱تغییرات اقلیمی وارد گفتمان عمومی
کنونی به حال خود رها کرد و از زیر آن شانه شده است -آن هم به شکلی که علم به ویژه
خالی کرد.
جمعیتشناسی یا علوم آب تا به امروز موفق
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به انجامش نشده اســت .زمانی که چیزی
وارد گفتمان عـمــومــی ش ــد ،بــارهــا و بــارهــا
درباره آن بحث صورت میگیرد و به نحوی
یتــوان گفت که خــودش خــودش را عمق
مـ 
میبخشد .تا حد ز یــادی به همان شکلی
که یک شایعه خبری چنین میکند« .همه
در بــاره یک شخصیت مشهور خجالتزده
صحبت میکنند ،پــس بیائید دربـ ــاره آن
اتفاق یا شخصیت مشهور صحبت کنیم».
و برعکس آن نیز صادق است؛ اگر چیزی از
ً
قلم بیفتد و در خبرها نیاید ،صرفا به تاریخ
میپیوندد .این همان چیزی است که درباره
انفجار جمعیت در نیمه دوم قــرن بیستم
اتفاق افتاد.
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همه صنایع نیازمند خدمات مالی است.
در جــوامــع در حــال تــوسـعــه ،کــش ــاورزان به
پیشرفتهای قابل توجه در زیرساختهای
مــادی نیاز دارنــد ،نظیر برقکشی روستاها،
جادههای بهتر ،وسایل حملونقل عمومی
ارزان ،منابع آب قابل اتکا .همچنین نیاز
اس ــت ت ــا ز یــرســاخ ـ 
تهــای اج ـت ـمــاعــی نیز همچنین باید مسئله تغییرات اقلیمی
تقویت شوند :آموزش و بهداشت.
در نظر گرفته شــود .به شکلی انکارناپذیر-
یتــوان از گــروهــی از آدمــی ــان انـتـظــار هر چند که بسیاری همچنان از امکانات
نــم ـ 
یبــرنــد -ق ــرن پـیــش رو شــاهــد یک
داشــت که جهان را نجات دهند وقتی که ل ــذت م ـ 
آنها در چنگال فقر ذهنی و اقتصادی اسیر تغییر شکل در وضعیت کـشــاورزی جهان
هستند؛ و از نابسامانیهای بهداشتی جدی خــواهــد ب ــود .بــرخــی مناطق در ایــن مسئله
که خود به فقر دامن میزند در رنجاند .عالوه پ ـیــروز خــواهــد شــد و دی ـگــران بــازنــده .بــرای
بر ایــن ،نیاز است تا اقتصادهای روستایی بــرخــی ،تــولـیــد مـحـصــوالت زراعـ ــی و دامــی
در نظامهای اقتصادی ملی و بینالمللی بسیار آسانتر خواهد شــد .همین حــاال نیز
مشارکت داده شوند .در حــال حاضر اکثر زمزمههای مربوط به تاکستانهای اسکاتلند
زمینهای زراعی کشورهای در حال توسعه را میشنویم .در مقابل در برخی مناطق دیگر
از بــازار جهانی حــذف شــدهانــد .بایستی به در نتیجه افزایش خطرات زیستمحیطی و
این منابع تولیدی و آبی اجــازه داده شود تا کمآبی ،کشاورزی مختل خواهد شد و حتی
در نظام جهانی وارد شــود ،البته به شکلی سقوط خواهد کرد .من از این بیشتر چیزها
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ک ـ ـشـ ــاورزان ت ــا ب ــه ام ـ ــروز ب ــا بــحــرانهــایــی
دستوپنجه نرم کردهاند که بسیار جدیتر
از پیامدهای تغییرات اقلیمی در  ۵۰سال
آینده بوده است .در این دههها ،کشاورزان
با حجمی از افزایش در تقاضا روبــرو شدند
کــه بعید اس ــت تغییر در وضــعــیــت منابع
آبــی جهان بــراثــر تغییرات اقلیمی حتی به
گــرد آن هم برسد .سیاستهای جمعیتی
جنجالبرانگیز هستند و از نظر سیاسی
بسیار پرهزینه و از ایــن رو سیاستمداران
ً
غالبا ترجیح میدهند این بحث را از دستور
کار عمومی کنار بگذارند .به این فکر کنید
که برای یک سیاستمدار چقدر دشوار است
تا در میانه بحث جنجالی گرمایش زمین،
ب ــرای حــل مــوضــوع یــک راهــکــار جمعیتی
را پیشنهاد کند؛ امــا در عــوض کــشــاورزان
میتوانند ناجی ما در برابر مشکالت آینده
ناشی از گرمایش زمین باشند .در مقایسه
با مسئله جمعیت ،تغییرات اقلیمی یک
مسئله آسان محسوب میشود.
 -۲کـ ـش ــاورزان از انــطــبــاقپــذیــری بسیار
بــاالیــی بــرخــوردارنــد .آنه ــا ق ــادر بــه تطبیق
ظرفیتهایشان و پاسخگویی بــه تقاضای
افزایشیافته در سطح جهان هستند .اما
این شرط دارد :بایستی به آنها مشوقهای
اقتصادی و اجتماعی حسابشده تعلق
ً
بگیرد .دقیقا این مشوقها چهها هستند؟
برخی از آنها در زیر فهرست شده است:
•بـ ــرای کـ ـش ــاورزان وجـ ــود تــقــاضــای قابل
اعتماد برای محصوالتشان امری حیاتی
است .بدون آن کشاورزان در مواقعی که
قیمت یک کاال سقوط میکند به شدت
ز یــان میبینند و ز یــان به سایر بخشها
نیز سرایت میکند .بیشترین محصول
توسط ک ـشــاورزانــی تولید مـیشــود کــه بر
تــول ـیــد دس ـتــه کــوچــکــی از مــحــصــوالت
غذایی تمرکز دارند.
•ک ـشــاورزان همچنین بــه بــازارهــای قابل
اعتماد و ایمن نیاز دارن ــد .ایــن مسائل
ً
اب ـتــدایــی بـسـیــار مــهــم هستند و غــالــبــا
نادیده گرفته میشوند.
•نـیــاز اس ــت ج ــاد هه ــای خ ــوب ،مـ ــزارع را
به بــازارهــای شهری متصل کند .امکان
برقراری ارتباط بینالمللی و بازار ضروری

اســت .امـکــان دستیابی ارزان بــه تلفن
هــم ــراه در حـ ــال حــاضــر در ج ــوام ــع در
حــال توسعه فــراهــم شــده اســت؛ ایــن به
کشاورزان امکان میدهد تا به اطالعات
درباره بازارها ،هم بازارهای محلی و حتی
بینالمللی دسترسی داشته باشند.
•بــازارهــا باید امکانات و تسهیالتی برای
ذخ ـیــر هســازی و نـگـهــداری از کــاالهــای
فاسدشدنی داشته باشند .مواد غذایی
چیزهایی آسیبپذیر و حساس هستند.
اگر در ذخیرهسازی محصوالت ،امکانی
برای مقابله با جوندگان ،یا گرما و رطوبت
نباشد محصوالت بــه آســانــی تبدیل به
مواد غیرقابل مصرف میشوند.
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مأخذ :آب پنهان .جلد دوم .نوشته تونی
َ
الــن ،ترجمه آرش حسینیان و همکاران .نشر
مثلث.1395 ،
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نهــا مـشـکــا تــی هستند کــه از همه
ای ـ 
لتــوس ـعــه ضعیف
بیشتر در جــوامــع درحــا 
مشاهده میشوند .هنگامی که تسهیالت
ذخ ــی ــر هس ــازی نــام ـنــاســب ب ــاش ــد ،م ـقــدار
تــکــاندهـنــدهای از محصول (تــا ح ــدود ۳۰
درصـ ــد) در راه بـیــن مــزرعــه تــا بـ ــازار از بین
مـ ـ ـیرود ۳۰ .درصـ ــد رق ــم بــزرگــی اسـ ــت .به
یــاد داشـتــه باشید کــه طــی ده ـ ههــای آینده
قــرار اســت تقاضا بــرای مــواد غذایی در کل
جمعیت  ۴۰درص ــد افــزایــش یــابــد .بــه این
منظور اگر قرار باشد  ۳۰درصد آب بیشتری
در جــوامــع در ح ــال تــوسـعــه جـ ــاری شــود،
هزینه حرکت و جابجایی این میزان آب به
شکل خیرهکنندهای گرانقیمت و مستلزم
ابــتــکــارات مهندسی بـیســابـقــه اس ــت .در
مــقــابــل ،هزینه تقویت و بهبود تسهیالت
ذخــیــر هســازی و حملونقل بــا فناور یهای
خــوب میتواند بسیار پائینتر از جابجایی
 ۳۰درص ــد آب بیشتر بــاشــد .پـیــامــدهــای
زیستمحیطی آن نیز مثبت خــواهــد بود
و نه منفی .امــا متأسفانه گویا ذهــن انسان
نمیتواند راهکارهای ارزان و آسان را ببیند.
ته ــا و
تــرســم ای ــن اس ــت ک ــه بـشـنــو یــم دولـ ـ 
نــهــادهــای بینالمللی پیش از آنـکــه درک
کنند جلوگیری از هدررفتن مواد غذایی یک
راهــکــار بسیار دستیافتنیتر بــرای نجات
منابع آب است ،باز هم به دنبال پروژههای
عظیم انتقال آب بروند.

