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 Katie Peikes کیتی پایکس،  Seth Bodineنوشته: ست بودین

 .مترجم: حمیدرضا زرنگار

 

 .۲۰۲۱مورخ دوم دسامبر  (Harvest Public Media)  منبع : وبسایت هاروست پابلیک میدیا

 
 هاال ،دانشااا االآکاالناا و از انجاال ااال    اوکالهماال  ایاالتا گکفحا  ااال  ریووا    ایاالتا   از  ایاالت  تحدا آ رتکی االدر  

  رو   این  از  شااون  تی  بکخوردار  اککم تالتیال   از نالشاای  عوای   از   هال  خوداالتین تالتی پکوژآ  بکا   کشااالورز 

  از بیش  کشاالورز   ت ار   ک   ان ن کا  تنحق ا . گکددتی اک  نادیک  کشاالورز   اجالر  توساااال  بال  هم الریشاال 

 .گکدن  تحمککا صنع  بک کنن  اوج  عموتی تنالفع ب  ک ر 

اوانااا  یک کالر ب  دنبالل سااالخ  کالرخالن  اوتی  خوراد داب بود. این توعااو  تی  دانشاا الآ ایالتحی ریووا

ذر  علوف  ا  ب  علوف  داب در ساح  ایالت    تورد چ ون ی فکرور عملی و یال فکصاحی بکا  پووهش پیشاکفح  در 

اوانا  ب ل ب  تککا  رتوزشی هم بکا  دانشجویال  شالغل ب  ادصیل در پکدیس دانش الآ  بالش . این االسیاال  تی

ون ذار  اوانااحن  از االنتیلیو  دتر بود. تقالتال  دانشا الآ تی ۲۰ نیالزتن   دانشا الآ  اتال گکدد   هالا   حکف   بکا   و هم

ا  خواهنا  بود ا  را تحاالتبا  کننا . بال این حالل رنال  دریالفحنا  ک  از این  کی  در پی جذد بودج ایالتحی چنین هاینا 

و بکا  جذد ر  بالی  از صاااو  وتنی تحقالعااایال  راین ب ذرن . از این رو    هال کالهش یالفح ک  در  ول ساااالل

بکدن  رو  رورد. تدصاول عکعا  شا آ اوسان این کالرخالن  ساود تیهالیی ک  ب  اححمالل باایالر از  دانشا الآ ب  شاکک 

 انجالب  غال   علمی  تجحمع  و  کن   علوف  اوتی  شااکک  ب ین گون  بود ک  یک تککا رتوزشاای کالر را در االتن

  .تی ده 

، یک بالزی ک  شاکک  کن  ریوواب  این اکاین  .شاودیک سا   هم از جین تالتیال  دهن گال  پکداخ  نمی

گکوآ  بارگ در صانع  رسایالد و اهی  خوراد داب، ح  نالت ذار  را بال اه ا  هشا  تیلیو  دتر ب  دسا  رورد. 
سااالز  و ک  اجهیاا  ذخیکآ  ریووا، یک شااکک  تاااحقک در  شااکک  اوتی   سااوکو و   گاااحکذ ذر  ریووا

 .ککدن  کن  نیا تبالتغ زیالد  را ب  این پکوژآ اه اجالبجالیی غال  را اوتی  تی

  ت یک  Ray Kleinکالین  ر   .هال  تالتی بکا  این پکوژآ اسا رور  کمکهمچنال  در حالل جمع  ایالت  ریووا
 :تی گوی  دفحک تشالرک  بکا  کالتج کشالورز  و علوب زیاحی

تال تحوج  شا یم ک  این اححمالل او  وجود دارد ک  بحوانیم امالب ر  بودج  را بال ساوالوامن   اه اکنن گال   "

 ".کنیمبوش خصوصی جمع رور  



 یالبن  و راهبکدهال  تشالبهی رادپالرامال  هال  کشالورز  سکاسک کشور خود را در همال  نقح  تی

کنن . این راهبکد اغلن، رنال  را ب  خصاوصای ااوالذ تیهال  اه ایی بوش  بکا  جالی اینی بودج  عموتی بال کمک

 .کن سم  اه اکنن گالنی تکابن بال اجالر  کشالورز  ه ای  تی

  عالتی  رتوزذ  بکا  تالتیالای  هال یالران   عمی   کالهش  ب   شکو   کشور  سکاسک  در  االنون ذارا   در همال  حالل ک 

  را  خصاوصای  بوش  ساکتالی  بحوانن   ک  شا ن   هالییت ال   ب   ب ل  فااین آ  ا  گون   ب  نیا  کشاالورز   ت ار  ککدن  

هالیی ک  تشاحال  اکویج ادقیقال ، رتوزذ و ات النالای  ال  ثکوامن  و شاکک اتحدصای  فالرغ  ویوآ  ب   رورن    دسا   ب 

 .ب  نفع صنالیع خود هاحن 

 Investigate  اینوسااحی ی  تی وساا و   Harvest Public Media هالروساا  پالبلیک تی یالدو رسااالن   

Midwest  کنن گال  خصوصی  دریالفحن  ک  تقالتال  دانش الآ در جالیی ک  خواهال  ااهیال  ج ی  از نالحی  کمک

  این  گوین تی  دانشا الآ تقالتال .  کنن تیهال  فکوذ عمل  همالنن  ایم، ان و صانع  بکا  ساکپال ن ه اشاحن ادقیقال 

  بع    ناااال  رتوزذ  ب   عالوآ  ب  ک  تالتیالای  دترهال   اواو ب   نااااب   اسااا   زیککالن   واکنش  یک تنات  ب  اغییک

  این اها اکننا گاال گوینا  کنا . تنحقا ا  تیماک تیک  دارد  نیاالز کشاااالورز   صااانعا   کا   هاالییروذ  با   کاالرگکا 

 تد وداک  نیالزهال  ساام  ب   را  عموتی تؤساااااال   ادقیقال   تؤثک   ورب   کشااالورز  اجالر  بوش  در  هالسااکتالی 

اکوتن ررنوتا  دانشااا االآ   تعاالو  پکوژآ Austin Frerick رساااحین فکریاک  .کننا تی  ها ایا   خود  صااانعا 
 :گوی تی  یل

 ". اک  تن ... فاالد علم در خصوص چیا  اس  ک  اوتی  تی کن "

هال  ساااالخحمالنی تنحقی اسااا   اتال او ن کا  ر  اسااا  ک  گوی  پول بوش خصاااوصااای بکا  پکوژآاو تی

 نبالی   ک  چ   ر  در  ححی  بل   شاود تی اوتی  ک   چ  ر   در فقن ن  کنن   دخالت   پووهش در   کنن گال  تالتیاالتین

 .شود اوتی 

 

 بحث بر سر سودآوری است

  
تجحمع ت ر  تهن ساای کشااالورز  اتی وارن  ک    Charles Hurburgh چالرتا هکبکگاسااحالدانی همچو  
 :نوعی اجالر  و تایک تاحقیمی ب  صنع  اغذی  داب و غال  بالش . او تی گوی  اوتی  خوراد داب ریووا

 ". هال کمک کنیمی ی از نقالط ه ف تال ر  اس  ک  بحوانیم ب  افکاد در ورود ب  کمپالنی "

 :او تی افاای 

 ."دهن هال را شحالد تیهال  ج ی  ر هال، فنآور و ححی کالرکنال  این شکک ...  "



 تکابن صانالیع بال ک   اسا   عملی  تعحق ن  ک  این هم الر  نوعی امکین  یووارو ایالت    شاکک  کن تقالتال  

 .تالیل ب  کالر در ر  هااحن   اتحدصایال فالرغ  از  باایالر  ک   اسا   جالیی  این  و کن تی ایجالد  او   روابحی  تارع  بال

خوراد داب باالت رفحا   هاال   ویا  سااان اپکااورهاال  کاالرخاالنا گتی  گکوآ کنا رئیس   Mike Gaussتاالیاک گاالو 

 .اس 

تهم اسا  ک  وااعال این ا مینال  را ایجالد کن  ک  افکاد در حالل رتوزذ دی   بالشان  و تال نیکو  کن   بکا   "

 ". دهیمکالر  را ک  در حالل ورود ب  کالر هاحن  و سم  هال  ابلی را اشغالل خواهن  ککد اوسع  تی

افکاد ر  اساااا  کا  تحمین شاااویم رناال  باال چشاااماال  باالز در هاال بکا  حف   با  نرک و  ی ی از بهحکین راآ

  .ا  عملی در دنیال  وااعی داشح  بالشن هال اجالزآ دادآ شود ک  اجکب یکن  و ب  ر گهالیشال  اکار تیسم 

انا  کا  اا اال  بیش از حا  با  پول در بوش صااانعا ، پووهش را از اها اف بلنا  تناالفع عموتی  تنحقا ا  ن کا 

 :گوی تیرد ریووا بال  غذا و گکوآ ت افع دی آاز  Emma Schmit اشمی  خالنم اتال. دور سالزد

  یوواراجالر  کشاالورز  در وعاعی  کنونیش ن  بال کشاالورز کوچک تقیال  و ن  بال جواتع روساحالیی ساکاساک  "

 .و سودرور  تکابن اس  وال اسحکی . ب  اعحقالد او اجالر  کشالورز  بال "ربحی دارد

 

 جستجوی پول

 
اسا .    ریووا  تجحمع علمی غال و  شاکک  اوتی  علوف  کن تشاالب  بال   یدارا  ات الن  ایالتحی کالناا دانشا الآ  

زیااااحی، دانشااا االآ و کاالتج  ایاالتا  کاالناا ، ادارآ علوبور  فناآور  اغاذیا  داب اسااا .  راین ت اال  یاک تککا نو
ایالت   پیش از این در ک     Dirk Maier تِیِک  رددِ .ر  دآ تیلیو  دتر را ب  این تنرور االتین نمودن   کشاالورز 
خ ت  تی کن  تعحق  اسا  ک    ریووا  کالرخالن  خوراد داب کن شاالغل بود و اکنو  در سام  ت یک در  کالناا 

 تِیِکداشا  ک  ب و  تنالبع تالتی بوش خصاوصای ب  چنین ات النالای دسا  یالب . دانشا الآ هی  گالآ این اوا  را نمی
یالبن . اگکچ  خوراد و غال   هال بک اساااال  اوتوی  بن   ب  تنالبع تالتی دسااا  تیهال پکوژآگوی  در دانشااا الآتی

  اک پالیین  اوتوی   از  دانشااا الآ  یک  نیالزهال  ساااالیک بال  تقالیاااا   در اتال  اسااا  بکا  صااانع  دارا  اوتوی  بالتیی  

 .شود تی وارد ر  از خصوصی بوش پول ک  اس  ا نقح  همال  این. اس  بکخوردار

هال   هال  دوتحی در ساح  تلی بین ساالل، بودج  دانشا الآهال  بودج  و سایالسا تککا اوتوی بک اساال  ادلیل 

بک اساال  این ادلیل،  . تیلیالرد دتر کالهش یالفح  اسا . این شاکاین همچنال  ادات  دارد ۳/۴بیش از    ۲۰۱۹اال  ۲۰۰۸

 Michaelتالی ل تیچمنهالیی را اجویا ککدن . نیا کالهش  ۲۰۲۱اال  ۲۰۲۰ تالتی سالل  بکا  ایالت ۲۷االنون ذارا  در  

Leachman  گوی تعالو  تالتی تککا تی: 



اک از ساح  ابل از رکود باایالر  از ایالت  هال در ساحدی باایالر پالیینححی بال ورود ب  پالن تی، هنوز بودج  در "

 ". هال، کالهش بودج  ش ی  بودآ اس بارگ اس . در بایالر  از ایالت 

 ،۲۰۱۹و    ۲۰۰۸هال   هال  ایالتحی اکار دارد. بین ساللاکین پل  نکدبال  بودج در پالیین  اوکالهمالایالت   ب  بالور و   

تؤسااا  سایالسا  بک اساال  دادآ هال   درصا  کالهش دادن . ۳/۳۵گذارا  ایالتحی تالتیال  بکا  رتوزذ عالتی را  االنو 
ب ین  . دتر افاایش یالف  ۲۱۵۳  دورآ  ر   ت ار  سااالت   چهالر  شااهکی هال، تحوساان ، در نحیج  این کالهشاوکالهمال

گکدی . ب  االزگی دترهال  هن فحی از ساو  گذار  بوش خصاوصای پ ی ار  گون  اقالعاالیی اعاالفی بکا  ساکتالی 

رابالط  ا  Schreiber Foodsفودز تبنی شاکایبکصانالیع  ک  بال غول    اوکالهمالدانشا الآ ایالتحی  اتحدصایل یک زوج فالرغ

در این کالر تشاالرک     شاکک  فکگوسانت یک عالتل پیشاین     Larry Fergusonتر  فکگوسانرت .   دارن  ب  دسا 

تیلیو  دتر بکا  ساالخحمال  پکدیس ت رسا  کشاالورز  اه ا نمود. این بنیالد دو  ۵۰  بنیالد خالنوادآ فکگوسانداشا . 

  یواالب کپکداخ .    تککا تبنیال  خالنوادآ فکگوسنتیلیو  دتر دی ک بکا  کمک ب  یک انبالر ج ی  تواد تبنی در  
Tom Coon    تعحق  اساا  ک  عحالیال  بوش خصااوصاای نشااال    اوکالهمالبکنالت  هال  کشااالورز  در ایالت   تعالو

 :دهن آ اغییک در راهبکد رتوزذ عالتی اس . او تی گوی 

گذارا  بک ساک تیا، یعنی کااالنی ک  فکهنگ رتوزذ عالتی اتکوزآ در وااع بک تبنال  اوانالیی رورد  ساکتالی "

این همال    راآ حل، شانالساالیی نیالزهال  کلی   اسا  ک  انجالب دادآ ایم.. ...  شاالی  تنالفع خصاوصای داشاح  بالشان  اسا 

 ". هال  بوش خصوصی وااعال اوانا  افالو  ایجالد کن نقح  ایا  ک  سکتالی 

 
 امکانات خراب، پول نو

 
هال  کشاالورز   تنحشاک شا ، بوش  هال  دوتحی و اعحال  زتینانجمن دانشا الآا  ک  اوسان بک اساال  تحالتع 

ک  بال شاکک    Peter Reeves ریوز پیحک .تیلیالرد دتر اعمیکا  عقن افحالدآ دارن  ۵/۱۱دانشا الآ   ۹۷دانشا الهی در  

کاالر ککدآ و تحاالتعاالای در این توعاااو  داشاااحا  بک این باالور اسااا  کا  تباالتغ  Gordian  گوردیاال پیماالن االر   

 :هال  ج ی  تی رودهال  ا یمی ب  سم  سالخحمال اعمیکا  در سالخحمال گذار  ب  جال  پکداخحن ب  سکتالی 

گذار  شا آ  اک ساکتالی هال کم ر  در  هالساالل ک   ان ا یمی  هالییزیکساالخ  تالن تی  بالای  نهالی چیا  ک  در  "

 ".  هال  دانش الهی وجود دارداس  ... و هاین  انحرالر  اال زتال  شکو  ب  کالر پکدیس

هال در نیا بعضای اوکالهمالایالت     کنن . درهال  تااحع  اوکین کالر تیپووهشا کا  در رزتالیشا الآباایالر  از  

 .کنن هال اعمیک نش آ ان  کالر تیا  ک  بکا  ده کهن  هال سالخحمال 

اسااحالد علوب گیالهی و خالد زتال  خود را صااکف اصااال  نواد گن ب در داخل   Berrt Carver بک  کالرور

 :گوی اح اث ش آ ان . او تی ۱۹۶۵اس  ک  در ساللهالیی نمودآ گلوالن 



تاال  .  شاااککا  کنیم در تااااالبقا  ااوتبیال رانی  ۲۰۲۱ساااالل    در  ۱۹۶۰کنیم باال خودرو  تا ل  تاال االذ تی"

 ". پکداخ  خواهیم را ر  بهال  نهالی  در اتال دهیم  ادات  تاالبق  ب  شالی  اال کنیم درس  را ااوتبیلمال   اوانیمتی

 سااکتال   بکابک در نحواناااحن   ا یمی  هال گلوالن   هال بوالر  ک   زتالنی  کالروردر فوری  گذشااح  ایم پووهشاای  

اوان  او را اال یک  هال از بین رفحن . این اتک تیدرصا  گن ب ۳۰االد رورن ، بهال  این وعاعی  را پکداخ .   زتااحال 

  کالرورعقن بیالن ازد.   اوکالهمال تحنالسان بال شاکاین رشا هال  ج ی  گن ب ساالل از ادقیقال  خود بکا  ایجالد گون 

هاال   ن فصااالبی اواننا تی  نوار ، درهاال  و رویاا   ساااقفی  هاال پاالنال  تاالننا   هاال،گلواالنا گویا  بکخی از چیاهاال درتی

 :کالر  اعویض شون   اتال از یک نرک این اعمیکا  تالنن  پوشالن   سوراخ هال  یک کشحی در حالل غک  اس 

  ان شاحی هی  .  رسای یم دهم  ان شا   ب  اکنو  اینجال  کالر بال دآ ان شا  خیلی خود عمل ککدیم  اتالتال اال "

 ".اس  نمالن آ بالای هالسوراخ ر  باحن بکا 

یک تحوصاات اکویج غال  کوچک در  Amanda De Oliveira Silva  خالنم رتالن ا د  اوتیویکا ساایلوا

گوی  بالی  بذرهالیی را ک  از ساکاساک جهال  دریالف   هال گذران آ اسا  تیک  ت ای را نیا در گلوالن   اوکالهمالایالت   

پیکو  کن  و ا مینال  حالصال شاود  وزار  کشاالورز  ایالت  تحد آهال   نمالی  اکنحین  کن  اال از دساحوراتعملتی

 شاود تحمین اال بپوشاالن   هال را بال اوراوان  همکاآ ر  بالشا . او تجبور شا  رو  پنجکآک  هی  حشاکآ یال بیمالر  نمی

دانش الآ    دسحیالر ت یک ایاح الآ ادقیقال  کشالورز  Randy Raperراپک  رن  .  ان ش آ  اکنحین   درسحی  ب   هالگلوالن 

هال  ا یمی در پنج اال هف  ساااالل رین آ وجود دارد. ا  بکا  االتین بودج  و جالی اینی گلوالن گوی  ک  بکنالت تی

گوی  دانشا  آ از شاککال  خصاوصای و شاککحی بکا  یالفحن  تیلیو  دتر پول نیالز دارد. او تی ۱۵اال  ۱۲این کالر بین 

ن کا  ا اخل پول خصوصی بال ادقیقالای هاحن    کالروراین پول درخواس  تی کن . بال این حالل، اسالای   همچو   

 .شون ک  بکا  خ ت  ب  تکدب انجالب تی

اک دهی  ک  بیشاین اعه   اسا  ک  شامال تم ن اسا  ب  عنوا  یک تدق  داشاح  بالشای ک  ادقیقالای انجالب "

تورد عالا  االتین کنن آ بودج  اساا . ... و این ب  خود  خود تم ن اساا  دی کانی را ک  بوشاای از ر  جکیال   

 دور  وعاعی   این  از  بالی  تال کنمتی  ف ک ژنحی ی، تنالبع  عموتی  کنن آاالتین  یک  عنوا ب  تالتی نبودن  تدکوب ساالزد.

 ". بمالنیم

هال تالنع از بی  کفی  کن   اتال ر هال  خصاااوصااای دریالف  تینواد  گن ب کمکگوی  ک  ایم ب  تیکالرور  

 :شون ادقیقال  او نمی

یال تال را ب  یک جنال  خالص یال بوش خالصی از صنع    ر  هال تنالبعی نیاحن ... ک  تال را از جالیی تنفک سالزن "

 ". اافال  رخ ده کنم ک  این تحعه  نمالین . تال هکگا چنین تش لی ن اشحیم و تن پیش بینی نمی



هاال   هاال را از افشاااال  کماککا  دانشااا االآ  اوکالهماالااالنو  ساااواب  عموتی  باال اساااحناالد با     اوکالهماالایاالتا   

هال   کمکرتالر    ارائ   بکا  پالبلیک تی یال  هالروساا کن ، درخواساا   اه اکنن گال  خصااوصاای یال رین آ تعالف تی

 .تالتی خصوصی ب  کالتج را رد ککد

از   ۲۰۲۱اال سااالل  ۲۰۱۹تیلیو  دتر کمک هال  تالتی ادقیقالای از سااالل  ۶۰درصاا  از   ۷/۱۴تی گوی     یوک

هال  ایالتحی االتین درصا  از  کف ساالزتال ۷/۱۱درصا  از  کف دوت  ف رال و  ۷/۷۳تنالبع خصاوصای بودآ اسا . 

 :ش آ اس 

این ک  ب  تال  شا الی  داریم،  این خیلی تحفالو  از یک اجالر  نیاا . تال از حذف بوشای از بودج  دوتحی"

دانی  اگک ایم  گالز  کن   اتال گالهی اواال  واحی در اجالر  خصاوصای هااحی ، تیزا تی کیقی شاکاین را اساحک 

   ". کنی  حل]تعضل[ را  دهی  و شمال بالی  بیعی بالت رود تشحک  بارگی را از دس  تی

 

 

 



 
 

 
 :عکسشرح 

  

، در داخل یک گلخانه قدیمی در ایستگاه تحقیقات زراعی  اوکالهمادانشگاه ایالتی  استاد ارشد علوم و گیاهان    برت کارور

. در ماه فوریه، وقوع یک طوفان زمستتانی موب  اتایش شتدن مقادیرز از گ دم مورد ازمایی وز و استتیل واتر  ناحیهدر  

 .ک سال به تعویق انداختتیمی در عملیات به نژادز شد و فعالیت پژوهشی انان را ی

 


