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1در كشاورزي ژنتيكيتنوع از  اظتمحلي براي حف بانك بذرِ  
واناجا رامپراساد: نويسنده  

حميرا شريفي: برگردان  
 

يك به شبيه  محليبذر بانك 
با عمل مي كند بانك معمولي 

اين تفاوت كه آنچه رد و بدل 
. مي شود پول نيست، بذر است

 بانك بذريي كه هاروستا اهالي
چيزي مبلغ نا دارند با پرداخت

      . دنشوانك مي باين عضو 
 

محصوالت  استفاده از بذر  
براي اعضاي بانك ذايي غ

اعضا بذرها را . است رايگان
از برداشت  پسو مي كارند 

اين مقاله به . از مي گردانندبه بانك برا  اندبذري كه از بانك دريافت كرده  دو برابر مقدار محصول
 بانك نتايج موفقيت آميز فعاليت. هند مي پردازدكشور جنوب ر د 2سبزبنياد سازمان توصيف تجارب 

گونه هاي بذر بومي بين كردن و توزيع براي انبار  صرفا كزاكه اين مر مي دهدي بذر نشان ها
تنوع  ت ازظادر جهت حفتوانمندسازي اين جوامع براي  يتالشفراتر از اين، ، بلكه كشاورزان نيست

                                                                                . منطقه استدر كشاورزي زيستي 
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در گردآوري و احياي بذرهاي بومي در اياالت كارناتاكا و تاميل نادو 
بدون احياي بذرهاي اصيل دستيابي به خودكفايي و . هندوستان كشور

                                            . خوداتكايي در كشاورزي ميسر نيست
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ژنتيكي  تنوع اظت از براي حفبذرهاي بومي  هاي محليِ بانك  
تنوع  ت ازظابه منظور حف روستايياهميت همكاري با جوامع  3سبزبنياد ان مساز ،1990199019901990در اوايل دهه 

به اين . دريافترا كشاورزي پايدار  ترويجر تامين امنيت غذايي و كشاورزي و جايگاه آن د زيستيِ
وچكي از كشاورزان در مناطق خشكي از كگروه  مشاركتبرنامه اي را با  ،1992199219921992ترتيب، در سال 

آگاهي درباره از ما اشاعه هدف  ،در اولين گام. در هند شروع كرديم 5و كارناتاكا 4تاميل نادوت اياال
به . كشاورزي بود حفظ تنوع زيستيِاهميت  تفهيمِو زراعي گياهان هاي بومي  گونه عسري رفتندست 

 ها شركت مي كردند چرا كه سال بازآموزيفعاليت  نوعيهمين منظور، كشاورزان بايد در 
به نظر مي رسيد كه بسياري از . پايدار دور كرده بودكشاورزي  فهومكشاورزي مدرن آنها را از م

چالش بزرگترين . بومي و تنوع گياهي نداشتند بذرهايني درباره از بين رفتن چنداآگاهيِ كشاورزان 
گونه هاي بومي مي توانند به اندازه گونه هاي تجاري و برخي از ما اين بود كه كشاورزان دريابند كه 

                                                                                     .داشته باشد اصالح شده بازده

 
براي تشويق كشاورزان در مسير احياي گونه هاي بومي بذر روش در ابتداي كار دريافتيم كه بهترين   

پس . بودآنان عمومي  نسبت به دانش بوميِ آنهادر ميان مالكيت  افتخار بهبرانگيختن نوعي احساس 
بازديدهاي لذا . اث ژنتيكي خود هستندمير انپاسدار ما اين شد كه كه كشاورزان در واقعپيام اصلي 

بذر  6ياتراسِاين بازديدها موسوم به . گروهي از چند روستا براي اشاعه اين آگاهي سازمان داده شد
 كاركنان سازمان بنياد سبز همراه با چندي از كشاورزانِ به اين صورت اجرا مي شد كه گروهي از

و با  ندورت گروهي وارد يك روستا مي شدبذرهاي بومي، به صاحياي آگاه و ديگر حاميانِ 

                                                 
3 Genetic Resource Ecology Energy Nutrition / GREEN 
4 Tamil Nadu 
5 Karnataka 
6 Seed yatras 

بانك بذر محلي شبيه به يك بانك معمولي عمل مي كند با اين تفاوت كه آنچه رد و بدل مي شود پول نيست، 
                                                                                                                           . بذر است
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بخش كشاورزي صحبت به ويژه در  7،پديده جهاني سازيسوء كشاورزان آن روستا در مورد تاثير 
روستاهاي مختلف منطقه كه در بين كشاورزان  ،مردمي اطالع رسانيِ حركتدر اين . مي كردند

مي بيشتر را به مفهوم كشاورزي پايدار عمومي نسبت  ةو عالقشد مي زندگي مي كردند ارتباط ايجاد 
      گرفته شد تا آوازة آن به اهالي كمك هم  سيقيفرهنگ و مو ،از هنر ،بذر در اجراي ياتراسِ. كرد

 
كه گاري بزرگي  :اطالع رساني جلب كند اين كارِاز كشاورزان را به  وسيعتريو تعداد بيشتري برسد 

ه روستاهاي مختلف برده بو  ات تزيينجصوالت و ميوه انواع مح كشيده مي شد با ينر اوگتوسط 
هاي ي خياباني با پيام ها همزمان ترانه هاي محلي و بازي. به خود جلب كندرا شد تا نظر مردم 

                                                               .به نمايش در آمد مرتبط با اهميت بذرهاي بومي

 
مشاركتي پژوهش  

 هاي با استفاده از تكنيك، به ويژه با ريش سفيدان و گيس سفيدان، با اهالياوليه طي مالقات 
پيش از  هبومي و متنوعي ك گونه هاياره بالعات مفيدي درطا 8،اي - آر - پي تحقيقات مشاركتي مثل

منقرض شده گياهان  نيولي با گذشت زمان ا. محلي كشت مي شد بدست آمد كشاورزانين توسط ا
 نقشه برداري« اصطالحاًه چنين پژوهشِ گياه شناسيِ بوميِ ب. كاشته نمي شدندو يا  ودندب

اطالعات  مي شودتحقيقاتي كه با مشاركت اهالي انجام اين فعاليت . گفته مي شود 9»بذرشناختي
رشد اين  نژنتيكي، چگونگي استفاده از گياهان بومي توسط اهالي و همچنين مكا عه تنورابمفيدي در

اين بررسي ژنتيكي همچنين نشان داد كه آيا هنوز بذر گياهاني كه بيشتر مورد . مي آيدفراهم  ونه هاگ
در حين نيز ي محلي مقدار كمي از بذرهادر صورت امكان . هست يا خير توجه بوده اند مهيا

كمي دورتر كشيده شد، به مكان مناطق موارد اين پژوهش به بعضي در  .جمع آوري مي شد پژوهش
براي شاركتي مپژوهش از طريق اين  خالصه اينكه،. مرسوم استهايي كه هنوز كشت بذرهاي اصيل 

 8888و سورگم مختلف  واريته 61616161 ،خشك كارناتاكا ةطقدر شمال منگردآوري بذرهاي بومي شناسايي و 
                                                                   . شناسايي و گردآوري شدارزن واريته بومي 

 

                                                 
7 globalization 
8 PRA ويي روشي براي گفتگو با اهالي روستاها كه به آنها كمك مي كند تا ارتباط بين مسايل مختلف خود را دريابند و به چاره ج 

.                 پي آر اي از تكنيك هاي پژوهشي در علوم اجتماعي است كه در پژوهش مشاركتيِ روستايي به كار مي رود .بپردازند  
9 Seed mapping 
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ايجاد مي كرد كه از  روستا در بين اهاليِفضايي براي گفتگو به صورت مشاركتي كار گردآوري بذر 
بود كه از طريق همين گفتگوها . مي پرداختندنيز طريق آن كشاورزان به تبادل تجارب خود 

نامطلوب چه نتايج مدرن  اصالح شده وه هاي تواري فتند كه تمايل آنها به كشتيامي كشاورزان در
در . سترشِ تك كشتي و از ميان رفتن تنوع گياهي در مزارعمثل گ ،مشتركي در روستاها داشته است

بنياد سبز همواره كوشيده است كه كشاورزان خود تصميم به تغيير  سازمانتعامل با كشاورزان محلي 
ح شده به روشي ديگر كه متكي به بذرهاي اصال روش كشاورزي از سيستم كشاورزيِ تك كشتيِ
كشاورزان مي بايد فوايد اين تغيير را . بگيرند باشدمشوق تنوع كشت و استفاده از بذرهاي بومي 

از شركت سبز بنياد مان زسا. خود تشخيص دهند تا به طور پيگير در مسير ادامه اين تغيير تالش كنند
تصميم زنان معموال در اين منطقه حمايت مي كند چون با اهالي روستاها جلسات مختلف در زنان 

.                  مردان انجام كار را به عهده مي گيرندسپس مي گيرند كه چه محصولي كاشته شود و   

 
ي بوميهاتكثير بذر  

در  بذرهاي گردآوري شده، بذرشناختيِ منطقهنقشه برداري اطالع رساني و فعاليت هاي  پس از انجام
تكثير  ةبرنامكشاورز نيز براي شركت در زنان برخي از . گرفتد قرار اختيار كشاورزان عالقه من

مشاركت اين كشاورزان در تكثير بذرهاي بدست آمده به اين معني . داوطلب شدندبومي  هايبذر
                         .مي يافتند يبود كه در آينده تعداد بيشتري از كشاورزان به بذرهاي بومي دسترس

 
تالش هاي در  مؤثريدر اجراي اين برنامه بوده اند و نقش  سخت كوشيزنان همكاران از بدو امر   

ايفا كرده در ميان كشاورزان منطقه كشاورزي  زيستيِ تنوعِ از تظاحفترويج در سبز بنياد سازمان 
بر  عالقه كمتري نشان مي دادند و بيشتر مايل بودند كه فعاليتشاندر آغاز مردان  ،در مقايسهاما  .اند

در كارناتاكا،  1995199519951995اما بعد از خشكساليِ سال . كاشت واريته هاي تجاري و بازارپسند متمركز باشد
به عنوان مثال، همچنان قادر به توليد  ،برخي گونه هاي بومي ارزنخود مشاهده كردند كه مردان 

                                       .ماندندبي ثمر عمال پربازده به اصطالح در حاليكه واريته هاي  ندبود
 

سخت كوشي در از بدو امر زنان همكاران 
اجراي اين برنامه بوده اند و نقش مؤثري در 

 تظاحف سبز در ترويجِبنياد تالش هاي سازمان 
تنوع زيستيِ كشاورزي در ميان كشاورزان  از

                                   .منطقه ايفا كرده اند
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زمينه جالب تري براي ادامه و  بيشتر شدبذرهاي جمع آوري شده و تنوع  تعداد، با گذشت زمان
اقدام به تكثير و  فعاليت هاي اين پروژه تمايل نشان دادند بيشتري به به مرور، زنانِ. آمدفراهم  هاكار

كه در سيستم  كردند، محصوالتيغذايي  صوالتو ديگر محارزن  بذرهاي گونه هاي مختلفي از برنج،
استقبال كشاورزان از تكثير بذرهاي بومي به اين ايده ختم . دارندمورد استفاده  10كشت مخلوط يها

و تبادل آنها با يكديگر بين كشاورزان به شد كه سيستمي محلي و منسجم براي ذخيره بذرهاي بومي 
از كشاورزان بذر توسط همكاري و همفكري گروهي  اولين مكان براي ذخيره و تبادل. وجود آيد
رد صندوق اعتبارات ُخيك براي ايجاد  در ابتدااين گروه كه  .مدبوجود آ 11تالي در روستاي عالقمند

روستايي گرد هم جمع شده بودند كار ذخيره و تبادل بذر را نيز براي رسيدن به اهداف كشاورزي 
                                                                                       .خود مناسب تشخيص دادند

         

بذر بوميهاي انك ب  
مي است با اين تفاوت كه آنچه رد و بدل هاي عادي بانك  بهشبيه براي بذر عملكرد بانك محلي 

مي توانند با  دكه بانك بذر در آنجا فعاليت مي كنيي هاروستا اهالي .پول نيست، بذر است شود
بانك نگهداري و انبار مي شود  در هاستفاده از بذرهايي ك. دنشوبمبلغ ناچيزي عضو بانك  پرداخت

محصول دو برابر مقدار  از برداشتپس د و نرا مي كار هابذر اعضا. ستا رايگانبراي اعضاي بانك 
                                                                          .ندنرا به بانك برمي گردا وام گرفته بذر

 
دماي شرايط عادي و بذرها در . ندارد هابذراز نگهداري ه اي براي ويژ بانك بذر نياز به تاسيسات

حفاظت از بذرها در برابر آفات، : عهده دارندبر وظايف مختلفي بانك كنان كار. مي شوندمحيط انبار 
چه كسي اينكه آگاهي از كسب جهت هاي عضويت  بررسي كارتق از طري نظارت بر توزيع بذرها

ة كشت اعضا براي پيش بيني نيازهاي آينده آنها به سابقري از رصد و نگهدامي كارد،  محصوليچه 
بانك همچنين كاركنانِ . در فصل آيندهمورد نياز  هاي، و برنامه ريزي براي تامين بذرانواع بذر

در ميان را غذايي محصوالت  يته هاي بوميِراستفاده از واكه د هايي را تدارك مي بين فعاليت
در ، اعضا ذخيره شده در بانكاطمينان از كيفيت بذرهاي  براي حصول. كندمي تشويق كشاورزان 

                                                 
10 Mixed cropping چند محصول در كنار هم كاشته مي شود چون ريشه ها و اندام هاي سطحي گياهان در رشد مخلوط در روش كشت ،

برگ هاي پهن . مثال از معروف ترين محصوالتي كه با نتايج عالي با هم كاشته مي شوند ذرت، لوبيا و كدو است. گر تاثير مثبتي دارنديكدي
مترجم .شودبهترين شرايط رشد براي ذرت فراهم مي  بدينصورت تثبيت مي كند ودر خاك كدو رطوبت خاك را حفظ مي كند، لوبيا ازت   

11 Thally 
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اين مقرراتي توافق مي كنند، از وضع 
استفاده از كاملِ منع جمله مي توان از 

. است هر گونه كود و سم شيميايي
يكي از زناني كه براي بانك  12كاالما،

تا ببينيم كه آيا كشاورزان  سركشي مي كنيمبه مزارع گهگاه ما «: مي گويد ،بذر در تالي كار مي كند
سر مزرعه عضوي كه از بانك ما محصول  در زمان برداشت. يا خير را اجرا مي كنند مقررات بانك

و نه  ،و از عضو مي خواهيم كه اين بذرها را را سوا كنيم بهترين بذرهابذر گرفته حاضر مي شويم تا 
از محل حق كار مي كنند محلي  ي كه براي بانك بذرِزنان» .را به بانك بازگرداند ،بذر ديگري

در بعضي . عضويت هايي كه اعضا مي پردازند و ديگر منابع درآمد بانك حقوق دريافت مي كنند
حصوالت آنان مثل برنج، سورگم و ارزن، كمك موارد بانك بذر به اعضا براي بازاريابي و فروش م

بانك بذر  براي اين يكي ديگر از منابع درآمد. مي كند و در ازاي اين خدمات كارمزد اخذ مي كند
با فرآوري بعضي از محصوالت از ارزش افزوده درآمد كسب مي ها  از بانك همچنين بعضي. است
                                                                                                                    .كنند

 

 مشكالت آغازين
مفهوم . زياد نبود از آن چندانروستاي تالي استقبال كشاورزان  ي تاسيسِ بانك محلي بذر،در ابتدا

به بذرهاي بومي نسبت احساس مالكيت ايشان  چرا كه تازگي داشت آنان براياستفاده از بذر بومي 
اي بومي هواريته  كشت ةداشتنِ گزينالزم بود تا كشاورزان اهميت  زمان. خود را از دست داده بودند

از مزاياي استفاده از اين كشاورزان آگاهي  باال بردنِ برايسبز كشاورزان را بنياد سازمان . را دريابند
با موفقيت راه اندازي شده بود هاي بذري كه در مناطق ديگر  بانكگروهي از  بازديدبذرهاي بومي 

نامه كار خود قرار داد تا از اين طريق روستاييان امكان مراوده و يادگيري از تجربه ديگر را در بر
روستاييان داشته باشند. گفتگو در ميان كشاورزان بر اساس تجربه معموال به درك بهتري از مزايا و 

اورزان به كش، سازمان بنياد سبز هاي مستمرِ با تالشكم كم، . معايب روش ها و نهاده ها مي انجامد
كه تفاوت فاحشي  فهميدندبه تجربه كشاورزان محلي  .جايگاه با ارزش بانك بذر باور پيدا كردند

بدين ترتيب، . بين عملكرد واريته هاي سنتي بذر و واريته هاي تجاري و اصالح شده آنها وجود دارد

                                                 
12 Kalamma 
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ز نظر ميزان بازده براي هزينه كاشت، داشت و برداشت و هم ا كلِبرتري واريته هاي بومي هم از نظر 
                                                                              . به اثبات رسيددر عمل كشاورزان 

              
بخش خصوصي مرتبط با نهاده دانشمندان و از ديگر مشكالت ابتدايِ كار واكنشِ نسبتا دلسردكننده 

بزرگ  هايِ شركتنمايندگانِ آرايي سبز گاه خود را در برابر صف بنياد ان سازم. بودهاي كشاورزي 
نيروها چنين اين . بي دفاع و تنها مي ديد ،حوزه كشاورزي و دانشمندانِ هيان، دانشگامليتيچند

و . به عقب بردن را، يعني علم و فناوري احياي بذرهاي بومي يعني واپسگراييكه وانمود مي كردند 
اعتماديِ دانشمندان موجب مي شد كه ما با سرخوردگي و عصبانيت كار خود را پيش گاه اين بي 

داشتيم و اين باور قوي موجب شد كه اسخ راعتقاد در عين حال ما به ضرورت كار خود اما . ببريم
 بذرِهاي كشاورزان بيشتري به بانك  ،به مرور. كار خود را پيش ببريم ،به رغم واكنش منفي مخالفين

رسانه ها كه از اهميت حفاظت تنوع . گرديد رسانه هاهمين موجب جلب توجه روي آوردند و  بومي
و به اين . زيستي در كشاورزي با خبر بودند جايگاه بانك هاي بذر را به نحو مثبتي منعكس كردند

. سيدترتيب پيام ما به اقشار ديگري از جامعه از جمله سياستگذاران، برنامه ريزان و مجريان ذيربط ر
اندازه كافي متقاعد كننده بود كه گروهي از مسئوالن  نهايتا پيامي كه بدين صورت اشاعه يافت به

الزم ديدند كه خود نيز نقشي در تعليم دادن به  ذيربط دولتيِدانشگاهي، صنايع و سازمان هاي غير 
                                                   . كشاورزان در ضرورت استفاده از بذرهاي بومي ايفا كنند

 

در سطحي وسيع تر ترويج بذرهاي بومي  
در روستاي تالي پا بذر محلي ة احياي بذرهاي بومي از طريق راه اندازي بانك برنام به محض اينكه
، برنامه هاي اطالع 1999199919991999در سال . را گسترش دادخود ترويجي هاي  اليتعسبز ف بنياد گرفت، سازمان

كشاورزي  تنوع زيستيِتاهاي اطراف در خصوص ضرورت و راهكارهاي حفاظت از ساني در روسر
در اين روستاها نيز صورت گرفت و در نتيجه كشاورزاني بذرشناختي  نقشه برداري. ه اجرا درآمدب

كه هنوز به كشت بذرهاي بومي اشتغال داشتند شناسايي شدند و مقداري از بذرهاي آنان جمع آوري 
از  يهاي بزرگتر گروهتا سيس شد أدر روستاهاي مختلف تبيشتري هاي  ك، بانسپس. گرديد

به وجود منطقه اي با كمك چندي ديگر از سازمان هاي غير دولتي شبكه اي . گيردكشاورزان را در بر
در  .امكانپذير شوددر سطحي وسيع تر  گياهي آمد تا فعاليت هاي مرتبط با حفاظت از تنوع زيستيِ

بنياد سازمان . استل نادو و كارناتاكا راه اندازي شده يامتمنطقه  دربومي بذر  بانك 45454545حال حاضر 
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مي روستا را پوشش  100100100100باب از اين بانك ها مستقيما دخيل بوده است كه جمعا  14141414 در احداث سبز
                                                                                                                   .دهد

 
با  ،طبق سنت محلي. برگزار مي شود 13چه محليِ عرضه بذربازاربالفاصله بعد از برداشت محصول، 

سر مي رسد و كشاورزان بيشتري جشن زمانِ برگزاري چندين  فصل كشت وكار،پايان گرفتن 
بازارچه عرضه بذر، . ندشركت كن ي مرتبط با آنهاتا در اين جشن ها و بازارچه ها مي يابندفرصت 

خيلي شبيه به بازارهاي محلي عمل مي كند كه در آن كشاورزان عالوه بر خريد مايحتاج خود به 
 .تجارب و دانش خود را در زمينه هاي مختلف رد و بدل مي كننداز اين طريق و مي پردازند گفتگو 

چارچوب اجتماعي مساعدي براي در ارتباط با بذر، سازمان بنياد سبز » بازارچه«ا احياي مفهوم ب 
در تعامل بين كشاورزان، ايشان از . گردهمايي كشاورزان از روستاهاي مختلف فراهم كرده است

برگزاريِ بازارچه هاي . يكديگر ارزش و اهميت حفاظت از تنوع زيستي در كشاورزي را مي آموزند
ي ديگر از تكنيك هاي و بسيارروش هاي نگهداري بذر بذر همچنين فرصتي براي نشان دادن 

كنترل امراض و آفات گياهي و ، موجود در خاك كشاورزي پايدار از جمله مديريت مواد مغذي
                                                                          .به وجود مي آوردمديريت تنوع كشت 

 
از طريق ارائه آموزش  از كشاورزان براي پشتيبانيسازماني فراگير سبز به بنياد سازمان ر زمان، با گذ

در منطقه كارناتاكا و شمال تاميل  پايداركشاورزي  محليِ مرتبط با سي سازمانِو خدمات به بيش از 
توانمندساز جملگي از طريق  هاي ديگر فعاليتو  يآموزشارائه برنامه هاي . تبديل شده استنادو 

به برخي از اين مروجين محلي حق التدريس نيز . ردمي گيكشاورز صورت - به-روشِ كشاورز
كشت از كشت شيميايي به خود  زراعتاخيرا روستاييان مي توانند براي تبديل . مي شودپرداخت 
بخشي از اين كمك به صورت برنامه هاي آموزشي ارائه . تقاضاي كمك كننداز استانداري ارگانيك 
ت از واريته هاي بومي ظي از تالش كنوني براي حفابذر بومي بخش مهممحلي بانك هاي . مي شود

سازمان بنياد سبز معتقد است كه بانك بذر تنها يك انبار براي . استشده محصوالت غذايي 
فراتر از اين، بانك هاي بذر به عرصه فعاليت . نگهداري و توزيع بذرهاي بومي به كشاورزان نيست

 در جهتوع ژنتيكي محصوالت در مزرعه و روستا حفاظت از تن به منظورهاي خودياري كشاورزان 
                                                            .كشاورزي سالم و موفق بدل شده استدستيابي به 

 

Vanaja Ramprasad. Director, GREEN Foundation. 30 Surya, 4th main, Palya, Bangalore 56007, India. E-mail: earthbuddy@gmail.com  
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