ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً زارﻋﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ  ،ﻣﺎ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻣـﺎه از ﻫـﺮ
ﺳﺎل را در ﯾﮏ روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺮق ﺟﺎوه در اﻧﺪوﻧﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﻢ .
در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ و اﮔﺮ در ﻫﻠﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻢ  ،در ﺳـﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ  ،ﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮﻧﻘﺎط آﺳﯿﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ  .ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری را از ﻣﺮدم اﻃﺮاف ﻣﺎن در ﺷﺮق ﺟﺎوه ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ای را ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آﻗﺎﯾـﺎن داس و ﻧﮕـﻮﯾﻦ وان
درﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز زارﻋﯿﻦ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﺎزی ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و وﯾـﺮاﯾﺶ دﯾﮕـﺮی
از آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎﭘﺴﺖ در  22ژوﺋﯿﻪ  2007ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﯾـﺎدآوری ﻧﻤـﻮده ام .
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در اواﺧﺮ ﻓﻮرﯾﻪ  2007ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ،آﻣـﻮزش دﻫﻨـﺪﮔﺎه و ﮐـﺸﺎورزان
ﻣﺴﺌﻮل درﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد اﻗﻠﯿﻢ – ﻣﺰرﻋﻪ) (CFSدر  Indramayaاﻧﺪوﻧﺰی واﻗﻊ در
 250ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم  .ﮔﺮوه ﻫـﺎی زارﻋـﯿﻦ ﻗـﺒﻼً دو ﺑـﺎردر ﭼﻨـﯿﻦ
ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪرﺳـﻪ ﻫـﺎی
زارﻋﯿﻦ در ﻣﺰرﻋﻪ ) (FFSﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓـﺎت ) (IPMﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ  ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  .ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺮت اﻧﺪوﻧﺰی در ﺳـﻄﺢ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎی اﻗﻠﯿﻤـﯽ اﯾـﺪه ﺑـﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ –ﻣﺰرﻋـﻪ )(CFSﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾـﮏ ،
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻠﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻫﯿـﺪروﻟﻮژی اﻧـﺪوﻧﺰی  ،داﻧـﺸﮕﺎه ﮐـﺸﺎورزی ﺑﻮﮔـﻮر  ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ )ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ( و ﻣﺮﮐﺰ آﺳﯿﺎﯾﯽ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ  .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ زارﻋﯿﻦ در ﺧـﺼﻮص ﮐـﺎرﺑﺮد
اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺪوﻧﺰی  ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔـﻆ
ﻧﺒﺎﺗﺎت واﻗﻊ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ در وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮﯾﻦ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ – ﻣﺰرﻋﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ  12ﺗﺎ  19آورﯾﻞ  2007ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ورودی اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ  ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪوﻧﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ – ﻣﺰرﻋﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن زارﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻗﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎی  2005و  2006در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎرﺑﺮدی و وﺳـﯿﻊ ﺗـﺮی ﺑﮑـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در  19اﺳﺘﺎن و ﺑﯿﺶ از  200ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺮح اﻗﻠﯿﻢ – ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﺟـﺮا درآﻣـﺪ .

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زارﻋﯿﻦ راﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮاز روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2005ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ازآﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ اﯾﻨـﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺻـﺎدر ﺷـﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪوﻧﺰی و ﮐﺸﺎورزان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﯽ از ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺼﺮی ﺧﻮد ﻣﯽ آﯾﻨـﺪ و ورودی
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧـﺪوﻧﺰی در ﮐﻨـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت ﯾـﮏ اﯾـﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ
) (AWSدر اﯾﻨﺪراﻣﺎﯾﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .زارﻋﯿﻦ ﺑﻌﻨـﻮان آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺮان ﻣﺰرﻋـﻪ ای
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .زارﻋﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر راﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ و ﻣﺮﺑﯿـﺎن
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ در ﺟﻬـﺖ اﺻـﻼح ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﻫﺮﯾـﮏ از
ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ  ،آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ زارﻋﯿﻦ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔـﺮدد .اوﻻً اﻃﻼﻋـﺎت
ورودی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪوﻧﺰی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﺮای ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺧﺎص ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﮐﺎﺷﺖ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻـﯽ
ﺑﻮده و ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص زﻣـﯿﻦ ،ﺳـﻨﺠﺶ از
دور  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ  .دﯾﮕـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎً در
ﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺪاری روﺷﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻠﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن در
ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺲ ﺧﻮرﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭘﯿﺪاﮐﻨـﺪ .وﺳـﺎﯾﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد آزﻣﻮن واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ای
از زارﻋﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .رادﯾﻮﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻣـﻮرد
آزﻣﻮن واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .در ﺳﻄﺢ زارﻋﯿﻦ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درآﯾﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ای
ﻣﺎﺑﯿﻦ راﺑﻄﯿﻦ  ،ﻣﺮﺑﯿﺎن و درﻣﯿﺎن زارﻋﯿﻦ ﭘﺲ از ﮐﻼﺳﻬﺎی اﻗﻠﯿﻢ – ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد .ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﯿﻨـﯽ ﻫـﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زارﻋﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕـﺮی در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﺨـﺸﻬﺎی
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣـﻦ ﻧـﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﯿﻞ و ﺧﺸﮑـﺴﺎﻟﯽ  ،راﻧـﺪﻣﺎن ﻣـﺼﺮف آب و ﺗﻨـﻮع زﯾـﺴﺘﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و دﯾﮕﺮ داده ﻫﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺜﺎﻟﯽ ازﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻔﺤﻪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم  .درآﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ  ،ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ ﯾـﺎ ﻣﻨﻔـﯽ از
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی )(INSAMﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
 INSAMﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻋﺎدی )راﯾﮕـﺎن( و ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﻮﺳـﺲ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﯾﺎاز ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ
اﻃﻼع دارﯾﺪ  ،ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ وب ﺳـﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺪون ﺷﻤﺎ و ﺗﺒﺎدﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺗﺎن ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ !

ﻣﺘﺮﺟﻢ  :ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮدﻣﺼﻄﻔﻮی داراﻧﯽ

