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1ريكارختا دا بهوت وبرط لِاصحاست  

2كندي ياند  
 
 
 

و نام اين مكان ام » ديان كندي«من  .سالم
مي خواهم . است 3»هره هار سورسباغچة «

درختان  چترِ و كارآيي كمي در مورد اهميت
 2016201620162016سال  االن ماه اكتبرِ. صحبت كنم ]با شما[

 است و در اينجا، يعني منطقة گرم و خشك
»5]در جنوب ايالت كاليفرنيا[ 4»گون دِيس ،

دست و  خشكساليبا ما است كه  يچند سال
اين مي دانيم كه  ما. پنجه نرم مي كنيم

به اندازة  ،بود پيشيك ماه دفعة آخر كه باران آمد، . ادامه دار استبلكه  ،نيستموقتي خشكسالي 
در  ندگيبار پس. باريد تقريبا به همين مقداركه ، بود ماه جلوتر 6666 ،از آندفعة قبل و . ميلي متر 6666تقريبا 

و اين رطوبت . داريم هوادر رطوبت ما مقداري  ،اما به جاي باران. به هيچ وجه كافي نيستمنطقه  اين
در چنين شرايطي، . اينقدر هست كه همين حاال بتوانيد قطرات خيلي ريزِ نم را روي ماشين من ببينيد

                       . كردتبديل سرشاخه هاي درختان فراهم باشد، مي توان اين رطوبت را به باران اگر 
 

حتما صداي فرو افتادن قطرات آب از  ،دخوب گوش بدهياگر . مي شومباغچه مان دارم وارد من االن 
، اين تبديلِ رطوبت هوا به باران به خاطر وجود سرشاخه هاي درختان. مي شنويدرا  سرشاخه ها

روييده  ،سطح خاكپايين تر، نزديك به  وحدر سطگياهاني است كه وجود سرشاخه هاي درختچه ها و 
 برگ هاي، در برخورد با ودشدسترس خارج رطوبت هوا به جاي اينكه پراكنده و از در اينجا، . اند

                                           . مي افتدفرو تقطير مي شود و به زمين  در سطوح مختلف، ،گياهان
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همانطور كه مي . ندمي گوي 6»جنگل خوراكي«ما در اين باغچه چيزي به وجود آورده ايم كه به آن 

رطوبت هوا كه . ما عمال بارندگي داريم ،، زير سرشاخه هاي اين جنگل]ابرو بي [روز گرم  اينبينيد در 

تبديل به قطرات بزرگي مي شود به سرشاخه هاي پايين تر ] سرشاخه هاي باالتر[ روي سطوح برگيِ

ي از مالچ كه همين برگ هاي تقسيم مي شود كه سپس به روي اليه ا يبه قطرات كوچكترو  مي چكد

به تدريج حوضچه هاي ، برگ ها همينروي  اين قطرات،. فرود مي آيد استخشك درخت چنار 

پس ما . جذب خاك مي شودآب آنها كم كم سرزير مي كنند و  اين حوضچه ها. مي سازندكوچكي 

درختان است كه ما به بركت وجود اين . در عمل رطوبت هوا را استحصال و در زمين ذخيره مي كنيم

د و اين نقطراتي كه روي مالچ مي افتد، اين اليه از مواد طبيعي را مي خيسا. قادريم چنين كنيم

به  به واسطة رفت و آمد انسان هاكه معموال [تراكم و كوبيده شدن را از  ]مالچزير [ رطوبت، خاك

را از ] اليه هاي زيرين[، آب موجود در باشدمتراكم و خشك  ،خاك اگر. حفظ مي كند] وجود مي آيد

                                                . مي كند] و به هوا منتقل[دور و آن را تبخير  ي گياهانريشه ها

. به وجود مي آيدبراي انواع جانواران  ي است كهمناسب زيستگاه چتر درختان، وجود از ديگر بركات

موجب مي شود كه  هستكه در چنين باغچه اي  ]مداومي[ آبيِ منابعِنيز رطوبت موجود در هوا و 

مفيد است ] لقاح و باروري آنها يعني براي[هم براي گياهان ] پديده[اين . گردة گل ها تازه و مؤثر بماند

كه اين باغچه را  ندارانجا ميِ ديگرو هم براي پرندگان، حشرات، قورباغه ها، مارمولك ها و تما

كمك به گرده افشاني،  هر كدام از اين جانواران كاري به عهده دارد، مثلِ. مي دهندقرار خود  زيستگاه

ديگر غذا به  هايپرندگان معموال از جا خيلي از. كودورزي خاك با انداختن فضلهو  انتقالِ بذرِ گياهان

تدريج مي پوسد و به خود را در اينجا رها مي كنند كه به  اينجا مي آورند و بخشي از غذاي نيم خورد

بسياري از اين جانواران اينجا مي ميرند و بدن آنها مي پوسد و به . خاك كمك مي كند شدنِ غني

و اين دقيقا فرآيندي است كه از طريق آن مواد ارگانيك به زمين اضافه و . خاك مي افزايد حاصلخيزي

به وجود  اين زيستگاه جانوري، ماگر ما سرشاخه هاي اين درختان را نداشتي. گياخاك توليد مي شود

                                                           

.اين نام، خاصِ نوعي از باغ يا باغچه است كه در آن مجموعة متنوعي از گياهان مثمر و غير مثمر كاشته مي شود  گياهان food forest
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اران زا، چند طبقه از سرشاخه هاي بلند، متوسط و كوتاه به انتخاب مي شود كه همانند گياهانِ متنوع در يك جنگل ب نحويبه  اين باغ ها

)م( .ند، از تنوع جانوري بااليي نيز برخوردار اباغچه ها به علت تنوع گياهيِ زياد، اين جنگل ها .آورندوجود مي   
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استفاده از كود  جزچاره اي ما و لذا  حاصل نمي شدمواد مغذي كافي در خاك  نمي آمد و در نتيجه

مي كند اين است كه خلل و  ]با خاك[ كاري كه كود شيميايي. شيميايي براي كودورزي خاك نداشتيم

يعني وقتي ما سرشاخه و زيستگاه جانوري . سازدرا بي رمق و متراكم مي  خاكمي بندد و  را آنفرج 

متراكم و زمينِ گرم،  به واسطة خاك و يا ،، رطوبت موجود در هوا از كنار ما عبور مي كندنداريم

صعود مي كند و از  ]جو[ باالترِ اليه هايبه خارج مي شود، ] چه در هوا و چه در خاك[ محيط رطوبت

                                                                                                          .مي رود دست

نام گرفته  ]مراتع و جنگل ها[ آتش سوزيِ فصلِ] به علت گرمي و خشكي هوا[ماه اكتبر  ،در اين منطقه

را  راستش. به علت خشكيِ هوا، سه روز آينده را وضعيت اضطراري اعالم كرده انددر واقع، . است

اما به . داريم سوزي ، يعني همزمان با سالروز تولد من، اينجا آتشها بخواهيد، هر سال، همين موقع

درختچه  ازطبيعي  كنارِ مجموعه ايهوا شما مي بينيد كه درختان قادر اند در  رغم اين ميزان از خشكيِ

. كنندا در خاك ذخيره ها، گياهان زميني و مالچ، هر آنچه از رطوبت در هوا هست را شكار و آن ر

سايه  محيط. يستواقعا نيازي به كاالهاي تجاري مثل بشكه هاي استحصالِ آب باران و نظاير اينها ن

آن را  اين درختان، هوايي كه از ميان جنگل عبور مي كند را خنك مي كند و رطوبت چترِ سارِ زيرِ

                                                                                   . ذخيره مي سازد خاكجدا و در 

                                            .  ما در جنگل خوراكي خوب، اين هم از گردشِ كوتاه صبحگاهيِ

                                                    


