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 5    پیشگفتار

 
 
 
 

 پیشگفتار
 

منظوور درک و  موجب آن، دانش و عملیات جدید به یندي است كه بهامحیطی فر آموزش و تربیت زیست
گرایی اجتمواعی و عقلنوعی یابند. همچنین، میمحیطی زمانه ما، تکامل زیست -اجتماعی حل مشکالت پیچیده
ینود بور ابوداع اسوازد. ایون فري پایدار را فراهم میاسوي توسعهنهد كه توان الزم براي گذار بهمولد را بنیان می

مولود و راهبردهواي هاي آموزشی جدید، ها و مشاركت آنها در برنامهها، تکنیکهاي جدید، روشنظریه ماهرانه
 محیطی داللت دارد.اي مدیریت زیستهپروژه

 شوبکه آموزشوی تربیتوی زیسوت اي بواعنوانبرنامهمیالدي  1995شدن با این چالش، در سال  جهت مواجه
منظور بوهتدوین گردید. در این برناموه آمریکاي التین و دریاي كارائیب  محیطی براي كشورهاي واقع در منطقه

 تهیهدر حقیقت هدف برنامه  محیطی در نظر گرفته شدمدیریت زیست هایی جهتها و تکنیکروش ،نشر دانش
هاي از سیاسوتعنوان ابزاري براي حمایوت  و بهبود محیطی  هاي تربیتی زیستپایه جهت برنامهمواد آموزشی 

اي هاي مختلو  اجتمواعی در سوطور حرفوهسازي بخشمنظور آماده به وپایدار براي كشورهاي منطقه  توسعه
بعود، شوبکه  هدهویوک  در نظر گرفتوه شود.اجتماعی،  هاي توسعههاي شهروندان و برنامهگروه اعم ازوت، متفا

با موضوع تفکر هم پیوسته به  ايچهل كتاب پایه، كتابچه راهنما و مجموعه ETNمحیطی آموزشی تربیتی زیست
 محیطی منتشر كرد. زیست

زبان كشورهاي )كه به زبان اسپانیایی برخوردار بودند یت این مزاز مذكور با وجود این، مجموعه انتشارات 
اگرواكولووژي و جسوتجو بوراي »منتشر شدند. اكنون، ما مفتخر هستیم كه این كتواب پایوه بوا موضووع  (منطقه

ري و كالرا نیکولز نوشته شده را به زبان انگلیسی تقدیم كنیم. بوا یكه توسط میگوئل آلتی« كشاورزي واقعاً پایدار
خود نسبت بوه كشوورهاي انگلیسوی زبوان  ، وظیفه(همین كتاب حاضر)ین مجموعه به زبان انگلیسی، ر اولّانتشا

 .ایمبه انجام رساندهزیادي تا حد حوضه دریاي كارائیب را 
مدار، با نادیده موضوع این كتاب، كشاورزي پایدار و اهمیت آن براي توسعه پایدار است؛ كشاورزي سرمایه

زمین را متزلوزل كورده و تخریوب منوابع،  هاي آن، وضعیت پایدار كرهولوژیکی زمین و قابلیتگرفتن شرایط اك
مندي و زیستی را سبب شده است. كشاورزي صنعتی و فشرده، سازمانخاک، فرسایش زمین و زوال تنوعآلودگی

زمین را حیات در كره ده از كننهاي حمایتكند، سیستمگسلد و نابود میهاي اكولوژیکی را مینظامتوان بازیابی 
شودن وري، مهاجرت كشاورزان و روستائیان به شهرها و درنتیجوه تهیكند. تمام اینها سبب كاهش بهرهنابود می

غذایی براي جمعیوت نیازمنود و تهیدسوت در حوال  روستاها از سکنه، ایجاد مانع بر سر راه خودكفایی و امنیت
تور اكولووژیکی از منظوور اسوتفاده منطقی و بهپرداخته این مشکالت یل به تحلشود. كتاب افزایش روستایی می

اطمینوان از راهکارهایی را در جهت وري پایدار ، زمین، تنوع زیستی و منابع طبیعی، حفاظت و ارتقاء بهرهخاک
 كند.امنیت غذایی و كشاورزي پایدار در كشورهاي در حال توسعه، پیشنهاد می
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 «كشت با نفوت»مداري بیش از حد كشاورزي و فریب لفظی آن ، تنها سرمایه(نیکولزري و یآلتینویسندگان )
فناوري زیسوتبرند. آنها بر آن هستند توا از آخورین موون انقوالب ال نمیهاي انقالب سبز را زیر سؤو مصیبت
زدایی كننوود. جدیوود جهووت حوول مشووکل گرسوونگی در جهووان، اسووطوره« نوشوودارو»تحووت عنوووان  كشوواورزي
كنود، هاي فرهنگی، جستجو میهاي اكولوژیکی و ارزشولوژي ریشه تولید كشاورزي پایدار را در قابلیتاگرواك
وسیله باب گفتگو بین دانش علمی و خرد سونتی را بگشواید؛ كشواورزان، روسوتائیان و موردم بوومی را تا بدین
شوان را تجدیود و وري اجتماعیرهاجتماع، نیرومند سازد تا عملیات مبتنی بور بهو كلیدي عرصه يعنوان اجزابه

طوابق بوا آن آنان را قادر سازد كه قلمروهاي فرهنگی خود را تقویوت كورده و ماز این رهگذر نوسازي كنند؛ تا 
 زندگی كنند.
محیطی در سوال هاي پایوه تربیتوی زیسوتاین كتاب به زبان اسپانیایی و در مجموعه كتابنخست ویرایش 

سوازي مداري كشواورزي، خصوصینجا، نویسندگان مشوکالت ناشوی از سورمایهمنتشر شد. در آمیالدي  2000
اراضی، انقالب سبز و تولید گیاهان زراعی تراریخته كه مشکالت جدي در زمینوه فرسوایش و آلوودگی خواک، 

ینودهاي مولود و اثیرگذاري بر فرأهاي كشاورزي و توري اكولوژیکی پایدار زمینزیستی، تخریب بهرهزوال تنوع
هاي روستایی جهان سوم را تشریح كردند. پس از نویدهاي دروغ انقالب سوبز، اگرواكولووژي یشت جمعیتمع

جایگزین ظاهر شد تا شرایط اكولوژیکی براي تولید محصوالت كشواورزي را نهادینوه  1بینش و رویکردعنوان به
 فورارويهواي جدیودي اهایون كتواب، ر اگرواکولوژی، دانش مدیریت اکولوژیکی منابع طبیعی است.سوازد. 

 گشاید.پایداري كشاورزي، امنیت غذایی و خودمدیریتی منابع طبیعی از طریق عملیات مولد اگرواكولوژیکی، می
ي به زبان اسوپانیایی نیسوت. ایون نسوخه، لین نسخهروزشده، تنها یک ترجمه از اوّانگلیسی به حاضر نسخه

رو پیش يپژوهشگر آلتییريولز است. و كالرا نیک آلتییريیگوئل هاي مها و مقالهشامل نتایج جدیدترین پژوهش
ویژه در منطقه آمریکاي التین و دریاي ه اگرواكولوژي، ب گران در زمینهلترین رهبران و استدالو یکی از برجسته

زمینوه  هاي گونواگون درمقالوه كارائیب بوده و هست. او آغازگر این زمینه حیاتی از دانش، عملیات و نویسونده
سوازي و شبکه» پوروژه و (CLADES)آمریکاي التین  اگرواكولوژي است. او كنسرسیوم اگرواكولوژي و توسعه

ده راه او، و اداموه دهنو آلتییوريسوال،  20را بنیان نهاده است. براي بویش از  (SANE)« ترویج كشاورزي پایدار
اي از دانشمندان، اي شبکههاي كشاورزي را از طریق مشاركت در تربیت، آموزش حرفهنیکولز، تغییر در پارادایم

كارائیوب  ها و متخصصان آموزش و رهبران اجتماعی در كشورهاي مختل  آمریکواي التوین و حوضوهتکنسین
 توا بواما بر این است محیطی را بنیان گذاشتند. قصد ربیتی زیستت بخش با شبکهشروع كردند و مشاركتی نتیجه

تنها در تواند در بهبود معیشت مردم و پایداري قلمروي آنها، نه، مزایایی كه اگرواكولوژي میحاضر كتابعرضه 
 یم.منطقه كارائیب و آمریکاي التین، بلکه در تمام كشورهاي در حال توسعه داشته باشد را گسترش ده

 انریکو ل 2 
 محیطی در آمریکاي التین و منطقه كارائیبكننده شبکه آموزشی تربیتی زیستهماهنگ

                                                 
1- paradigm 

2- Enrique Leff 
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 مؤلفان مقدمه
 

سوازي و رشود جهوت صنعتیبهكوه فشوار رواي وجوود دارد مبنوی بور اینهشوداردهندهو شواهد فزاینوده 
اندازند. كشاورزي صنعتی، در ه میبشریت و جهان طبیعی را به مخاطر مین غذا، آیندهأكشاورزي و ت شدنجهانی

هایی بدون جهت و داراي اثرات منفی بر سالمت كشتی مبتنی بر مواد شیمیایی كه سیستمگسترش كشاورزي تک
هاي بومی و محلی هستند، عمومی، یکپارچگی اكوسیستم، كیفیت غذا و تغذیه، زندگی سنتی روستایی و فرهنگ

ها كشاورز را تشدید كرده و جدا شدن آنها از هاي میلیونكه بدهین آنكند، ضمشریک بوده و آن را تشویق می
دهد، تسریع خانمانی، سرگردانی، ناامیدي و خودكشی بین كشاورزان را افزایش میهایشان كه گرسنگی، بیزمین
و بیگانه زمین را تخریب كرده  كننده از حیات در سطح سیارههاي حمایتكشاورزي، سیستم سازد. این شیوهمی

هاي فرهنگی و طبیعی كشاورزان و سایر مردم با منابع غذا و معیشت را ها با طبیعت و تاریخ، ارتباطشدن انسان
كند، امنیت و اقتصادي و فرهنگی جوامع، را تخریب می دهد. سرانجام، این كشاورزي فشرده، شالودهافزایش می

كند. هدف این كتاب، یختگی اجتماعی و خشونت ایجاد میاي براي از هم گسسازد، و زمینهصلح را ضعی  می
صنعت مهندسی ژنتیک با آشکار ساختن واقعیت و به چالش كشیدن نویدهاي نادرستی است كه  مقابله با افسانه

وعده داده است. این صنعت نوید داده است كه گیاهان زراعی مهندسی ژنتیک شده، كشاورزي را از وابستگی به 
هوا؛ و كموک بوه هاي مربووط بوه نهادهوري، كاهش هزینهمیایی نجات خواهد داد و با افزایش بهرههاي شینهاده

(. بوا بوه چوالش 1992پیش خواهد برد )سوازمان ارزیوابی تکنولووژي، محیطی، آن را بهكاهش مشکالت زیست
ژنتیک آشکار خواهد واقعی مهندسی  هایی از این كتاب، چهره، در فصلفناوري كشاورزيزیست كشیدن افسانه

نووش »حول تکنولووژیکی یوا چیزي كه واقعاً هسوت: یوک راه سازي كشاورزي(، آنشد )آخرین مون از فشرده
آمود اولوین رشوته از محیطی كشاورزي )كه نتیجه و پیسازي و دورزدن مشکالت زیستیی با هدف پنهان«دارو

اي اكولوژیکی كه در پاسخ به مشکالت در اولین هتنگناهاي اگرواكولوژیکی هستند( بدون بحث بر سر آشفتگی
هاي همراه دارد، پیشورفتیابند. با وجوود تموام مشوکالتی كوه كشواورزي صونعتی بوا خوود بوهمکان، بروز می

شووند جدید و جایگزین، در سراسر جهان شکوفا می اي نیز وجود داشته است. اكنون، هزاران انگیزهبینانهخوش
پا محافظت كنند، غوذاهاي متنووع فرهنگوی، ا ارتقاء دهند، از معیشت كشاورزان خردهتا كشاورزي اكولوژیک ر

ایمن و سالم تولید كنند، توزیع، تجارت و بازاریابی را محلی سازند. در سراسر كشورهاي در حال توسعه، هنوز 
از كشواورزي هاي مووفقی نشده از كشاورزي سنتی وجود دارد كه هزاران مثال از شوکل دنیاهاي كوچک كش 

هاي كوچک كشاورزي سنتی، الگوهاي نویدبخشی براي سایر نوواحی دهند. این جهانمبنا ارائه می محلی جامعه
كنند تا تنوع زیستی را ارتقاء بخشند، بدون مواد شیمیایی كشاورزي بوه موفقیوت برسوند، و در تموام پیشنهاد می

هوا تغذیوه هایی، جمعیت زیادي از جهوان را بوراي قرنطول سال عملکردهاي پایدار داشته باشند. چنین سیستم
هاي دانوش بوومی و توداوم در انجوام كوارگیري سیسوتمه كه یکپارچگی اكولوژیکی را بوا بواند، ضمن اینكرده
كنند. امروزه، موا شواهد هسوتیم كوه در سراسور ها مطابق با آن در بسیاري از نقاط سیاره زمین، حفظ میفعالیت
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هاي دولتی هاي غیردولتی و برخی سازمانهاي جدیدي كه توسط كشاورزان، سازمانورياو فن هاجهان، رهیافت
اي دارنود، ضومن یابند، مشاركت قابل توجهی در امنیت غذایی در سطور خوانواده، ملوی و منطقوهگسترش می

ژیکی كه بر قوانین اكولو مبتنی بر فناوريهاي كارگیري رهیافته كنند. با بكه از منابع طبیعی نیز محافظت میاین
یندهاي اجتماعی كه مشاركت و تقویت اجتمواع را ارن اكنند؛ و فركید میأرخش و تلفیق تافزایی، بازچتنوع، هم

 هایی در عملکرد حاصل شده است.نهند، افزایشمی
 وهنگامی كه اصول اگرواكولوژیکی پذیرفته شووند، ارتقواء عملکورد و ثبوات تولیود حاصول خواهود شود 

اک و آب، خاز خدمات اكولوژیکی نظیر حفاظت از تنوع زیستی كشاورزي، محافظت و ارتقاء منابع  ايجموعهم
دنبال خواهد داشت. آن چیزي  مزرعه، نیز به نظر از مقیاس یا اندازهبهبود كنترل بیولوژیکی آفات و غیره، صرف

 كلیوديینودهاي اسوازي فرینهكوه بوراي به هسوتند ايفناورانوههاي كنود، شوکلكه تنوع و گوناگونی ایجواد می
شوود؛ در شوند. این گوناگونی توسط خود كشاورزان، به بهترین وجه انجوام میكار گرفته میه اگرواكولوژیکی ب

شوود. در رهیافوت جدیود بوه كشواورزي، كشورهاي صنعتی، تحت عنوان كشاورزي ارگانیک از آن نام برده می
توانوایی محلوی،  هاي مولد، مهم است، زیورا كلیود معیشوتيفناوران اندازه هاي اجتماعی به همتشکیل سرمایه

مندي محلی است اي مبتنی بر دانش و سازمانیندهاي توسعهاجوامع محلی براي نوآوري، ارزیابی و سازگاري فر
اي یشوههاي ترویجی رو رهیافت« كشاورز به كشاورز»كه آنها در آن درگیر هستند. این تجربیات كه بر پژوهش 

شماري از هوش، خالقیت و توانمندي علمی در جوامع روستایی سراسر جهوان، ارائوه كید دارند، نمودهاي بیأت
هایی راهبردناي تمام بعنوان یک منبع( سنگ  آنها بر این نکته اشاره دارند كه توسعه نیروي انسانی )به ؟دهندمی

 ویژه كشاورزان با منابع فقیر است.ستایی و بهانتخاب براي مردم روقدرت است كه هدف آنها افزایش 
تنها غیرممکن نیست، بلکه قوبالً و بوا بیوان نگرشوی چندگانوه از كشواورزي اي دیگر، نهكشاورزي به شیوه
هاي متنوع و گوناگون كشاورزي ارگانیک گرفته تا كشاورزي سنتی معیشوتی هور چوه بیشوتر جایگزین، از شیوه

قتصوادي، اها و فواید اكولوژیکی، اجتماعی و اده است. در این كتاب، ما ابعاد و ویژگیمبتنی بر روستا، اتفاق افت
هاي اگرواكولوژیکی كشواورزي دهیم. در این كتاب، جنبهقرار می واكاويهر دو شکل كشاورزي پایدار را مورد 

هوا سونتی كوه میلیون شوود، و كشواورزيشمالی و اروپا، به آن عمول می گونه كه در آمریکايهمانارگانیک، به
منیت اپا و یا دهقان در كشورهاي در حال توسعه در آن درگیر هستند، با تاكید بر مشاركت آنها در كشاورز خرده

ایون،  بور شووند. عوالوهزیستی و منابع طبیعی و توانمندي اقتصادي، تشریح می غذایی، محافظت/ باززایی تنوع
ی و رسیدن به یک كشاورزي پایودار حقیقوی، متنووع از نظور زیسوت ، مسیري اگرواكولوژیکی برايحاضر كتاب

 كند.عادالنه از نظر اجتماعی ترسیم می

  1ريیمیگوئل ا. آلتی

  2كالرا آي. نیکولز
 دانشگاه كالیفرنیا، بركلی

                                                 
1- Miguel A. Altieri 

2- Clara I. Nicholls 
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 یادداشت ویراستار علمی
 

های نوین زراعی که بعدها انقالب سبز نام گرفت  حوتو ی بایتادی در آوریاز نیمه قرن گذشته با شروع فن
وجود آمد که حا پایان قرن بیستم مستلهه گرستا ی از  که این امید به بطوری ،وقوع پیوس  حو ید مواد غذایی به

سبز که اهداف خود را از طریق اصالح واریته های پر موصول زراعی خواهد بس . اما انقالب  جهان رخ  بر
برد از دهه پایانی قرن گذشته با مشکالت جتدی مواجته های شیمیایی )کودها و سموم( پیش میو مصرف نهاده

مویطی، به مخاطره افتادن حاوع زیستی، فرسایش و حخریت  ختاو و ستایر های زیس شد که عه  آن آ ودگی
های خارجی به مرز عالوه عمهکرد موصوالت زراعی نیز در پاسخ به مصرف زیاده از حد نهادهه ب .بود ماابع پایه

 بازده نزو ی رسید. 
با شکس  انقالب سبز دو راهکار برای آن مطرح گردید: بیوحکاو تویی و کشتاورزی پایتدار. رهیافت  اول 

که رهیاف  دوم درحا ی ،های زراعی اس گونه کاری در ساختار ینتیکیمبتای بر افزایش عمهکرد از طریق دس 
های زراعی بر اساس اصول اکو ویی جه  دستیابی به حو یدی پایدار و باثبات حأکیتد دارد. بر مدیری  بوم نظام

هاس ، در سرع  و ی در دو مسیر واگرا که ناشی از حفکر حاکم بر آندر طی سه دهه گذشته هر دو رهیاف  به
حردید مواجهه با آیاده مستهزم انتخاب راهکارهایی است  کته قتادر باشتد حو یتد را بتا د. بیانحال گسترش بوده

های بعدی حداوم بخشد. برای دستیابی به چاتین راهکارهتایی نیتاز است  حتا و تعی  ا  ویی پایدار برای نسل
گردد. سپس بر های حو ید مشخص های اصهی نظامشده و مشکالت و  عفطور دقیق ارزیابیگذشته و حال به

مشی جدیدی برای مویطی خطهای اقتصادی، اجتماعی و زیس ها و با در نظر گرفتن کهیه جابهاساس این یافته
 آیاده حرسیم شود. 

از اواخر قرن گذشته شاخه جدیدی از عهوم کشاورزی موسوم به اگرواکو ویی شکل گرف  که هدف نهایی 
گتذاران آن س  و مؤ ف این کتتاب پروفستور می تل آ تیتری از بایانهای پایدار کشاورزی اآن حوقق بوم  نظام

حدریج جای تاه شود. اگرواکو ویی که حهفیقی از زراع ، اکو ویی، اقتصاد و عهوم اجتماعی اس  بهموسوب می
های معتبتر جهتان ازجمهته های کشاورزی حثبی  کرد و در حال حا ر بسیاری از دانشت اهخود را در بین رشته

در هتای ارزشتمادی پردازند. در ایتن راستتا کتابهای مختهف این عهم میبه آموزش و پژوهش در جابهایران 
ها در کشور ما نیز به چتا  ن این رشته انتشار یافته که خوشبختانه اغه  آنزمیاه اگرواکو ویی حوسط متخصصا

 و اکو وییکی حمرکز داشته و مسائل اقتصتادیهای زراعی حال حقریباً حمامی کت  موجود حاها بر جابهرسیده اس . بااین
 و اجتماعی اگرواکو ویی کمتر مورد حوجه قرار گرفته اس . 

کاد حوجه عمیق به ابعاد اقتصتادی بارزحرین ویژگی کتاب حا ر که آن را از سایر ماابع این رشته متمایز می
سازد حا که خواناده را قادر مینوویبه ،های زراعی و اکو وییک آن اس و اجتماعی اگرواکو ویی در کاار جابه

ویژگی دی ر کتاب ارائه  دس  آورد. های زراعی بهدرو دقیقی از روابط متقابل بین این اجزای پیچیده بوم نظام
 .های متعدد از مطا عات عمهی انجام شده در مااطق روستایی با مشارک  کشاورزان موهی اس مثال
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آمدهای اکو وییکی ناشتی از پی متاوعی مورد بررسی قرار گرفته اس :در فصول مختهف این کتاب مطا   
طور دقیق و با ارائه شواهد عهمی ارزیتابی و برختی مستائل کاری ساختار ینتیکی طبیعی گیاهان زراعی بهدس 

پش  پرده اقتصادی آن با ظراف  نقد شده اس . حاوع زیستی مو وعی اس  که به د یل اهمیت  آن حقریبتاً در 
های زراعی حأکید شتود. نظامکهیدی آن در مدیری  اکو وییک بومام فصول کتاب مورد حوجه بوده حا بر نقش حم

هزیاه بر مباای کارکردهای طبیعی بوم نظام از دی تر های بوم سازگار و کمهای شیمیایی با روشجای زیای نهاده
ی از حغذیه گیاهان از طریتق بازستازی چرخته هایمباحث بسیار جا   این کتاب اس . این مو وع با ارائه مثال

هتای هترز و استتفاده از هتای گیتاهی و عهفویژه نیتروین، مبارزه بیو وییکی با آفتات، بیماریعااصر غذایی به
هتای در هتر متورد روش و عتالوه بتر آنطور جامع بررسی شده، های مخهوط در چاد فصل از کتاب بهکش 

 ی و نیز از ابعاد اجتماعی حجزیه و حوهیل گردیده اس . مدیری  اکو وییک از نظر اقتصاد

روشن و روان بته فارستی برگردانتده شتوند و حمتامی  صورتبهدر حرجمه این کتاب حالش شده حا مفاهیم 
در پانویس آورده شده حا خواناده با آن آشتاا گتردد. بتدون  اندشدهی حخصصی که حوسط مترجم انتخاب هاوایه

حرین دانشمادان معاصر در زمیاه اگرواکو تویی است  و ایتن کتتاب کته حردید پروفسور آ تیری یکی از برجسته
ن و دانشجویان راهامای مااسبی برای موققا اس پژوهش در کاار کشاورزان  هاسالطی  مؤ فحاصل حجربیات 

  و مراکز پژوهشی کشور خواهد بود. هاانش اهداین رشته در 

 محالتی دکتر مهدی نصیری 
 استاد گروه زراع  و اصالح نبات دانش اه فردوسی مشهد 
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