برگردان به فارسی :دکترسیدمسعودمصطفوی دارانی
عضوهیئت موسس انجمن بین المللی هواشناسی کشاورزی( )INSAMونماینده جمهوری اسالمی ایران وقاره
آسیادرتیم کارشناسی  2-3کمیسیون جهانی هواشناسی کشاورزی()CAgM

اینجانب اغلب بطوراتفاقی به عبارتی برمی خورم که وابسته به مقیاس می باشد .اماچنین مواردی تاحد
زیادی بسته به روش کاربردعبارت بسیارمتفاوت است وگاهی اوقات صحیح است اماهمیشه این گونه
نیست .هنگامی که صحیح است ،موردمذکورکه به مقیاس بستگی دارد ،ممکن است بابزرگنمائی نمودن
مثبت (مورد 1ذیل) یامنفی (مورد3ذیل)باشددرحالی که گاهی مقیاس اهمیتی نداردبعنوان مثال تاهنگامی
که تاثیرات محلی مثبت بوده ودرمجموع نیزمثبت باقی بماند(مورد2ذیل).
هرچندمن عاشق اروپامی باشم ،تنهاچندماه درسال درهلندبوده ومقصدماجهت تعطیالت فرانسه،
پرتقال(جایی که کوچکترین پسرم باخانواده کاروزندگی می کند)یااسپانیامی باشد .بنابراین من باعالقه
مفرطی هرآنچه که دیگران درخصوص اروپامی نویسندرامی خوانم واین روزهانوشته هادراین خصوص
همیشه خیلی مثبت نیست .عقایدسردبیرمجله هرالدتریبون بین المللی اول ودوم سپتامبرامسال (درراه سفرم
به ایران)برای من بسیارجالب بود .عنوان مقاله که توسط تیموتی گارتن آش نوشته شده بود عبارت
بوداز:آیااروپامیتوانددربرابرشورش وعصیانهادوام بیاورد؟اروپائی هانبایدسختی های گذشته رافراموش
کنندامانیازبه (مقیاس مندی)کلیدآینده آنهامی باشدواروپائی هانبایدکامالًامیدخودرادراین خصوص ازدست
بدهندکه پیشگامی آنهادراتحادویکپارچگی مابین ایاالتی(کشورهایی)که قبالً دشمن بوده اندمی تواندراه
رابسمت حکومت جهانی بهترودرپاسخ به تهدیدهای مشترک نظیرتغییراقلیم وتنشهای اجتناب ناپذیربین
قدرتهای درحال رشدودرحال افول نشان دهد .دربهترین حالت اروپانه تنهابه غولی دیگرمبدل می شودبلکه
می تواندبعنوان نمونه ای ازنوع جدیدی ازغول متحد چندملیتی بشمارآید.

موردمذکورمفهوم مقیاس راموردتوجه قرارمی دهدودراینجابطورمثبتی حقیقی می باشد .بله درحقیقت
سیاستهای مشترک اروپادرخصوص تغییراقلیم بمیزان زیادی وضعیت رابهبودمی بخشدامامقیاس بزرگ
درحقیقت همیشه اهمیت نداردحتی هنگامی که ماچنین فکرمی کنیم.
همکارپیشین من دردانشگاه واگنینگن دکترلئواسترون اشنایدرکه پروفسورتخریب وعمران سرزمین است
درسخنرانی که درماه می جهت خداحافظی ایرادنمود ،به موضوعی تحت عنوان (تصورات وخیاالت
درزمینه تخریب وعمران)پرداخت(.دانشگاه واگنینگن -شماره بین المللی کتاب.)319-39-3113-313-1
اوتصورات راچنین بیان می کند:
تخریب سرزمین امنیت جهانی غذاراتهدیدمی کند(اومطالعات موردی راگزارش می نمایدکهدرآنهابطورکلی شواهدی برای تاییدجمله اخیروجودندارد!)
 تغییرات اثبات شده ای درزمینه تغییرات بارش ناشی ازتغییراقلیم وجوددارد(اووهمکارانش فرضیهمذکوررابرای تعدادی ازکشورهای آفریقایی ردکردند!)
درسرزمینهای خشک آفریقا ،رشدگیاهان بعلت کمبودبارش کاهش می گردد(.دراین خصوصاوخشکسالی هواشناسی وخشکسالی حاصل ازبیابانزائی راازهم تفکیک نموده ونشان می دهدکه خشکسالی
حاصل ازبیابانزائی بطورسیستماتیک رخ می دهدحال آنکه خشکسالی هواشناسی چنین نیست.
ازنظراوکاهش کیفیت خاک (نه کاهش بارش) باعث می شودکه گیاهان بطورسیستماتیک ازخشکسالی
آسیب ببینند.
امااوهمچنین نشان می دهدکه موردذیل نیزخیالی بیش نیست:
اقدامات علیه تخریب زمین تنهادرمقیاسهای بزرگترعمل می نمایدواقدامات درمقیاسهای کوچکتر(بعنوان
مثال درسطح مزرعه) اثرات قابل مالحظه ای ندارند(.مثالی خوب ازاین دست ،اوبیان می کندکه اقلیم
شناسان ادعامی نمایندکه جنگلی کوچک به ابعادیک هکتارهیچ تاثیری بربارش ندارند .اماکشاورزان

دربسیاری ازکشورهابه اطمینان می دانندکه حتی درمقیاسهای کوچک "پوشش گیاهی جذب کننده بارش
می باشد" .بعنوان مثال همچنین مباحث اخیرماراتحت عنوان (فرضیه ردشده بعلت خطای فیزیک اتمسفری
تحت عنوان اینکه جنگلها بعنوان پمپ زیستی عمل می نماید)درتارنمای انجمن ببینید(استیگترومیسترز،
 .)2003بنابراین دراینجامقیاس کوچک عمل می نمایدومقیاس بزرگ می تواندمفیدباشدامانه ضرورتاًوفی
نفسه .درنهایت من مثالی رابه شمانشان می دهم که مقیاس بزرگ باعث ازبین رفتن تصویری است که
مقیاس کوچکترارائه می نماید .این مقاله نیزازهرالدتریبون است تحت عنوان(نامه ای به سردبیر)که درسوم
می ماه امسال درراه سفربه سودان مطالعه کردم.
این یک عکس العمل مشترک است که (یارانه دردسرآفرین )نامیده می شودوتوسط9همکارممتازم
ازانگلستان ،ماالوی ،دوهمکارآمریکایی وهمچنین توسط پروفسورجفری ساچز پیش ازآن درهمان روزنامه
در20آوریل ارائه گردید .پروفسورساچزسیاست دولت ماالوی درراستای واردات بذورهیبریدوکودهای
شیمیایی برای کشاورزان راموردارزیابی قرارداد .که ارزیابی مذکوربشرح ذیل می باشد.
(ماالوی مبادالت تجاری خارجی ناچیزی داشته وتنهااستطاعت آنراداردکه قریب 1درصدبودجه دولتی
خودرابه یارانه کودهای شیمیایی اختصاص دهد .همراه بادیگرمشکالت اقتصادی ،یارانه ماالوی
راورشکسته نموده است .هنوزگزینه های اثبات شده ای درماالوی وجودداردکه بهترازسیستم یارانه ای
عمل می نماید .ابتکارات جدیدی که توسط کشاورزان صورت می پذیردبااستفاده ازحبوباتی
نظیرلوبیاچیتی وبادام زمینی بعنوان منابع محلی نیتروژن وغذا ،بوم شناسی کشاورزی وعلم تغذیه
رابایکدیگرتلفیق می نماید .تنوع برنامه های تغذیه ای – گیاهی باعث افزایش عملکردوبهبودتغذیه کودکان
شده است).
نویسندگان درنظرمی گیرندکه ساکنین ماالوی خیلی قدرتمندترازآنچه پروفسورساچزگزافه گویی می
نماید ،درحال توسعه روشهای بهتری جهت تغذیه خودشان می باشند .بدون تردیدمقیاس دراینجاعاملی

منفی درمقابل یارانه بشمارمی آمدامابه صراحت می تواندبطورمثبتی درباره گزینه های دیگر(درمقابل
یارانه)بکارآید.
ازاین فرصت استفاده نموده وازتمامی اعضاء به جهت پاسخ مستمرشان به مطالب نوشته شده توسط من
ونامه های دیگربه شماتشکروقدردانی می نمایم .ماهم اکنون بیش از 1980نفرعضوانجمن بین المللی
هواشناسی کشاورزی()INSAMمی باشیم اماهمیشه می توانیم بیش ازاین باشیم .بیائیدببینیم چقدرطول
خواهدکشیدتادرسال
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اساتیدخودراتشویق نمائیدتابه انجمن بین المللی هواشناسی کشاورزی( )INSAMبپیوندندودرسایت مابه
بحث ومناظره بپردازند.

