برگردان  :سيدمسعودمصطفوی دارانی  -عضوهيئت موسس انجمن بين المللی
هواشناسی کشاورزی  ،دانشجوی دکترای اقليم شناسی دانشگاه اصفهان

درنوامبرسال  2010من استادمدعوخارج تزدکترای آقای دکتردارتون
نانجااززامبيا)دانشگاه آزادايالتی  ،UFSبلومفونتين ،آفريقای جنوبی ( بودم
موضوع تزمذکورتحت عنوان )ترويج اطلعات اقليمی جهت کشاورزان خرده
مالک ( مطالعه موردی برای منطقه موجيکای زامبيا بودکه راهنمايي ومشاوره
آنرابترتيب پروفسورسووواکرو پروفسوردنافوردموسووسوی عهده داربودند.آقای
نانجا درسال  2008يکی ازدانش آموزان دردومين سميناردوره ای من
دربلومفونتين بشمارمی آمد .موضوع سمينارمذکور)هواشناسی کشاورزی
وتوسعه پايدار(بودکه درآن سال برای اولين باردرآفريقای جنوبی توسط
اينجانب وپروفسورواکر دردانشگاه آزادايالتی )(UFSبرگزارگرديد .حتی درآن
هنگام نيز مابه فکربرگزاری سميناردوره ای درزامبيا بوديم .بعدها به نظرمان
رسيدکه سميناردوره ای درنزديکی منطقه موجکاداشته وآنرابامراسم بزرگداشت
چاپ دوکتابچه حاصل ازتزمذکورادغام نمائيم .لذامن اولين سميناردوره ای
خودراتحت عنوان )خدمات هواشناسی کشاورزی ،تئوری وعملی( درآوريل
سال  2011درکالج کشاورزی مونزدرمرکززامبيابرای  30نفرازشرکت کنندگان
ازبخشهای هواشناسی وکشاورزی برگزارنمودم.
درپايان  4روزکاری ازسميناردرتالرسخنرانی دانشکده ،مابرنامه ای رادرخصوص
چاپ کتابی تحت عنوان )کتاب راهنمای خدمات ترويجی هواشناسی
کشاورزی ( توسط آقايان دکتردارتون نانجاوسوواکرداشتيم .همکاری من
دراين خصوص ازطرف انجمن بين المللی هواشناسی کشاورزی )
(INSAMتحت عنوان)خدمات اشتراکی هواشناسی کشاورزی(دروب سايت
انجمن دربخش )اهميت هواشناسی کشاورزی کاربردی ( قابل دستيابی می
باشد.کتاب راهنمای مذکوردرعصرهمان روزمابين برخی مقامات دولتی
وشرکت کنندگان سمينارتوزيع گرديدوهم اکنون نيزمستقيما ازطريق صفحه
خانگی وب سايت ماقابل دسترس می باشد.
سميناردوره ای مادرروزبعدباانجام گشت وسفرعلمی شرکت کنندگان به منطقه
موجيکابه پايان رسيد .منطقه مذکوراز  16دهکده تشکيل شده است که
تعدادی ازآنهادرانجام تزهمکاری داشتند .درآنجابيش از  600نفرازمردم که
 550نفرازآنها ازجامعه موجيکابودندجهت برگزاری جشن گردهم آمده بودندکه
جشن مذکوربيانگرتغييرات حاصله دراقدامات ترويجی بودوتوام باموسيقی به
شيوه ای که تنهاآفريقايي ها قادربه انجام آن هستند! وهمچنين به مناسبت
اخذدرجه دکترای دکترآنها)دارتون نانجا(وآغازانتشارکتابی ديگرتوسط او .نام

کتاب مذکور)داستانهای شخصی موجيکا :آگاه شدن ازاقليم باعث تغييروضعيت
معيشتی می گردد (بودکه مجددا توسط دکترآلفردچينگی بين مقامات دولتی
وروسای دهکده هاوديگرنمايندگان دهکده هاتوزيع گرديد.
اين مجلدنيزمستقيما ازطريق صفحه خانگی ماقابل دستيابی می باشدوحاصل
مشاهدات  5کشاورز درخصوص موضوعات مختلف ازاطلعات اوليه وميزان
بارش گرفته تاحاصلخيزی خاک ،ميزان توليدگياهان ،فصول ،دسترسی به
موسسات وموضوعات جنسيتی می باشد .مشاهدات مذکورازمصاحبه های
معمولی گرفته تاديدگاههای کشاورزان درخصوص فرصتهاو همچنين مشاهدات
کشاورزان درخصوص برنامه ريزی وآزمون نمودن گزينه های انتخاب شده
توسط آنهارانيزشامل می گردد.
اينجانب درمراسم جشن پايانی درجمع شرکت کنندگان اعلم نمودم که اولين
ديدارمن ازقاره آفريقادرسال  1964بعنوان يک توريست وجهت آزمودن
وتجربه زندگی دراين قاره خاص انجام پذيرفت  5.سال بعددرصبح چنين روزی
درسال  1969هنگامی که من  29سال داشتم و وجهت بازديد ايستگاههای
هواشناسی ونصب باران سنج هاجهت يک پروژه درحوضه مورونداوا بعنوان يک
اقليم شناس درماداگاسکاردرحال رانندگی وعبورازعلفزارهای ساوانابودم.ازآن
زمان تاکنون  42سال گذشته است .چنين خاطرات زيبايي ازذهن من گذشت
ومرابسيارخوشنودنمودازاينکه هنوزدرروستاهای آفريقامشغول به کارمی باشم.
سپس من به شعاروآرمی که دردوکتابچه مذکوراستفاده کرده ايم اشاره نموده
ومشاهده نمودم که اصطلح )خدمات(اولين باردرهواشناسی کشاورزی
توسط اولوفايو ،استيگتروبالدی درمجله هواشناسی کشاورزی وجنگل درسال
 1998درمقاله ای تحت عنوان)نيازهاوواقعيات درهواشناسی کشاورزی
درآفريقای حاره ای( بکاربرده شد.مدل تصويرشده درشعارمربوطه که ازسه
حوزه کشاورزان ،راه حل ها و سيستمهای حمايتی تشکيل گرديده درسال
 2007توسط اينجانب ارائه گرديد.درنشست سازمان جهانی هواشناسی
دردهلی نودرخصوص برنامه آموزشی هواشناسی کشاورزی ودرپکن درنشست
سياستگزاری  CAASوبعدهادرسال  2008درکتاب محيط،
اکوسيستمهاوکشاورزی درمقاله ای تحت عنوان " هواشناسی کشاورزی ازعلم
تاترويج  :ارزيابی نيازها وتامين خدمات" موردمذکورمدنظرقرارگرفت.
رويکردشراکتی که شعاروآرم بيانگرآن می باشد ،درتحقيقات وترويج کشاورزی
وهمچنين هواشناسی کشاورزی ازاواخردهه  80ميلدی هواخواهان زيادی
پيداکرد.ماازآن خصوصا درسودان ،نيجريه وکنيادرپروژه های آفريقايي
خوددردهه  90استفاده نموديم.
تمامی اين مواردبسيارحائزاهميت می باشندامادرحال حاضرمفهومی جديدنمی
باشند .امايکی ازکلمات بکاررفته درآن آرم وشعارنسبت به گذشته تغيير بسياری

نموده است وآن کلمه )اجتماع( می باشد .چنانچه من روزقبل مشاهده
کرده بودم حتی درمدرن ترين سيستمهای ترويجی امروزه که مدارس مزرعه ای
کشاورزان )(FFSومدارس مزرعه ای اقليم )  (CFSمی باشند ،عامل
محدودکننده بعدی بزرگ مقياس نمودن می باشد .يکی ازرويکردها جهت
بزرگ مقياس نمودن ،اثرتشديدکننده )آموزش آموزگاران( نظيرتبديل)تسهيل
گران امورکشاورزان( به)آموزگاران کشاورزان( می باشد.
رويکردديگراستراتژی جامعه می باشد.دارتون نانجاوسوواکربه ماراهی راجهت
استفاده درهواشناسی کشاورزی نشان داده اندکه ازاستراتژی جامعه جهت
بزرگ مقياس نمودن درسيستم ترويجی – شراکتی وخدمات شراکتی
هواشناسی کشاورزی استفاده می نمايد.
نگاهی دقيق برکتاب )راهنمای خدمات ترويجی شراکتی جامعه هواشناسی
کشاورزی( وکتابچه )داستانهای شخصی موجيکا :آگاه شدن ازاقليم باعث
تغييروضعيت معيشتی می گردد (داشته باشيد .به دقت بررسی
واظهارنظرنمائيدکه شماخودتان باجوامع موجوددرکشورخودتان درزمينه ترويج
هواشناسی کشاورزی چه می توانيدبکنيد .تنهاباچنين رويکردهايي بحرانهای
معيشتی کشاورزان رامی توان ازميان برداشت.
اين امرهمچنين گامی جديد درجهت )کمک به کشاورزان دراقليمی درحال
تغيير(خواهدبود.سومين وآخرين سميناردوره ای يک هفته ای من که دردپوک
اندونزی دردانشگاه اندونزی درفوريه ودربلومفونتين دردانشگاه آزادايالتی
درمارس برگزارگرديدبه اين موضوع اختصاص داشت .جالب توجه است که
بگويم درموجيکاوهمچنين دردهکده های اندونزی که ماباکشاورزان مشغول به
کارهستيم هنوزاين بحث وجودداردکه آيااين وظيفه انسانها است که هواواقليم
راکه شرايط رشدراتحت تاثيرقرارمی دهدپيش بينی نماينديااين تنهادردست
خداوندمی باشد؟!امايکی ازشرکت کنندگان به من گفت آنهادرنهايت اين موضوع
راپذيرفته اندزيرادکترهانيزتولدبچه هاوهمچنين درمان شدن يامرگ
بيماررانيزپيش بينی می کنند!وقتی مابه چنين کاری رضايت داده وحتی
خواستارآن هستيم ،چرادرموردموضوعی که برای توليدات کشاورزی
مااينقدراهميت داردچنين نکنيم؟!
ازشماتشکرمی نمايم .انجمن بين المللی هواشناسی کشاورزی ) (INSAMهم
اکنون بيش از  1600عضواز  123کشوردارد .مااعضائي رااز 5
کشورجديددرماههای اخيرداشته ايم  .ازتبليغات وهواداری شماازانجمن بين
المللی هواشناسی کشاورزی ) (INSAMسپاسگزاريم.

