
القضاء على 
الفقر 1

التحدي
الحراجة الزراعية، أو استخدام األشجار في الزراعة، هي ممارسة زراعية تقليدية في الهند، ونيبال، والصين توفر خدمات الغذاء، 
والتغذية، والنظام البيئي لدعم سبل العيش واإلنتاج الزراعي. وقد أدى االتجاه الزراعي الحديث نحو الزراعة األحادية التجارية 
إلى استنزاف الموارد وجذب االهتمام من هذا النظام األصلي. وتتطلب أنظمة الحراجة الزراعية فترة انتظار قبل بدء اإلنتاج أطول 
من فترة انتظار المحاصيل السنوية. لذلك، فإن حاجة المزارعين إلى االستثمار النقدي والزمني خالل السنوات األولى للزراعة 
تمثل تحديات كبيرة. وبالتالي، فإن إضافة المحاصيل الموسمية والسنوية المتاحة من العام األول يمكن أن تكون بمثابة دفعة حيوية 
لجدوى أنظمة الحراجة الزراعية في تأمين سبل العيش لصغار المزارعين. ويكون هذا ممكن من خالل دمج الحراجة الزراعية 

مع زراعة الفطر.

نحو إيجاد حل
استهالك الفطر في الصين مرتفع ويتزايد سنوًيا. وتشير االتجاهات العالمية أيًضا إلى زيادة الطلب على استهالك الفطر. ولذلك، 
يرى مركز مستقبل الجبال )CMF(، الذي أنشأته األكاديمية الصينية للعلوم )CAS( باالشتراك مع مركز الحراجة الزراعية 
العالمية )ICRAF(، ويستضيفه معهد كونمينغ لعلم النبات التابع لألكاديمية الصينية للعلوم )CAS(، أن الزراعة المسؤولة للفطر 
يمكن أن تلعب دوًرا رئيسًيا في انتشال المجتمعات في الدول النامية من الفقر، وفًقا لهدف التنمية المستدامة )SDG( 1 – القضاء 

على الفقر.

كانت أهداف المشروع هي تحديد المواقع وتوفير التدريب على التعرف على الفطر واستخدامه للفنيين الزراعيين وأعضاء الغابات 
المجتمعية، الذين سينقلون المعرفة الجديدة من خالل شبكات المزارعين األصليين. تركز التدريب حول تقنيات الزراعة واإلدارة 
التي طورها علماء مركز مستقبل الجبال )CMF(. يمكن أن يؤدي هذا النقل للمعرفة المتعلقة بزراعة الفطر عالي القيمة والصالح 
لألكل، مثل فطر غوشنة )Morchella(، وجمعه، وإنتاج بذوره، وتجفيفه، وتخزينه إلى خلق فرص جديدة ُمدّرة للدخل في مواقع 

المشروع من خالل الزراعة المستدامة لها.

طّور مركز مستقبل الجبال )CMF( نظاًما فريًدا للحراجة الزراعية يتم من خالله زراعة العديد من النباتات الطبية والفطر مع 
أشجار متعددة األغراض. ويدمج النظام تقنيات جديدة إلنتاج زراعات، وتقاوي، وأوساط نمو، وثمار فطرية عالية الجودة. تم إنشاء 
مواقع تجريبية للحراجة الزراعية في الغابات والفطريات في موقع كبير لتعدين الفوسفور بالقرب من كونمينغ وكذلك على قطع 

األرض المقدمة إلى مركز مستقبل الجبال )CMF( من ِقبل حكومة مقاطعة هونغخه لتطوير ممارسات ذكية مناخياً. 

تم إجراء العمل الميداني ألول مرة عبر المجتمعات الزراعية في منطقة جورهات الهندية في آسام، ووادي كاتماندو في نيبال، 
وواليتي تشين وشان في ميانمار لتقييم إنتاج الفطر في المناطق. ولوحظ أن النساء كن متحمسات بشكل خاص الكتساب معرفة 
جديدة بالفطر. بعد ذلك، تمت دعوة ممثلين من مؤسسة Balipara الهندية، ومسؤولين حكوميين سابقين وشركاء من القطاع 
الخاص من نيبال، وممثلين من جامعة Yezin Forestry في ميانمار إلى مركز مستقبل الجبال )CMF( للمشاركة في خمسة 
للنمو. في بلدهم األصلي. تناول التدريب الزراعة الصلبة  أيام من التدريب المكثف على زراعة وإنتاج الفطر الذي يعتبر قابالً 

والزراعة السائلة.

نظام الحراجة الزراعية في الغابات والفطريات
تعزيز سبل العيش الريفية من خالل الممارسات الذكية مناخًيا
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الزراعيون  الفنيون  أظهر  إذ  ناجًحا.  أيام  خمسة  لمدة  المكثف  التدريب  وكان 
بشدة،  مطلوبين  لنوعين  واإلنتاج  الزراعة  لتقنيات  إتقانهم  المشاركون 
غوشنة  وفطر   )Ganoderma lucidum( الريشي  الفطر  وهما 
والطبي.  لألكل  الصالح  الفطر  أخرى من  أنواع  إلى  إضافة   ،)Morchella(
وبفضل هذه المعرفة الجديدة، تم نقل التقاوي إلى مختبر وطني في نيبال، حيث 

تمت زراعتها وتوزيعها على مزارعي الفطر في كاتماندو. 

على زراعة  للتدريب  فيديو  مقطع  تسجيل  كان  األخرى  المهمة  اإلنجازات  من 
الفطر. حيث تم تحميل الجزء األول منه حالًيا على الموقع اإللكتروني للمنظمة، 
وسيتم توزيع المزيد من المواد اإلعالمية فور إتاحتها. يعتبر هذا الفيديو وغيره 
من مقاطع الفيديو بمثابة مراجع مهمة للمشاركين بعد عودتهم إلى منازلهم. وقد 
التجارية )سيتم  الفطر  أنواع  لكتيب حول زراعة  أيًضا بصياغة مخطوطة  قمنا 
نشره في عام 2020(. سيؤدي ذلك إلى تحفيز القدرات الريفية على نطاق عالمي.

 )SSDC( أتاح الدعم المقدم من المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب
وتوفير   )CMF( الجبال  مستقبل  لمركز  الشريكة  البلدان  في  االحتياجات  تقييم 
تدريب موجه ألعضاء الغابات المجتمعية على تقنيات زراعة الفطر عالية القيمة. 
ُيعد أصحاب المصلحة المجتمعيين هم المستفيدون المباشرون، مع حدوث تأثير 
مضاعف كبير عبر أعضاء المجتمع اآلخرين. بعد أن برزت الصين كقائدة بين 
الجنوب  بلدان  أعضاء  تنمية  في  للمساعدة  جيد  في وضع  فهي  الجنوب،  بلدان 
المتخلفين اآلخرين. يمثل المشروع مثاالً على تبادل المعرفة والمهارات فيما بين 
مجموعة  بين  التكنولوجية  والخبرة  التعاونية  العالقات  وتعزيز  الجنوب،  بلدان 

سريعة النمو من الدول الناشئة. 

زراعة الفطر هي بالضبط نوع الممارسة المستدامة التي يحتاجها العالم لضمان 
الوصول لكوكب آمن وصحي. يمكن استخدام منتجات النفايات الزراعية، مثل أكواز 
الذرة ونشارة الخشب، إلنشاء أوساط نمو للفطر. ويمكن بعد ذلك استخدام أوساط 
النمو المستنفدة لتخصيب تربة المحاصيل، على الرغم من أنه يجب أوالً تجفيف 
بعض أوساط النمو قبل دخول أنظمة التربة، وإغالق دورة اإلنتاج. تحافظ زراعة 
الفطر أيًضا على نمو الفطر في البرية، مما يقلل من الحاجة إلى البحث عن الطعام 
البري، ويخفف من مخاطر الحصاد المفرط، ويحمي موائل النظام البيئي الطبيعي.

مال  رأس  إلى  حاجة  هناك  األخرى،  البلدان  عبر  المشروع  هذا  نجاح  لتكرار 
ال  والبسيطة.  الرخيصة  التقنيات  مع  جنب  إلى  جنًبا  الموظفين  وتدريب  مبدئي 
التمويل  آليات  تساعد  أن  ويمكن  باهظة،  تكاليف  على  الفطر  زراعة  تنطوي 
البناء،  مواد  إلى  الوصول  في  المزارعين  والمنح(  والقروض،  )اإلعانات، 
والعمالة، والمعدات، وما إلى ذلك. وسيكون ضمان حصول أفراد المجتمع على 
تدريب تقني متعمق أمًرا بالغ األهمية للحفاظ على تحقيق محاصيل عالية الجودة 
وعالية الغلة. وأخيًرا، يجب زيادة الوعي العام فيما يتعلق بالفوائد المتعددة إلنتاج 
الفطر واستهالكه، مع إيالء اهتمام خاص للنساء، الالئي يستطعن تحقيق أرباح 

كبيرة من إنتاج الفطر كنشاط يعزز الدخل.
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