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 : الملخص

 لىإالزراعة التي تحافظ على البيئة وتهدف  أنواعتعتبر الزراعة الحيوية من أهم     

هم الزراعة الحيوية في رفع الكيماوية ، وتس األسمدةتعتمد على  نظيفة ال أغذية جتاإن

لدخل وخلق الوظائف ، كما ان المنتجات المستوى االقتصادي الريفي من خالل زيادة ا

 الدراسات احتوائها على كمياتالزراعية الحيوية أعلى في القيمة الغذائية حيث بينت 

وكميات  اإلنسانادن الغذائية لتغذية ات والفيتامينات والمعى من البروتين والسكريأعل

تلك التى ب مقارنه اناإلنسأقل من النترات واقل بكثير من المعادن الثقيلة الضارة بصحة 

 زرعت بطريقة تقليدية .

أهميتها االقتصادية  وإبرازتحاول هذه الدراسة توضيح مفهوم الزراعة الحيوية     

تطبيق هذا النوع  في منطقة الجبل األخضر من خالل معرفة  إمكانيةوالبيئية ،و 

ها في المنطقة المقومات وتوفر هذهمة ءغرافية للزراعة الحيوية ومدى مالالمقومات الج

 إنتاجووالحد من تلوث التربة والمياه الجوفية  وإصالحهايئة من أجل المحافظة على الب

هذه المنتجات والتعريف بمدى ق لسو وإيجادمحاصيل خالية من الملوثات الكيماوية 

 والبيئة. اإلنسانللمحافظة على صحة  أهميتها

هم أمفهوم الزراعة الحيوية ، و ألولامحاور ، تناول المحور  ةتشتمل الدراسة على ثالث

واشتمل   ( IFOAM)شروطها وفق االتحاد الدولي لمنظمات الزراعة العضوية 

 ةوالبيئية للزراعة الحيويعلى األهمية االقتصادية  المحور الثاني

المقومات الجغرافية للزراعة الحيوية في منطقة الجبل األخضر  يتناول المحور الثالث و

ة متها في االتجاه نحو تطبيق الزراعءومدى مال قومات الطبيعية والبشريةمتمثلة في الم

 .الحيوية

 ةلزراعيالبيئة ا –منتجات عضوية  -الكلمات المفتاحية : الزراعة الحيوية  
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 دمة :ـــــمق

يشهد العالم اليوم تزايدا كبيرا في عدد السكان ، مما يتطلب توفير االحتياجات             

وبسبب محدودية األراضي الزراعية ،  هذه األعداد الجديدة من السكان ،الغذائية ل

ة يواالعتداءات عليها بسبب زيادة تنامي األنشطة البشرية األخرى كاألنشطة الصناع

الزراعة في الحضر  األراضيوالخدمية باإلضافة إلى زحف المباني السكنية على 

لتقنيات المختلفة بهدف زيادة اإلنتاج شهدت الزراعة تطبيق مجموعة من اوالريف ،  لذا 

طبيق ففي المجاالت الحيوية يتم تالزراعي وسد الفجوة الغذائية بين اإلنتاج واالستهالك ، 

 ألسمدةاكما استخدمت  اإلنتاج ومقاومة اآلفاتعالية  تنباط سالالتحديثة في اس أساليب

 سمدةاألعوضاً عن استخدام  وذلك فاتهاآ  لتغذية النباتات ومقاومة الكيماوية والمبيدات 

الزراعية في مختلف  الميكنة إدخالالعضوية والمقاومة اليدوية والحيوية ، كما تم 

 العمليات الزراعية 

التسميد الكيماوي والمقاومة الكيماوية كذلك استخدام منشطات معدالت زيادة  نإ        

 ةا الفيزيائية والكيماويوتغير خصائصه تدهور أحوال التربة وتلوثها إلى أدتالنمو 

الحتوائها على بقايا  إلى تلوث المنتجات الزراعية وخفض جودة ثمارها باإلضافة

هذا و المياه الجوفية  إلىلت الملوثات وص كما،  المبيدات الكيماوية والمنشطات الحيوية

 باإلضافة، وجودة المياه  اإلنسانأثرت على صحة  جديدة أمراضلى ظهور إبدوره أدى 

، ونتيجة لذلك اتجه التفكير إلى إيجاد بدائل للزراعة التقليدية لتالفي تلوث التربة  لىإ

ة متطلبات مع جود مءلتتالتأثيراتها البيئية الضارة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية 

صحة اإلنسان وتقليل تكلفة اإلنتاج وقد بدأ التفكير في إيجاد بدائل للزراعة التقليدية 

تسميات على البدائل منها )الزراعة البديلة ، الزراعة العضوية ، الزراعة وأطلقت عدة 

 الحيوية ، الزراعة البيئية (

 تساؤالت الدراسة : 

قطاع الزراعة ومن أهم  فيخضر من العديد من المشكالت ة الجبل األتُعانى منطق     

ر وآالت حديثة ، وعدم هذه المشكالت ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج من أسمدة وبذو

بيدات بكثرة مالسوق باإلضافة إلى اآلثار السلبية الستخدام ال فيفعالية المبيدات المتوفرة 

 بات وتلوث المياه الجوفية ى التربة والنثار سلبية  علآوما ترتب عليها من 

اعة رتباع نظام الزاة واالتجاه نحو اإلنتاج األنظف بجديد تإجراءالذا قد يكون في اتخاذ 

 :اآلتيةالتساؤالت  نع اإلجابةتحاول الدراسة  و الحيوية في الحد من هذه المشكالت
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 نتاجاإلهم في تس أنيمكن  التيهل تتوفر في منطقة الدراسة المقومات الطبيعية  -1

 ؟ الزراعي الحيوي للحد من المشكالت البيئية

  ؟ أنظف إنتاججل أيثة من ية  التعامل مع تقنيات حدالعاملة الزراع لأليديهل يمكن  -2

 ؟ الزراعي الحيوي اإلنتاجالمادية والبشرية لالتجاه نحو  اإلمكانياتهل تتوفر  -3

 أهمية الدراسة :

سلط الضوء على نمط زراعي حيوي وما له من راسة في كونها تتتلخص أهمية الد      

خدام مد على استنظاما زراعيا حديثا ومستداما، يعت أهمية اقتصادية وبيئية فهو يمثل

المواد العضوية من داخل المزرعة والناتجة عن بقايا المحاصيل وتربية الحيوانات 

ة الكيميائية في التسميد أو مقاوم وزراعة المحاصيل البقولية، بعيدا عن استخدام المواد

اآلفات، وهو ما يؤدي إلى إنتاج منتجات غذائية سليمة ونظيفة وصحية وذات قيمة 

 عزز األمن الغذائي، كما أنها نمط زراعية وخالية من المواد الكيميائية تغذائية عالي

يحافظ على الموارد الطبيعية وينميها من خالل تحسين خصوبة وخصائص التربة 

لى البيئة عيحسن التنوع البيولوجي والدورات اإلحيائية بها، باإلضافة إلى أنها محافظة و

في توفير االحتياجات الغذائية لألجيال  مهماً وث، وهو ما يجعلها تلعب دورا من التل

الحالية والمحافظة على حقوق األجيال القادمة تحقق به التنمية المستدامة مما يجعل هذا 

 لتيوا األخضرالزراعية في منطقة الجبل  األراضيالناجع الستصالح النمط هو الحل 

ليدية و تباع الطرق التقوإ إدارتهاتعاني من تدهور التربة وتعرضها للتلوث بسبب سوء 

بزيادة استخدام األسمدة والمبيدات الكيماوية وهذا يتضح من تردى منتجاتها الزراعية 

 تتصف بالمحدوديةالزراعية في المنطقة  األراضيخاصة وان 

تها بالمواد ر تربتفتقر بشكل واضح للتربة الزراعية نتيجة لضيق سواحلها وفق حيث

بيعتها وط اً المحاصيل تتناسب الزراعة الحيوية وزراعة إلىاالتجاه  عدالعضوية ولذلك ي

شاط هم في تطوير النتسبجدوى اقتصادية يمكن أن الحيوي  البيئية وإمكانية اإلنتاج 

قد  لتياالبيئة و الحد من التلوث البيئي  قة كما تقلل من الضغط على في المنط الزراعي

 الحيوية قد يخلقزراعة الما ان نجاح ، ك زيادة معدالت التصحر في  المنطقة إلىتؤدي 

لية السوق المحلية والدوتلقي رواجاً وطلباً  في  ىتوالدولية للمنتجات العضوية  اً سوق

ن تحقيقه م إلىهذا ما تسعى هذه الدراسة و  اإلنسانى صحة هم في الحفاظ علكونها تس

 نيةخالل تقديم هذه الدراسة للمتخصصين في مجال الزراعة والثروة الحيوا
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 أهداف الدراسة :

تغاللها وإمكانية اس والبشرية لمنطقة الجبل األخضراستعراض اإلمكانيات الطبيعية  - 1

إلنتاج الحيوي ا إلىباالتجاه قدراتها الطبيعية في مشاريع زراعية غير تقليدية تتناسب مع 

 .والحد من تلوثها  الضغط على األراضي الزراعية والموارد المائية والحد من

 في المحافظة على البيئة  الزراعة الحيوية للدراسة أبعاد بيئية حيث تكمن أهمية -2

خالل  وتنميها من تحافظ على الموارد الطبيعية حيثالحيوية  للتربة والمياه الجوفية 

 تحسين خصوبة وخصائص التربة وتحسن التنوع البيولوجي والدورات اإلحيائية بها.

بإنتاج منتجات غذائية  تسهم  األراضي الزراعية مساحات جديدة من استصالح – 3

 سليمة ونظيفة وصحية وذات قيمة غذائية عالية وخالية من المواد الكيميائية .

 فرضية الدراسة :

 تجعلها نظاماً حيويأ ومستداماً  أهمية اقتصادية وبيئية اعة الحيويةلزرل  – 1

ية ، ارد مائـ تربة ـ موية من )ال تتوفر في منطقة الجبل األخضر المقومات الطبيع - 2

 وحيوانات مزرعية(  كافية لالتجاه نحو الزراعة الحيوية وإنتاج المحاصيل العضوية.

 منهجية الدراسة :

لوصف وتحليل المقومات الجغرافية  ي التحليلي،سة المنهج الوصفاتبعت الدرا    

ة بيعية لقيام الزراعمة الظروف الطءعة الحيوية  في المنطقة ومدى مالالبيئية للزراو

 . الحيوية

  كنشاط زراعي اقتصاديوالبيئية للزراعة الحيوية االقتصادية  واستعراض أألهميته

لى افظة عوجودتها الغذائية باإلضافة إلى المحيحافظ على سالمة المنتجات الزراعية 

  البيئة الزراعية الحيوية 

 :ا هم شروطهأمفهوم الزراعة الحيوية  و  ــ  األولالمحور 

 : مفهوم الزراعة الحيوية) العضوية (ـ أ 

ويمكن تعريف الزراعة الحيوية بأنها عبارة عن نظام زراعي إلنتاج منتج خاص يسمى 

 .مه شروط وقواعد دوليةالمنتج الحيوي وتنظ

والزراعة الحيوية لها تسميات أخرى حسب اللغة فهي في اللغة اإلنجليزية تسمى     

 (Biologique) بينما في الفرنسية تسمى حيوية (Organic) الزراعة العضوية

تعرف في اللغة العربية بالزراعة     (Ecologico)وباألسبانية تسمى الزراعة البيئية

 العضوية(الحيوية )أو 
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أنها نظام إنتاج يتميز بقدرته على تجنب أو منع استخدام ب وتعرف الزراعة العضوية 

ات ماد المضافة لعلف الماشية، ومنظمركبة، والمومبيدات اآلفات، واألسمدة الصناعية ال

الطبيعية  النمو بشكل كبير، ويعتمد نظام الزراعة العضوية بشكل أساسي على: بقايا

اصيل، والنفايات العضوية من خارج ائش الضارة، ودورات المحالخضراء، والحش

 (   2112)البورينى ،  المزرعة، والبقوليات، والسماد من روث الحيوانات، وغيرها

هم سأث مغلق، حي خالت والمخرجات في نظامفالزراعة العضوية توازن بين المد 

يادة نسبة ضايا البيئية في زالوعي المتزايد للمستهلكين في قضايا السالمة الغذائية والق

 بير خالل السنوات الماضيةبشكل كتطبيق الزراعة الحيوية 

 شروط الزراعة الحيوية :ب ـ 

، العضويةمعايير   ( IFOAM)لمنظمات الزراعة العضوية  الدوليحاد وضع االت      

 دن من الضروري وجوإمحلية للدول والمناطق المختلفة فلعدم تجانس الظروف ال ونظرا

وضع  يميةاإلقلى المنظمات ن علإتياجات البيئية لكل منطقة لذلك فاالح يالئمنظام زراعي 

 األساسية تشدداً مقارنه بالمعايير أكثرستكون  التيوأو منطقة  إقليمالضوابط المناسبة لكل 

تعتبر الحدود الدنيا لمتطلبات نظم الزراعة الحيوية،  والتي ( IFOAM)لمنظمة ال 

(  أن يكون ناتجاً عن مزرعة تقع حيويي منتج يسوق تحت أسم) منتج ويشترط في أ

لمنتج مواصفات هذا ا ن تتطابقأ، و اإلقليميةالمنظمات  ىحدإلاو التفتيش  اإلشرافتحت 

تمنح شهادات صالحية هذه المنتجات كمنتجات  أساسهاعلى  والتيمع تلك المواصفات 

 . منتج وتسويقهحيوية ، بجانب اإلشراف على عمليات تجهيز ال

لمنظمات الزراعة الحيوية  الدوليوضعها االتحاد  التيشروط الزراعة الحيوية  أهمومن 

(IFOAM ) تياآل  : 

 قيمة غذائية عالية وبكميات كافية . يغذاء ذ ـ إنتاج 1

 جميع األنظمة الطبيعية . فيـ التفاعل البناء  2

 متوازن داخل المزرعة . حيويـ تشجيع وجود نظام  3

 ـ الحفاظ على خصوبة التربة وزيادتها على المدى البعيد . 4

النظم ـ استعمال جميع اإلمكانات المتجددة إلى أقصى درجة ممكنة من خالل  5

 الزراعية .

راعي الزيمكن أن يحدث بسبب النشاط  الذيـ التقليل إلى أقصى حد من التلوث  6

   ( 32،  ص   2112) طاحون ، 
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 : البيئية واالقتصادية للزراعة الحيوية هميةألاــ المحور الثاني 

  األهمية البيئية للزراعة الحيوية : -1

للبيئة والطبيعة  تحدث في التيغيرات البيئية للزراعة الحيوية بالت األهميةتتضح      

ور رالتغييرات المالحظة في البيئة تعتبر طويلة األجل وتحدث ببطء بمبشكل عام ولكن 

التأثيرات المتوسطة والطويلة األجل للتدخالت  اعة الحيويةالوقت. وتدرس الزر

زن اد تواالزراعية على النظم االيكولوجية الزراعية. وتهدف إلى إنتاج األغذية مع إيج

 لىإعلى المدى البعيد  ة واآلفات ، وتعمللتالفي مشكالت خصوبة الترب ايكولوجي

  توازن بيئي واستقرار الزراعة وتواصلها إحداث

 البيئة للزراعة الحيوية من خالل االتى :  األهمية تتضح

تشجيع النشاط البيولوجي في التربة، وحماية جودة التربة بسبب استخدام مواد أ . 

هم ست التيوية في مكافحة  الحشائش واآلفات و من خالل معرفة دورات المحاصيل عض

 .بقولياتستخدام الفي بناء و تغذية التربة و تثبيت نسب النيتروجين في التربة با

زراعية   نظم وإقامةتشجيع تربية الحيوانات   استخدام األسمدة العضوية  تساهم في ب . 

زرعة تدوير مخلفات الم أنكما  ن تكوين التربة وقوامهاهم في تحسيأكثر استقرارا  تس

 الكيماوية المصنعة األسمدةوإنتاج الكمبوست تساهم في منع استخدام 

 دوران المغذيات والطاقة وخصائص هم فيذيات الطبيعية  يسة بالمغن التربتحسيج .  

ة التربة. ة تعريم في مكافحهمبدور فاظ بالمغذيات والمياه، والتى تقوم التربة في االحت

ويتناقص طول الوقت الذي تتعرض فيه التربة لقوى التعرية، ويزداد التنوع البيولوجي 

د على المحافظة على إنتاجية التربة وتعزيزها. للتربة، وتقل خسائر المغذيات مما يساع

ويتم عادة تعويض ما تفقده التربة من مغذيات من موارد متجددة مستمرة من المزرعة 

 ،ست وروث الحيوان، والسماد األخضر(بالكوم)العضوية مـــثل  األسمدةثلة في والمتم

دراج إحد ممكن، وزيادة تقليل الحراثة إلى أدنى  حيوية منأساليب  الزراعة ال همكما تس

من عودة الكربون إلى التربة مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية  البقول المثبتة للنيتروجين

 .لتخزين الكربون وتوفير الظروف المواتية

توفير الزراعة الحيوية العناصر الغذائية للمحاصيل بشكل غير مباشر عن طريق د .  

 .ةتوفير الكائنات الحية الدقيقة في الترب

لمبيدات وا صناعيةالمياه الجوية باألسمدة الالمياه حيث يعتبر تلوث مجاري صيانة ه .  

ونظرا ألن استخدام هذه المواد محظور  ، يرة في كثير من المناطق الزراعيةمشكلة كب

كبر م قدر أفي الزراعة العضوية، فإنها تستبدل باألسمدة العضوية ومن خالل استخدا

من حيث األصناف المزروعة والغطاء النباتي الدائم(، وتعزيز ) من التنوع البيولوجي
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خاطر م قوام التربة وتسرب المياه. وتؤدي النظم الحيوية  إلى إحداث خفض كبير في

 تلوث المياه الجوفية.

تقلل الزراعة العضوية من استخدام الطاقة غير المتجددة من حيث  الهواء تحسينو . 

يماويات الزراعية )حيث تتطلب هذه إنتاج كميات كبيرة خالل خفض االحتياجات من الك

اعة العضوية في التخفيف من تأثيرات الدفيئة، من الوقود األحفوري(. وتسهم الزر

 . ربون في التربةالحترار الحراري من خالل قدرتها على استيعاب الكوا

كولوجي، اليهم الزراعة الحيوية في رفع مستوى النظام اتنوع البيولوجي حيث تسال.  ز

 وفي غياب لطبيعية داخل وحول الحقول العضوية ،وذلك  بالمحافظة على المناطق ا

النباتات اسبة للحياة البرية ، من ت الكيماوية تؤدي إلى توفير أجواء منالمدخال

والحيوانات البرية )مثل الطيور( والكائنات المفيدة للنظم العضوية مثل الملقحات 

اعد الموارد الطبيعية بخلق ظروفا مواتية للتفاعالت داخل ومفترسات اآلفات ، وتس

 نتاج الزراعي وصيانةالنظام االيكولوجي الزراعي التي تعتبر حيوية لكل من اإل

 الطبيعة. 

ية سوار النباتوزراعة األكما أن التنوع في المحاصيل واستخدام الدورات الزراعية .  خ 

ارع الحيوية يؤدي للحفاظ علي التوازن لتأوي الطيور والحشرات النافعة حول المز

تنمية ال أسلوبالبيئي بدون أي آثار ضارة علي البيئة مما يوفر الطبيعي والتنوع 

 زراعةالمستدامة في ال

 األهمية االقتصادية للزراعة الحيوية: .  2

تدوير المخلفات الزراعية من أهم أهداف الزراعة الحيوية وذلك باستخدام المواد  نإ   

ة ن قضيإخر ، حيث آى مكان أدامها او تصنيعها في المزرعة أو يمكن إعادة استخالتى 

حيث  بها ذات جدوى اقتصادية التدوير تعد من أهم القضايا البيئية والمشروعات المتعلقة

تغاللها في التنمية االقتصادية ، يمكن استغالل المخلفات تعد ثروة مهدورة يجب اس

مصادر دخل من خالل مشروعات  إلىحيوية وتحويلها الزراعية في نظام الزراعة ال

 مدرة للدخل الزراعي وهذا التوجه يمكن تنفيذه على أكثر من محور 

 : تياآلادية للزراعة الحيوية من خالل االقتص األهميةوتتضح 

وهى طرق عرفها المزارع منذ القدم  سماد عضوي إلىتحويل المخلفات الزراعية أ .  

اد مالزراعية ويتعامل معها بطرق بيوحيوية لتحويلها إلى سحيث يجمع المخلفات 

 ،عضوي عالي الجودة وهذه المخلفات يمكن ان تصنع بتقنية بسيطة وبخبرات محدودة 

 يستغل كناتج في التصدير للخارج أنالتوسع في إقامة مثل هذه الصناعات يمكن  نأكما 

 .ما أنتج برتب عالية الجودة والمواصفات  إذا
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 ممهأعالف حيوانية للحصول على مصدر  إلىتحويل المخلفات الزراعية  كنيمب .  

 جوة الغذائية .تضييق الفهم في زيادة اإلنتاج الحيواني وبالتالي تساعد في للطاقة التي تس

تحويل المخلفات الزراعية إلى وقود وهو ما يسمى بعملية )القولبة ( وتتم هذه العملية  ج .

ية قطعاً صغيرة ثم كبسها في قوالب منتظمة الشكل حتى يمكن بتقطيع المخلفات الزراع

لخبز ل األفران الريفية المنتجةاستخدامها كوقود صلب يستخدم في األفران الصناعية و

وتحقق هذه التقنية مكافحة لآلفات الزراعية والقضاء على معظمها نتيجة للحرارة 

س مما تسهم في سهولة التخزين هذه التقنية تعتمد على الضغط والكب نأالمتولدة كما 

 والتداول واالستهالك للوقود المنتج . والنقل

ية تحظى باهتمام من هم مهتمين إنتاج مواد غذائية نظيفة خالية من الملوثات الكيماو.    د

 بالصحة 

تسويق المنتجات الحيوية يلقى رواجاً عند المستهلك باختياره للمنتجات العضوية، .  ه

لشرائية، لنظم الزراعة األقل تلويثا. بأسعار مجزية تفوق المنتجات عن طريق قوته ا

تدهور الموارد  يثاليف الحقيقية للزراعة على البيئة من حالتقليدية بينما تنخفض التك

 الطبيعية.

قومات الجغرافية للزراعة الحيوية في منطقة الجبل الم ــ  المحور الثالث

 :األخضر

الكيماوية  األسمدةمن  أي  عدم استخدام  أساسوية على تقوم الزراعة الحي          

ر النظو واالستعاذة عنها بمكونات طبيعية  منظمات النمو أو اآلفات مبيدات أوالمصنعة 

الزراعية الغذاء المناسب وذلك  األنشطةالمناطق الزراعية بأنها نظام حي توفر لها  إلى

و ه األساس أن يأة مزروعاتها ، تقوم االرض بتغذي العضوية حيث األسمدةباستخدام 

بيق هذا إمكانية تطولفهم  التقليدية  الزراعةمن عكس الوليس النبات على  األرضتغذية 

  راألخضبد من استعراض النمط الزراعي السائد في منطقة الجبل ال النمط من الزراعة

 :األخضرنمط الزراعة في منطقة الجبل 

تقرة راعة المروية المسلبيئية والبشرية نمط الزالمنطقة حسب المعطيات ا فييسود     

مد على المياه تعت والتيإلنتاج الخضراوات وتتجسد فى نمطين الزراعة المروية التقليدية 

تهتم بزراعة الخضراوات  التيمنطقة السهل الساحلي  فيلجوفية )العيون واآلبار( ا

 لتياالفاكهة والخضراوات  بأنواعها ، باإلضافة إلى نمط الزراعة المختلطة بين أشجار

من األراضي المروية مما  %51تنتشر فى جميع أرجاء الجبل األخضر وتستثمر اآلن 

من إجمالي األراضي  %64.4إلى حوالي  عمل على انخفاض األراضي البعلية
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الزراعية . وهناك إلى جانب النمطين السابقين نمط الزراعة البعلية إلنتاج الحبوب ، 

ها السفح ب يشتهر التيات لزراعة البعلية إلنتاج األعالف وتربية الحيوانباإلضافة إلى ا

 .   من المنطقة الجنوبي

حيازةً تعود  3212الجبل األخضر  طقةمن فيغ عدد الحيازات الزراعية وتبل    

 . 2112معظم ملكياتها لحق االنتفاع حسب التقرير الوطني للتنمية البشرية للعام 

منطقة الجبل األخضر  فيالمزارعين ض الدراسات أن جميع وقد أوضحت بع       

حين  فيمنهم يستخدمون األسمدة الكيماوية ،  %22يستخدمون األسمدة ، حيث أن 

ة فقط يستخدمون األسمد %2األسمدة الكيماوية والعضوية مًعا ، بينما  %6 يستخدم

يهتم بنوعية منهم ال  %21الدراسة أن نفس ، وأوضحت العضوية لتخصيب  أراضيهم 

بينما بلغ متوسط كمية األسمدة   الزراعية ، اإلنتاجية فيام هناك وفرة السماد ما د

طنًا ،  4.26  اً هكتار 4تبلغ مساحتها  التيالمزارع  فيالكيماوية المستخدمة سنويًا 

 2116،  وآخرونكيلوجرام فى الهكتار الواحد بشكل عام ، ) فارس ،  122.3وبمعدل 

 (. 25، ص 

ومن أهم األسمدة المستخدمة لتحسين التربة األسمدة األزوتية النيتروجينية خاصة        

باستنباط أنواع جديدة أكثر مع تطور البذور المحسنة والشتالت الزراعية المطورة 

من األسمدة األزوتية النيتروجينية ، ومن أهم  عالإنتاجية من الحبوب تتطلب مستوى 

دى التربة تسربها إلى شبكات المياه وتؤ فية النيتروجينية أضرار تراكم مكونات األسمد

بدورها إلى أضرار صحية كبيرة كأمراض الكلى والسرطان وغيرها ، كما أنها تؤدى 

المياه وفوق سطح التربة ، فضالً عن تدهور نوعية التربة بسبب  فيإلى نمو الطفيليات 

 تزايد استخدام هذه األسمدة .

كبات كيميائية تستخدم للقضاء على اعة في المنطقة على مركما تعتمد الزر       

الحشرات وبعض الكائنات الحية بدرجات تأثير مختلفة ويزيد عدد هذه التراكيب 

ماوية عن األلف مركب ، ويستخدم المزارعون فى منطقة الدراسة العديد من األدوية الكي

نيوم األحادية والثنائية ، والمبيدات أهمها )يوريا ، السوبر فوسفات ، فوسفات األمو

كلوريد البوتاسيوم ، نترات البوتاسيوم ، نترات الصوديوم ، أمونيا مركزة ، نترات 

 االمونيوم(.

خدام المكثف للمبيدات يترتب عليه مشاكل كثيرة ، منها ظهور سالالت واالست       

ى زرعة وعلمقاومة من الحشرات ضد فعل المبيد وتأثير المبيـدات على حيوانـات الم

 الحشرات النافعة ، إضافة 

 . (151، ص 2112المكونات البيئية ) العبيد ،  فيإلى تلويثها للتربة وبقائها 
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مزارعين الذين يستخدمون المبيدات فى منطقة الجبل األخضر قد نسبة ال وبلغت       

 يفنوًعا ضد األمراض النباتية المنتشرة  45وأنهم يستخدمون أكثر من  %22بلغت 

من هؤالء المزارعين قد تعلموا استخدامها ذاتيًا أو من  %22المنطقة ، كما ظهر بأن 

منهم أكدوا  %22أن  المزارعين اآلخرين وليس من جهات متخصصة بذلك ، كما

لظاهرة مة المبيد لءالتركز أو حتى مالاستخدام المبيدات دون النظر إلى نسبة اإلصابة أو 

،ص 2116،  وآخرون) فارس ، تخدام فقد بينت الدراسة المرضية ، أما عن كمية االس

لتًرا لكل هكتار ، وأن متوسط  3.26المنطقة بلغ  فيأن متوسط استخدام المبيدات  ( 22

، كما أن متوسط التكاليف السنوية  اً لتر 21.62للمزرعة الواحدة بلغ  السنويالستهالك ا

  ادينارً   3.161المصروفة على شراء األدوية والمبيدات 

ذا النشاط ه فيتستغل  التيوفيما يتعلق بالرعي واإلنتاج الحيواني فإن المساحة     

 211مراعى المحدد بخط مطر حزام ال فيألف هكتار وهى تقع  425 حواليتصل إلى 

مم جنوبًا وتدخل ضمن النطاق البيئي الجنوبى وتحديًدا  51مم شماالً ، وتمتد إلى خط 

ولة واسلنطة والفايدية فى الشمال ومن الشرق منطقة القرنة من منطقة جنوب مراوة وقند

لط ب في، ومن الغرب سمالوس ومن الجنوب تحد المنطقة الرعوية أرض البلط المتمثلة 

 254231 حوالي بلغت الثروة الحيوانية فى المنطقة محرز والزلق وبورقيص . وقد 

 2222من األبقار ،  15512من الماعز ،  61622من الضأن ،  125223رأًسا ،  منها 

 (  15، ص  2112من اإلبل ) مخططات الجيل الثالث ، 

ن يعية وبشرية ممكمن توفير عدة مقومات طب ن التحول لنمط الزراعة الحيوية البدا

 .األخضرتساهم في نجاح الزراعة الحيوية في منطقة الجبل  أن

 مقومات طبيعية : .  1 

لزراعية بمكوناتها زراعة الحيوية توفر التربة االمقومات الطبيعية لقيام ال أهممن 

ية لالكيميائية وتركيباتها الميكانيكية كذلك المياه بأنواعها الجوفية ومياه المتساقطة الخا

لحيوانات ل أنمناخ يناسب المحاصيل الزراعية كما  إلىمن الملوثات الكيميائية باإلضافة 

تربة ي تخصيب الير فوية لما لها من دور كبفي نجاح الزراعة الحي اً كبير اً الزراعية دور

 بالمواد العضوية

 اتيالفوسفمثل الصخر للتربة الزراعية المحتوية على عناصر غذائية  الصخور أ .

ور ومن الممكن االستفادة من الصخ كمصدر للفسفور والجلوكانيت كمصدر للبوتاسيوم

ى( ، رصخور عصر الكريتاسى )الطباشي تحتوى على هذه المركبات مثل التيالمنطقة 

دة ، ) جو صخور الحقب الثالثى.  إلى باإلضافة، ت البنية باإلضافة إلى التكوينا

 (  21،ص 1225
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مكن الرسوبية التى ي المنطقة بعض المـوارد المعدنية مثـل خامـات الفوسفات فيتوجد  

  .لصناعة األسمدة استخدامها

 :  التربةـ ب  

تكون  أنالبد ف الحيوي لإلنتاجوالرئيس  األولنية التربة وخصوبتها المقوم تعتبر ب      

رات طويلة ر الممتد لفتالتربة خصبة جيدة الصرف خالية من البقايا الكيماوية ذات التأثي

 . في األرض

التربة بمكونات طبيعية  وتحسين خصائصها والحفاظ عليها  ويتم ذلك من خالل تسميد 

 خواص وصفات في والنوعي الكميعرف تدهور التربة بأنه التغير يُ  من التدهور ، و

ذلك و ( 25،  1222) عبد الصبور ،  يؤدى إلى انخفاض القدرة اإلنتاجية الذيالتربة 

سبب او ب لعدة أسباب ناجمة عن عوامل طبيعية مثل التعرية المائية واالنجراف بالرياح

ن وبالتالي تتعرض التربة للكثير م عوامل بشرية بتعرية التربة من الغطاء النباتي

 المشكالت أهمها االنجراف .

 يئالكيميالتدهور الزراعية وتعرضها ل ألراضياأو بسبب سوء استخدام واستغالل  

 بسبب ترسب المبيدات الحشرية واألسمدة الكيميائية . والحيوي

ة التنوع نتيج منطقة الدراسة بحسب خصائصها ومكوناتها فيتختلف أنواع التـربة        

البنية الجيولوجية والمناخية وتفاعلهما مع الحياة النباتية  التربة العضوية المتمثلة في  ىف

لية والصفراء والتربة القرفية الجب  المتوسط  الحمراءالبحر  ةتربة السليكاتية الترب

تربة ال ىإلباإلضافة  الفيضية )ترسيبات الوديان( ةوالتربة المندمجة الداكنه و الترب

 . الجيرية

 أنها ضحلة وغيرافتقارها للمواد العضوية كما المنطقة  فيومن أهم مشكالت التربة    

رها أدت إلى تدهو التياسة بالعديد من العوامل تأثرت تربة منطقة الدر قابلة للتجدد و

ت منطقة جنوب الجبل األخضر حيث بلغ فيمثل التعرية المائية والريحية ويتضح ذلك 

هكتار ، أما التعرية المائية  14233تدهورت بفعل التعرية الريحية نحو  التي المساحة

الجبل  ساحلية لمنطقةمناطق جنوب خط تقسيم المياه والمناطق ال فيفقد اتضح تأثيرها 

هكتار وهو ينقسم ما بين انجراف  212133بمساحة بلغت  اإلقليمياألخضر بامتداده 

   (232، ص  2111محمد ، ) بسيط ومتوسط 

وتَُعد أهم العوامل الطبيعية المسببة النجراف التربة أن منطقة الدراسة تمثل هضبة       

أن انحدار السطح يَُعد سمتها األساسية  أي، تقطعها مجارى األنهار الناتجة بفعل األمطار

وانحدار السطح بمختلف درجاته ،  التضاريسيجزء بها من التباين  أي، حيث ال يخلو 
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لسفوح الشمالية للهضبة تَُعد أكثر هذه المناطق خطورة نتيجة لالنحدار الشديد إال أن ا

 ر منه في السفوح الجنوبية أكث

 . ( 62، ، ص  ) دراسة تقييم الغطاء النباتي

تُمثل األحوال المناخية للمنطقة واحدة من أهم العوامل المسببة النجراف التربة  لذي     

فصل الشتاء وفى بعض المواسم تزيد معدالت  ففي ، نتيجة لموسمية سقوط األمطار

التساقط على المناطق المرتفعة مع وجود فترة جافة أثناء الصيف ، وتشكل موسمية 

 يفحيث تتعرض التربة للجفاف   إلىة بالغة بالنسبة النجراف التربة ورالمطر هذه خط

ها بتساقط تأثر إلى ضعفها وسرعة بالتاليفصل الصيف مما يسهل من تفككها وهشاشتها 

 إلىة فتنجرف التربالمطر خاصة مع بداية فصل الشتاء )موسم سقوط المطر بالمنطقة( 

امل ، باإلضافة لتأثير العشدة التضرسحيث يصعب استثمارها نتيجة ل األوديةبطون 

لوقت ا فيوخاصة ،يَُعد المثبت األول للتربة  الذي النباتيالبشرى فى إزالة الغطاء 

إزالة مساحات كبيرة وأدى استخدام الجرارات  الزراعيلب التوسع الحاضر حيث تط

 الجائر عيالر سهولة انجرافها باإلضافة إلىاقتالع جذور األشجار إلى تفكك التربة و في

،  عويالر النباتيبعد تالشى الغطاء  هاانجراف الذي يساهم بدورة في تعرية التربة و

 يفانجراف التربة وتعريتها وتتمثل  في باإلضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى تساهم

جار أو يتم بها تقطيع األح التيأشكال االستغالل البشرى المختلفة ومن أمثلتها المحاجر 

إلى انكشاف يؤدي أو شق الطرق مما  والمبانيوعات الكبيرة مثل السدود إقامة المشر

 التربة وأسرعها .يَُعد من أخطر مسببات انجراف  والذيقطاع التربة من مناطق كثيرة 

 ( 243،ص  2111) محمد ، 

ميائية الكي استخدام األدوية فيهم اإلفراط سأأما تدهور التربة من حيث النوعية فقد       

 بدونريقة غير علمية من قبل المزارعين وضافة إلى األسمدة والهرمونات بط، باإل

 2111) محمد ، بقة دراسة سا أكدت وجود إشراف من قبل المهندسين الزراعيين ، كما

من المزارعين ليس لهم عالقة بالعلوم الزراعية وهذا  %25أن نحو  (  254 ص ،

من المساحة الكلية فقط  % 2.4 حواليأن بدوره يؤدى إلى تدهور التربة ، بينما يتضح 

 .الزراعية تستخدم األسمدة العضوية  لألراضي

حرث بال، بنظام الزراعة الحيوية االلتزام ويمكن استصالح التربة الزراعية من خالل 

غير العميق وان تحتوى التربة على كميات متساوية من الرمل والسلت والطين  وان 

يل وتقلو تعويض النقص عن طريق التسميد العضوي مادة عضوية ا %5تحتوى على 

 2112نسبة الصوديوم في حالة تملح التربة بأتباع تقنية غسل التربة بمياه عذبة )نسيم، 

 .(52ص ،
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 تعتبر الزراعة الحيوية من أهم أساليب بناء التربة فالدورات المحصولية والزراعة

 كانيكية وخصائصها الكيميائية والمي ن من تكوين التربةالبيئية،  واألسمدة العضوية تحس

حتفاظ في االالمغذيات والطاقة  دورانبذلك يزداد  و ،قوامها فتزيد من خصوبتها وتحسن 

بة ، نظراً الحتفاظ التربة بالرطو ما يسهم في مكافحة تعرية التربةالمياه مبالمغذيات و

 .المتمثلة في المغذيات العضوية 

 المناخ :  .ج 

لمنطقة باعتدال مناخها فهو بارد ممطر شتاًء ومعتدل دافئ صيفًا ، فقد بلغ تتميز ا       

شحات ، وترتفع  محطة في  23.3oالمتوسط السنوي لدرجة الحرارة في فصل الصيف 

المخيلي ، وفى فصل الشتاء سجلت  في  22oمسجلة  الصحراويشبه  الجنوبيالنطاق  في

،  12oبينما في منطقة المخيلي بلغت   2.4oمحطة شحات متوسط درجة الحرارة بنحو 

ويَُعد االتجاه السائد للرياح هو الشمالية الغربية ، وقد بلغ أعلى متوسط لألمطار فى 

) مخططات الجيل الثالث  فى السنة  %62مم بمتوسط رطوبة  562.21محطة شحات 

حيث تجود وهي من انسب المناطق إلقامة الزراعة الحيوية . (22، ص  2112، 

يوي من المناطق الجافة نظراً للتنوع الح أكثراعة الحيوية في الفئات المعتدلة الدافئة الزر

 فيها.

 الموارد المائية : د ـ 

الجبل األخضر مصادر محدودة للمياه،  حيث يعتمد على خزانات المياه  تمتلك منطقة    

إن  طحي  ،الجوفية والمياه السطحية المتمثلة في كميات سقوط األمطار والتدفق الس

 نإاالقتصادية وبالرغم  األنشطةمصادر التزود بالمياه المحدودة تمثل عائقاً كبيراً أمام 

ض في بع يصل معدل هطول األمطارحيث  األمطار الجبل يتلقي  كميات كبيرة من مياه

هم في تدفق الفائض منها إلى األرض شكل التضاريس يس أن إال ملم 651 إلى السنوات

تُشكل المياه السطحية نسبة صغيرة من إجمالي  ينتج عنه تكون أودي و المنخفضة؛ مما

 السدود  والحد من الهدروبناء  إنشاءمصادر المياه نظراً لإلهمال في االستفادة منها بعدم 

في إنتاجها، يندفع الفائض من مياهها إلى جوانب الجبل مكونة األودية التي من أهمها: 

 ، والوادي األحمر. وادي الكوف، ووادي جرجار أمه

وتتكون أهم خزانات المياه الجوفية من تكوينات جيرية تعود إلى العصر الرابع،  

(. ) مخططات الجيل Oligoceneوسين )( واألوليغEioceneوعصور األيوسين )

 (165، ص 2112الثالث ، 

في طبقات صخرية تحت سطح األرض. وتتكون هذه المياه من  وتكمن المياه الجوفية

ل تسرب مياه األمطار عبر الصخور. وتعتبر هذه المياه متجددة، إذا كانت هناك خال
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المياه الجوفية  ويمكن تغذية مباشرة أو غير مباشرة من مياه األمطار إلى خزانات 

الحصول على المياه الجوفية من الينابيع أو من خالل حفر آبار عميقة أو ضحلة تصل 

( من %25مياه  وتمثل المياه الجوفية نسبة )إلى طبقات الصخور التي تحتوي على 

 إجمالي مصادر المياه المتوفرة حالياً 

ض النخفا نطقة  تتعرض بشكل دائموبالرغم من محدودية الموارد المائية في الم       

منسوب المياه الجوفية نتيجة لقوة السحب و االرتفاع الحاد في عدد اآلبار الجديدة 

اه يُحدث تلّوث المية المياه بسبب التلوث الكيميائي حيث باإلضافة إلى  تدهور جود

مواد لتغيرات في خواصها الطبيعية التي قد تجعل المياه سامة نظراً الحتوائها على ا

يميائية صناعية الكلمياه باألسمدة اليعتبر تلوث مجاري االكيماوية للمبيدات الحشرية، 

 مناطق الزراعية.مشكلة كبيرة في كثير من ال الحشرية والمبيدات

هو مشكلة بيئية والنترات   ن الزيادة في معدالت النيتريتاتإن تلوث المياه الناتج ع 

وفية في اإلقليم  إن االستخدام المفرط لألسمدة أخرى تؤثر على مصادر المياه الج

 الكيميائية هو المسبب لزيادة معدالت النيتريت في المياه الجوفية

األساليب الناجحة للحد من تلوث المياه في البيئة  أهممن  تعتبر الزراعة الحيوية  

 تبدلالزراعية ونظرا ألن استخدام هذه المواد محظور في الزراعة الحيوية ، حيث تس

تعزيز ل استخدام قدر أكبر من التنوع البيولوجيباألسمدة العضوية و األسمدة الكيميائية

 ية. مخاطر تلوث المياه الجوف ي خفضحفظ رطوبتها وبالتالي يؤثر ذلك فقوام التربة و

سياسات ال تباع هذهامن حيث النوعية بالمنطقة  فيكن التخفيف من حدة تدهور المياه ويم

كما يمكن المحافظة على المياه من حيث ،   الزراعة الحيويةشروط باع تاو الجديدة 

ة بد من إقاماستغالل جميع مصادر المياه خاصة المتجددة منها لذا الالكمية بترشيد و 

للمحافظة على التربة من ناحية وتهدئة حركة  تعويقي عها سواء كانت سدالسدود بأنوا

تفيد منها األرض الزراعية أو السدود لتخزين المياه المنهمرة من ناحية أخرى حتى تس

جرات المش ري فيأوقات الفيضانات لالستفادة قدر اإلمكان منها الستعمالها  فيالمياه 

 الزراعية من التصحر . األراضيلحماية والغابات 

 الحيوانات الزراعية :.  ـه

وانات تبر الحيالمقومات الطبيعية للزراعة الحيوية تربية الحيوانات حيث تع أهممن  

ك فهو يستهل دائرة التغذية إغالقمن الزراعة الحيوية ومكملة لها حيث تسهم في  اجزءً 

روث  الحيوانات يسهم في خصوبة التربة  أنكما  الزراعي لإلنتاجالمنتجات الثانوية 

)بقايا النباتات غذاء للحيوانات وبقايا الحيوانات غذاء للنباتات ( ، وكذلك بعض سالالت 
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يمكن استخدامها استخدام  ال التي األرضمن  أجزاءيوانات لها القدرة على استغالل الح

 ، خرآ

ية حيث تربلى مستوى الدولة المناطق الرعوية ع أهممن  األخضرتعتبر منطقة الجبل 

الحيوانات تحظى باهتمام اغلب المزارعين فال تكاد تخلو مزرعة من المواشي حيث 

وي الرعي البد إلىالنمط السائد في المنطقة باإلضافة تعتبر الزراعة المختلطة هي 

المتنقل في المناطق الجنوبية من الجبل األخضر معتمدة على الحشائش الخضراء في 

السفوح الشمالية في مواسم الجفاف تعتبر الثروة الحيوانية  إلىهورها ثم التنقل مواسم ظ

دة تخدام الروث في تصنيع أسمالمقوم األساسي في نجاح الزراعة الحيوية حيث يمكن اس

زراعة  أنكما عضوية طبيعية بدال من إهدارها من خالل تربيتها في حضائر مغلقة 

لنباتية ا األنواعوتحقيق تباين في لدورة الزراعية من شأنها تحسين ا األعالفمحاصيل 

 مما يسهم في تحقيق التوازن .

 النيتروجين :  .و 

ه ويمكن الحصول علي مهمة لنجاح الزراعة الحيويةيعتبر النيتروجين من المركبات ال

 . المحاصيل منه احتياجاتلتوفير  في المنطقة بزراعة المحاصيل البقولية

 : البشريةالمقومات  -ثانياً 

تدريب  يالعديد من الجهود البشرية متمثلة ف تضافر إلىتحتاج قيام الزراعة الحيوية 

 العديد من اإلجراءات لتطبيق تباعايثة كذلك الحدالعاملة على تقنيات الزراعة  يدياأل

 إلىللزراعة الحيوية بداية من المدخالت الزراعية وصوالً  األساسيةاألساليب 

السياسات ومدى تشجيعها لنجاح  إلى باإلضافةة وطرق تسويقها المخرجات الزراعي

 المشاريع الزراعية .

 أ ـ اعتماد سياسات وإجراءات جديدة

ل من خال الحيوياالحتياجات األساسية للزراعة الحيوية واإلنتاج  ويمكن تحديد      

 : ( 55، ص  1222براون ، ):   اآلتيةتطبيق الشروط والقواعد األساسية 

إتباع دورة زراعية متغيرة بحيث يكون برنامج تعاقب المحاصيل )الدورة   ـ 1

 وزراعة المحاصيلة الزراعية( متنوًعا قدر اإلمكان وذلك للمحافظة على خصوبة الترب

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الخصوبة للتربة  إلعادةالبقولية بين مواسم الزراعة 

صـابه بها ، كما يجب أن تكون األنواع النباتية انتشار اآلفـات والطفيليات وعوامل اال

ة اومالمق تباع، واالمزروعة مالئمة للتربة والمناخ ومقاومة لآلفات واألمراض المختلفة 

 . المحاصيل المزروعة اليدوية والميكانيكية والحيوية للسيطرة على أفات
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 يفلمستخدمة ـ اختبار المحاصيل واألصناف : يجب أن تكون البذور والنباتات ا 2

( أو ويحياإلكثار نتاج زراعة حيوية مثل البذور والنباتات الحاصلة على شهادة )منتج 

 ير معاملة كيميائيًا .يمكن استخدام بذور ونباتات تقليدية غ

تباع األمراض ومقاومة الحشائش عن طريق تباع طرق السيطرة على اآلفات وااـ  3

إعادة استخدام مخلفات المحاصيل ب الخضراء دورة زراعية مناسبة واستخدام األسمدة

رنامج واستخدام ب ،غذية التربة والحفاظ على خصوبتهاالعضوية المتاحة في الزراعة لت

ازن وزراعة أصناف متأقلمة مع الظروف البيئية ، كما يمكن مقاومتها بالتعقيم تسميد متو

 للتربة وغيرها من الطرق . الحراري

تباع الطرق السليمة للمحافظة عليها من التلوث والملوحة ـ الحفاظ على التربة بإ 4

 واالنجراف . 

م على مراحل العا اإلشرافوال يمكن تحقيق هذه الشروط بدون دعم حكومي من خالل 

من خالل توفير المتطلبات  األساليبهذه  إتباععلى  وتشجيعهودعم المزارع  اإلنتاج

 دسينمهن إشراففيرها او تباعها بدون الزراعية التى ال يستطيع المزارع البسيط تو

 زراعيين 

 :  الزراعية  العاملة األيدي. ب 

بين على تدرفي المزارعين المثلة المتمعاملة غير تقليدية و أيد  تحتاج الزراعة الحيوية 

وتكوين كوادر جديدة من المهندسين الزراعيين ذوى الخبرة في  تقنية الزراعة الحيوية

  الزراعة الحيوية مجال

من نقص العمالة المحلية الدائمة  األخضريُعانى قطاع الزراعة في منطقة الجبل        

ة تمد بدرجة كبيرة على العمالة األجنبيوتعبسبب الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن ، 

 وهم الفئة التى ال تهتم بصحة البيئة بقدر اهتمامهم بالربح .

 أقدمر من تعتب التيوالمتمثل في كلية الزراعة توفر في المنطقة صرح تعليمي ي      

الكليات في منطقة الجبل األخضر وهي تضم العديد من التخصصات الزراعية منها قسم 

ها والتربة والمياه وغيرالزراعي وقسم االقتصاد و البستنة وقسم المحاصيل  اإلرشاد 

 في قطاع الزراعة علىتدرب العاملين  أنتقدم الكوادر الفنية التى يمكن  أنمن شأنها 

للبحوث الزراعية  لخريجين مراكز  بإنشاءما قامت الدولة  إذاتقنيات الزراعة الحيوية 

 والمعدات . واألجهزةنيات المادية ودعمهم باإلمكا كلية الزراعة

 : التسويق   -ج 

،  رىأخفي القيمة الغذائية من أي منتجات تقليدية  أعلىالمنتجات الزراعية الحيوية 

مصداقية حيث تخضع لمعايير واشتراطات  إلىحتاج  تسويق المنتجات العضوية وي
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 كمنافس فيمحددة وشهادة خاصة تمنح للمنتجات العضوية حتى تستطيع ان تدخل 

تكون خالية من متبقيات المبيدات الكيماوية كما يشترط  أنالتجارة الدولية حيث يشترط 

تمادها لدى جهات معنية بالزراعة بها الحصول على شعارات شركات التوثيق واع

اتها والقت منتجوقد خاضت العديد من الدول العربية تجربة الزراعة الحيوية  الحيوية 

ن الطلب على المنتجات الحيوية موجود في الدول المتقدمة خاصة ألنظرا ، سوق دولية 

 األوربية 

كون ضوي( أن يومن ثم يشترط في أي منتج يسوق تحت أسم )منتج حيوي( أو )منتج ع

أن المنظمات اإلقليمية و ىحدتحت اإلشراف والتفتيش المباشر إل ناتجاً من مزرعة تقع

ات والمعايير األساسية لهذه المنطقة وسوف تتطابق مواصفات هذا المنتج مع المواصف

يضمن هذا النظام التفتيش الدوري على المزارع والذي بناءاً عليه تمنح شهادات 

جات كمنتجات حيوية )عضوية( وبالتالي يمكن لهذه المنتجات أن صالحية هذه المنت

 .تحمل عالمة أو عبارة تشير إلى أنه منتج حيوي

 : . السياسات الحكوميةد 

 ةإدار بإنشاءقرارات  إصداردعم الزراعة الحيوية من خالل توجه الجهود الحكومية ب نإ

طط وبرامج لتوعية خ إعداد إعمالهاتضم  والتيفي الزراعة العضوية  متخصصة

دون والتقنيات الحديثة للزراعة ب المزارعين وتدريبهم على تكنولوجيا الزراعة العضوية

النشرات العلمية الخاصة بهذا  وأعداد،   أسمدة أودات استخدام كيماويات سواء كانت مبي

العلمية الخاصة بالزراعة  واألسسالنوع من الزراعة ، ووضع القواعد والضوابط 

تمرات عقد ندوات ومؤدولياً .كذلك  المطلوبةة بما يتفق مع المواصفات القياسية العضوي

جمعيات وروابط خاصة مراكز و وإنشاء، بتكنولوجيا الزراعة الحيوية الوعيلنشر 

اسة إال أن منطقة الدر . اإلنتاجوتطوير  عمالهمأللقائمين على الزراعة الحيوية لتسهيل  

ة للقيام بدورها األساسي في عملية التنمية الزراعية تفتقر لدور المؤسسات الحكومي

 الفردية بدون دعم حكومي يذكر  بمجهداتهوالمزارع  يقوم بكل مراحل الزراعة 

 :ئج النتا

وزيادة كميات األدوية  الكيماويإن جهل المزارعين بأخطار زيادة التسميد   .1

 الزراعيياب دور المرشد والمبيدات الحشرية بما ال يتناسب مع حجم الزراعة وغ

لى لهذه المواد الكيماوية ع السلبيوأمانة الزراعة لتوجيه وتثقيف المزارع للتأثير 

ك لهذه المنتجات الزراعية من جهة أخرى خاصة مع التربة من جهة وعلى المستهل

انتشار هذه المواد وبيعها فى األسواق المحلية دون معرفة طرق استخدامها 

ان ، كما أن اإلنس وة والمياه الجوفية ها الجانبية السلبية على التربوتركيباتها وآثار
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ة حيوانات خاصكذلك إلى انقراض العديد من ال يللمبيدات يؤد االستخدام المتزايد

 .  روسيالفيأو  الفطريأو  الحشريوأن المزارعين ال يعرفون التفريق بين المبيد 

ن خصوبة متزيد  التياد على النباتات يمكن تغيير أنماط الزراعة بالمنطقة باالعتم .2

واستخدام المخلفات الزراعية ونواتج حيوانات المزرعة ونواتج الخضر  التربة 

وفر تت حيث ملية الزراعة واالعتماد على األسمدة العضويةع فيواألسمدة الخضراء 

هم في اإلنتاج الزراعي مقومات الطبيعية التي يمكن أن تسفي منطقة الدراسة ال

 وي للحد من المشكالت البيئية.الحي

إن التنمية الزراعية المستدامة بأتباع الزراعة الحيوية  تحتاج إلى كوادر بشرية  .3

أجل صيانة التربة والغابات والمراعى وغيرها ، وجميع مدربة وجاهزة للعمل من 

مراحل التنمية هذه تحتاج إلى األيدي العاملة المحلية مما يوفر فرص عمل للعديد 

ألفراد ويمكن لخريجي كلية الزراعة في منطقة الجبل األخضر القيام بدورهم من ا

تطورا  دة أكثرالتدريبي للمزارعين من خالل تشجيعهم بفتح مجاالت تدريبية جدي

وفتح المجال للبحوث الزراعية وإعطائها األهمية الالزمة في التنفيذ ووضع البحوث 

 وأنظف. أفضل إنتاج في قيد التجريب حتى تحقق النتائج المرجوة

 أدى والمؤسسات الحكوميةوزارة الزراعة و  التنموية اإلداراتالدولة دور  غياب .4

و ال تقدم المستلزمات توجد قروض زراعية  فال البيئة الزراعية أحوالتدهور  إلى

فرض قوانين تساهم في حماية البيئة  أوالزراعي  اإلرشادالزراعية كذلك غياب دور 

 الزراعية.

ة التربة لتغذيللمحافظة على البيئة الزراعية وهو األسلوب األمثل  العضوييد لتسما .5

ائية تخدام عناصر غذ، باإلضافة إلى اس، ورطوبتهاوالحفاظ على خصوبة إنتاجيتها 

يوم كمصدر للفوسفات والجلوكانيت كمصدر للبوتاس الفوسفاتيطبيعية مثل الصخر 

تياجات المحاصيل من النيتروجين ح، كما أن زراعة المحاصيل البقولية توفر ا

ة إلى باإلضاف ، تباع طرق الحرث غير العميق للتربة واستخدام األسمدة الحيويةاو

ش قيط والربالتن الريتباع تقنية االحديث ب الريام وسائل تطوير طرق الري باستخد

منطقة  بيئية فيالمشكالت ال بعض حلهم في تس أنمن شأنها  التقليدي الريبدل من 

 .لدراسةا

 :التوصيات

 متجاه المزارعين من خالل دعمهات الحكومية  بواجباتها وبدورها قيام المؤسس -1

دة قرارات تمويل المشروعات الجدي فيبيئية بمصادر التمويل واالهتمام بالجوانب ال
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ومشروعات إعادة التأهيل و تشجيع الشباب بإقامة مشروعات زراعية تعتمد على 

 خال التقنيات الحديثة كاآلالت ومعدات الزراعة .الزراعة الحيوية وإد

فرض ضرائب ورسوم على استخدام األسمدة الكيماوية ، مما يساعد على تخفيض  -2

 .يث سيرتفع أسعارها وتصبح أغلى من األسمدة العضويةاستخدامها ، ح

وإعادة توزيع المزارع للراغبين  ليل حجم الحيازات الزراعية تباع سياسة تقايمكن   -3

على هذه المزارع وتشجيعهم  رسميالعمل كمزارعين مع توفير حوافز وإشراف  في

 . لوافدةل العمالة ايطان الريف وتقليتباع الزراعة الحيوية ، وتشجيعهم على استاعلى 

بالمخاطر البيئية الناتجة عن االستخدام الخاطئ لوسائل اإلنتاج  الوعيخلق  -4

ت تثقيفية وتوزيع النشرات والمجالت ويكون ذلك بإقامة دوراالتقليدية  الزراعي

، والتشجيع على تغيير نمط الزراعة من العلمية المتخصصة فى شئون البيئة 

الحيوية كضرورة لمواجهة تلوث الغذاء ولحماية راعة ة التقليدية إلى الزالزراع

 .األرض الزراعية والمياه من التلوث 

لممارسات تنتشر فيها ا التياطق لتغيير سلوكيات األفراد خاصة فى المن الوعيخلق   -5

انجراف  تسبب في التي الخاطئة لألضرار بالبيئة كقطع األشجار واستنزاف الموارد

 تهم وتقاليدهم .وتدهور التربة بسبب عادا

العديد  ألنها توجد، التعريف بأهمية الزراعة الحيوية البيئية واالقتصادية للمنطقة  -6

 حشرية ، كذلك الزراعةاألسمدة والمبيدات المن الحلول لمشكالت التربة الملوثة ب

 هم في صيانة التربة وحمايتها من التصحر واالنجراف ، الحيوية تس

عريضة للمتخصصين و الباحثين في مجال الزراعة تضع هذه الدراسة الخطوط ال -2

ة بدائل للزراعة التقليدية لتالفي تأثيراتها البيئي إليجاد المزيد من الدراسات إلجراء

 .اإلنتاجرة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية ، وتقليل تكلفة الضا

 هوامش :ال

، متوفر على الرابط  24علوم ، العدد  الحيوية ، مجلة ، مفهوم الزراعة2112البوريني ، عاتكة ،  .1

 /115221/cleihttps//mawdoo3.io/art 

 را ، الدار الدولية للنش، التنمية التكنولوجية مفهومها ومتطلباته 2112يعقوب فهد ، العبيد ،  .2

 . والتوزيع ، القاهرة

 ت جامعةمنشوراالليبية ،  األراضيجيومورفولوجية  في، أبحاث  1225جودة ، حسنين جودة  ،  .3

 . بنغازي

، الهيئة المصرية  األفضل اإلنتاجالبيئة نحو  إدارة( ، 2112محمد القصاص )طاحون ، زكريا، و  .4

 .ب ، القاهرة العامة للكتا

منشورات ، سكان ليبيا  ىدراسات ف فى،   2115،  سعد خليل القزيرى ،ماجدة إبراهيم  عامر ، .5

  . ىبنغاز ، جامعة قاريونس
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 مجلةثر تلوث البيئة على النبات والحيوان واإلنسان ، أ،  1222،  ىوح فتحعبد الصبور ، ممد .6

 .ية ، جامعة أسيوط ، العدد الرابع ، مركز الدراسات والبحوث البيئ أسيوط للدراسات البيئية

، اآلثار االقتصادية لالستخدام الخاطئ للكيماويات على  2116على محمود وآخرون، فارس ،  .2

العدد  ، مجلة المختار للعلوم اإلنسانيةبيئة فى منطقة الجبل األخضر ـ ليبيا ، وال الزراعياإلنتاج 

 . ، البيضاء ، منشورات جامعة عمر المختار  الثاني

، إستراتيجية لتثبيت سكان العالم ، ترجمة سمير حسنين  جل اإلنسانأمن  ، 1222، ليستربراون ،  .2

 .رة القاه ، سليمة ، مكتب غريب، مراجعة محمود محمد 

، التنمية االقتصادية المستدامة في شمال شرق ليبيا ، رسالة دكتوراه 2111فرحات  أسماءمحمد ،  .2

 غير منشورة ، جامعة القاهرة ، مصر.

، مشروع جنوب الجبل  2115، بمنطقة الجبل األخضر  ىيالطبيع ىييم الغطاء النباتدراسة وتق .11

 ، جامعة عمر المختار ، البيضاء .األخضر 

مخططات الجيل الثالث ،ملخص تقرير تقييم والوضع  ،م  2112، العمرانيالتخطيط مصلحة   .11

 نغازى.، ب رات الهندسيةلالستشاخضر ، مكتب العمارة القائم والمخطط للنطاق المحلى الجبل األ

( النطاق 2125ـ 2111مشروع مخططات الجيل الثالث )،   2009 ى ،مصلحة التخطيط العمران  .12

 .بنغازي، مكتب العمارة لالستشارات الهندسية ضر ،الجبل األخ ىالمحل
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