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  الزراعة العضويةنظام مفهوم 

 

إلى تطبيق نظم  العالم في السنوات األخيرة دولمن  عديدال الن االنسان وصحته هو قيمة عليا توجهت

نظام  وأطلق عليه "الزراعة العضوية" وه امينة بيئيا وصحيا تبلورت خالل العقود األخيرة بنظام زراعية

 الحشرية والهرمونات الكيميائية المبيداتواألسمدة إنتاج غير مسموح فيه استخدام المركبات المصنعة مثل 

ثبت تسببها  وقدنتناولها يوميا في غذائنا, تعامل معهات ووالمواد الحافظة والتي هي في الواقع سموم  المصنعة

 الخطيرة مثل الفشل الكلوي وتليف الكبد وسرطان الكبد...الخ. في كثير من األمراض 

الزراعي  بيئيظام النيروج ويعزز سالمة ال ،الزراعة العضوية عبارة عن نظام شامل إلدارة اإلنتاج

والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة. ويركز  (Biodiversity) بما في ذلك التنوع البيولوجي

مع  (غير الزراعية) الخارجية استخدام المدخالت عنبديال  الداخلية )المستدامة( م أساليب اإلدارةعلى استخدا

مراعاة الظروف اإلقليمية التي تتطلب نظما متوائمة مع الظروف المحلية. ويتم ذلك من خالل استخدام، حيثما 

 او المصنعة.  يكون ممكنا، الطرق الزراعية والبيولوجية والميكانيكية بدال من استخدام المواد التخليقية

عتمد على أية إضافات كيميائية أو هي نظام حيوي مأخوذ من الطبيعة ال ياذن فالزراعة العضوية 

هرمونية. والنظر إلى الزراعة بهذا المفهوم سوف يحد من زيادة التلوث البيئي. كما إنه سوف يحسن تدريجياً 

من صحة األفراد ومن األحوال الزراعية على المدى الطويل، كما أن المنتجات العضوية المتوافقة مع معايير 

 .ركائز الوقاية الصحية والمحافظة على البيئة في الدول المتقدمةالسالمة العضوية تعتبر إحدى 

حققت المنتجات الزراعية العضوية انتشاراً وتنامياً ملحوظين في السنوات األخيرة في الكثير من وقد 

دول العالم، وأصبح إقبال المستهلكين على المنتجات العضوية يفوق بكثير ما كان متوقعاً ليس فقط في الدول 

لتجار  االستراتيجيتقدمة بل في جميع أنحاء العالم. فلقد أصبح المنتج العضوي عنصراً هاماً في التنافس الم

المنتجات الزراعية في كثير من دول العالم. وتوضح اإلحصائيات الزيادة المطردة في المساحات المزروعة 

 6 إفريقيا ت المساحة في قارةم، حيث تضاعف 2006م وحتى عام  2002بالنظام العضوي بالعالم منذ عام 

 1.27ضعف وفي القارة األوروبية  1.36 أمريكا الجنوبية أضعاف وفي قارة 6 آسيا أضعاف وفي قارة

ات العضوية في العالم مقدار ما تناله هذه النظم ضعف. ويعكس التزايد المستمر في القيمة االقتصادية للمنتج

مليار  94.2م بحوالي  2010من اهتمامات المستهلكين حيث تقدر القيمة المتوقعة للمنتجات العضوية في عام 

 .دوالر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 :والمقارنات بين الزراعة التقليدية والزراعة العضوية بعض الدراسات اإلحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The first documented use of the term “organic farming” was by Lord Northbourne in his 

London-published 1940. 
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 بعض تعريفات نظام الزراعة العضوية:

تعرف الزراعة العضوية ببساطة بأنها نمط انتاج زراعي )نباتي او حيواني( يتجنب استخدام المركبات 

نمو او مضافات غذائية او علفية او احياء محورة  زراعية اوالمبيدات اومنظمات اسمدةالكيميائية المصنعة من 

 جينيا )مهندسة وراثيا(.

األسمدة هي نظام زراعي بيئي اجتماعي متكامل يهدف الى رفع خصوبة التربة ويتجنب فيه استخدام 

 ة.المعدنية والمبيدات المصنعة التي تتالمس مباشرة مع النباتات ويعتمد في تغذية النبات على األسمدة الطبيعي

 المصطلحات التي لها عالقة بالزراعة العضوية

Organic Farming or Organic Agriculture, Biocontrol, Bio fertilizer  ....   

Alternative Farming or Alternative Agriculture, Biodiversity, Composting.. 

 Natural Farming or Alternative Agriculture, Conventional Agriculture, Manure   

 التعرف على اهم نظم الزراعة
وهى طرق الزراعة قبل استخدام الكيماويات وادخال  : Traditional agricultureالزراعة التقليدية  .1

 .االصناف عالية االنتاج واالالت الزراعية
 

االصناف والتى تعتمد على زراعة : Green Revolution Agricultureزراعة الثورة الخضراء  .2

 .ة الزراعيةنكنلمعالية االنتاج مع استخدام االسمدة والمبيدات وا
 

ظهـر مفهوم الزراعة المستدامة في القرن الماضى :  Sustainable agricultureالزراعة المستدامة  .3

نظم الخدمة  الزراعة المستدامة على أنها 1969في اجتماعها في نوفمبر  ”FAO”حيث َعرفت منظمة الفاو

والصيانة والمحافظة على المصادر الطبيعية مع االستفادة من تطويع الوسائل التقنية والصناعية لتحقيق 

 .احتياجات اإلنسان الحالية واألجيال القادمة من الغذاء واأللياف

 

احد فروع الزراعة العضوية ولكن تشترط  هى: Biodynamic agricultureالزراعة البيوديناميكية  .4

رودلف . ثم انتقلت الى المانيا عندما القى د 1924بدات فى فرنسا عام , استخدام المركبات البيوديناميكية

 .اشتينر فى المانيا ثمانية محاضرات تعتبر اساس الزراعة البيوديناميكية

المتعارف عليه مع استخدام كميات قليلة من هو النظام :  Integrated agricultureالزراعة المتكاملة  .5
 .المبيدات واالسمدة
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هى نظام انتاجى اقتصادى اجتماعى بيئى متكامل لتحقيق : Cleaning agriculture الزراعة النظيفة .6
االستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لالجيال القادمة بما يتمشى مع االسس التاريخية التى اتبعها 

الزراعة على مر التاريخ الطويل للزراعة على سطح االرض وهذا االسلوب له صفة التواصل  االنسان فى
 .المخلقة القصى حد ممكن  ويتجنب فيه استخدام المواد الكيميائية خاصة المبيدات او االستدامة 

فان الزراعة ( IFOAM)حسب تعريف االتحاد الدولي :  Organic agricultureالزراعة العضوية .7
العضوية هى اسلوب زراعي بيئي ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية يشمل انظمة زراعية ويهدف إلى إنتاج 

ودون اإلخالل  مع مراعاة التوازن الطبيعي  غذاء نظيف ذو صفات جيدة وقيمة صحية عالية بطرق آمنة 
مع مع األخذ في االعتبارالقدرة الطبيعية بالنظام البيئي بجانب االهتمام بالظروف االقتصادية ومتطلبات المجت

 .للتربة والنبات والحيوان كأساس إلنتاج غذاء

الطبيعية للتربة والنبات  وفى هذا النظام تعتبر خصوبة التربة مفتاح النجاح مع األخذ فى االعتبار القدرة

  .عالية والحيوان كأساس إلنتاج غذاء ذو مواصفات جيدة وقيمة صحية
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 (Organic Food or Organic Product) العضويما هو المنتج 

خصوبة التربة  اإلنتاج العضوى هو نظام حديث ومستمر إلنتاج الغذاء وفى نفس الوقت يحافظ على

. اإلنتاج العضوى ليس عودة والمتاحة على المدى الطويل وكذلك االستخدام اآلمثل لمصادر األرض المحدودة

المستمر فى علوم البيئة ، الكيمياء الحيوية ولكنة متوافق مع التطور  إلى الوراء باستخدام طرق الزراعة التقليدية

  .النبات ، تربية النبات وتصميم اآلالت ، فسيولوجيا

 : اإلنتاج العضوى يعتمد أساساً على

  وضع خطة لدورة زراعية -

  اضافات السماد العضوى والكمبوست -

 تعظيم إعادة تدوير العناصر المعدنية -

  المحافظة على تركيب و خصوبة التربة -

 الزراعة الميكانيكية -

  استخدام الطرق الطبيعية لمقاومة اآلفات واألمراض -

م 1969في اجتماعها الذي عقد في نوفمبر  FAOلقد َعرفت منظمة األغذية والزراعة الدولية"الفاو"

الزراعة المستدامة على أنها نظم الخدمة والصيانة والمحافظة على المصادر الطبيعية مع االستفادة من تطويع 

والصناعية لتحقيق احتياجات اإلنسان الحالية واألجيال القادمة من الغذاء واأللياف. والتنمية  الوسائل التقنية

ن المحافظة على المصادر األرضية والمائية مع المحافظة على المصادر الجينية النباتية المستدامة تتضم

والحيوانية لضمان عدم تدهور البيئة مع االستفادة من التقدم التقني لتحقيق نهضة اقتصادية تتمشى مع احتياجات 

 ومتطلبات المجتمع.

الزراعة   National Organic Standards Board (NOSB)-USAعرفت  1995ويف عام 

العضوية بأنها نظام إدارة وإنتاج بيئي يشجع التنوع الحيوي والبيئي ويشجع النشاط الحيوي للتربة، وتعتمد على 

تقليص استخدام مدخالت اإلنتاج من خارج المزرعة وعلى ممارسات زراعية تهدف لتجديد وتعزيز التوازن 

 الحيوي والحفاظ عليه.
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 (IFOAM) االتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية
     International Federation of Organic Agriculture Movement 

تكون بمثابة األسس ومنه تضع كل منظمة  والمعايير العامةعن وضع القواعد  هذه المنظمة هي المسئولة

 األهداف األساسية لإلنتاج العضوي كالتالي:اهم قواعدها ومعاييرها تبعاً لظروف كل دولة ـ ويمكن توضيح 

 إنتاج غذاء ذو قيمة غذائية عالية وبكميات كافية.     -1    

 التفاعل البناء مع جميع األنظمة الطبيعية.    -2    

 المحافظة مع العمل على زيادة خصوبة التربة.    -3    

 تشجيع وتنشيط النشاط الحيوي في الزراعة بما يشتمل من الكائنات الحية الدقيقة والنبات والحيوان.    -4    

 استخدام المصادر الطبيعية المتجددة في الزراعة.    -5    

 العمل على تنشيط اإلنتاج الزراعي في نظام مغلق بالنسبة للمخلفات العضوية والعناصر الغذائية.    -6    

 إتاحة الظروف المناسبة للثروة الحيوانية لممارسة النشاط الطبيعي.    -7    

 إجراء العمليات الزراعية. تجنب التلوث نتيجة    -8    

الحفاظ على االختالفات الوراثية للنظام الزراعي وما حوله شاملة المحاصيل المزروعة والنباتات     -9    

 الطبيعية والبرية والكائنات الدقيقة.

 ضمان حصول المنتجين في الزراعة العضوية على حقوقهم وعلى العائد الكافي.    -10

 ير البيئي والبعد االجتماعي للنظام الزراعي المتبع.مراعاة التأث    -11
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 ية:ولعضاعة زرالمبادئ ا

 :مقدمة

تعتبر هذه المبادئ هي األسس التي تنمو وتتطور عليها الزراعة العضوية ، وهي تعبر عن الرؤية 

المستقبلية التي تساهم فيها الزراعة العضوية في تحسين الزراعة بشكل عام على المستوى العالمي. إن الزراعة 

الن الناس يحتاجون لتغذية أنفسهم يوميا.  هي إحدى أهم النشاطات األساسية التي يقوم بها الجنس البشري وذلك

هذه المبادئ تدخل إلى الزراعة من أوسع  .إن جميع القيم التاريخية والثقافية والمجتمعية متضمنة في الزراعة

أبوابها، متضمنة األسلوب الذي يتعامل فيه الناس مع التربة و الماء والنباتات والحيوانات من اجل اإلنتاج 

ما وتهتم بالطريقة التي يتفاعل فيها الناس مع البيئة الطبيعية الحية التي كلغذاء والسلع األخرى يز وتوزيع اوتجه

ة كلعضوية تساعد في تشجيع والهام حرإن مبادئ الزراعة ا .ل منها باآلخر ليشكل تراثا لألجيال القادمةكتبط ير

تطورها في المواقع  IFOAM ةكأيضا الدليل الذي تستمد منه حرالزراعة العضوية بكامل تنوعها وهي 

 .والبرامج والمعايير. عالوة على ذلك فإن لديها رؤية بسبب تبنيها لهذه المبادئ على مستوى العالم

  مبدأ العناية. 4 مبدأ العدالة. 3 مبدأ علم البيئة. 2 مبدأ الصحة. 1 : مبادئ الزراعة العضوية 

بشكل ل مبدأ من هذه المبادئ يشتمل على عبارة يتبع ذلك شرح مفصل. إن هذه المبادئ يجب أن تؤخذ ك

 امل وهى تقوم على مبادئ أخالقية تؤدى إلى فعل ملموسك

الزراعة العضوية يجب آن تكون مستدامة وتعمل على تحسين صحة البشر و النبات والحيوان  :مبدأ الصحة 1. 

يشير هذا المبدأ بان صحة األفراد والمجتمعات ب األرض على انه وحده ال تتجزأ و كوكوالتعامل مع واإلنسان 

  .ال يمكن فصلها عن صحة األنظمة البيئية فالتربة الصحية تنتج محاصيل صحية لتغذية اإلنسان والحيوان

ختفاء مرض من األمراض ولكن فالصحة تعنى النظرة الشاملة والمتكاملة ألنظمة الحياة، وليس ببساطه يمكن إ

المحافظة ) صيانة ( على ما يحيط باإلنسان من ظروف طبيعية، ذهنية، اجتماعية وبيئية يؤدى إلى تنامي قدرته 

ان دور الزراعة العضوية  .على مواجهة المرض. فالمناعة والمرونة والتجدد مفتاح الخصائص الالزمة للصحة

لتصنيع( أو التوزيع أو االستهالك هي الستخدام وتحسين صحة األنظمة سواء في عملية الزراعة او التجهيز)ا

البيئية والكائنات "من أصغرها الذي يعيش فى التربة وحتى الجنس البشري" . بشكل خاص فإن الزراعة 

 صحته.العضوية تعنى بإنتاج أطعمة ذات قيمة غذائية وجوده عالية تسهم في وقاية اإلنسان والمحافظة على 

لذلك يجب االبتعاد عن استخدام األسمدة والمبيدات واألدوية البيطرية والمواد المضافة لألطعمة والتي  ونظرا  

  .قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة

الزراعة العضوية يجب أن ترتكز على األنظمة البيئية الحية والدورات الطبيعية بحيث   :البيئةمبدأ علم . 2

د هذا المبدأ بأن الزراعة العضوية تنضوي تحت إطار األنظمة كوتعمل على استدامتها. ويؤساندها تعمل معها وت

. آما ينص على أن اإلنتاج العضوي يجب أن يكون مرتكزا على األساليب البيئية وإعادة التدوير. البيئية الحية 

اإلنتاج فتتحقق التغذية  من خالل علم البيئة يمكن معرفة األسلوب األمثل إلنتاج الغذاء حسب وسط )بيئة(

والعافية من خالل األساليب المتبعة في طرق وظروف اإلنتاج . فعلى سبيل المثال بالنسبة للمحاصيل الزراعية 

فالبيئة تعنى التربة الحية وبالنسبة للحيوانات، فالبيئة هي النظام البيئي للمزرعة، إما بالنسبة لألسماك والكائنات 

الزراعة العضوية و المراعي وأنظمة الحصاد البرية يجب أن تتالئم مع دورات  .ائيةالبحرية فهي البيئة الم

الدورات تجعلها عمليا مرتبطة مكانيا . إن اإلدارة العضوية  ونية هذةكفى الطبيعة. العناصر والتوازن البيئي 



المحاضرة  Organic Farming             نظري           -الزراعة العضوية 

 االولى
 

مدرس المادة             
 د. مصطفى رشيد مجيد القيسي

 

يجب أن تتكيف مع الظروف والمقاييس المحلية. مدخالت اإلنتاج يجب أن تخفض عن طريق إعادة استخدامها 

 . و تدويرها واإلدارة الفعالة للمواد والطاقة حتى يمكن تحسين نوعية البيئة والحفاظ على المصادر الطبيعية

الحفاظ على الموطن األصلي  المزارع،عة العضوية يجب ان تحقق التوازن البيئي من خالل تصميم أنظمة الزرا

أولئك الذين ينتجون ويصنعون ويسوقون ويستهلكون  والزراعي،للكائنات والحفاظ على التنوع الجيني 

ناخ ومواطن الكائنات المنتجات العضوية يجب عليهم حماية البيئة العامة وتشمل المسطحات الخضراء والم

 والتنوع الحيوي والماء والهواء 

د على العدل فيما يتعلق بالبيئة كب أن تحافظ على العالقات التي تؤالزراعة العضوية يج : مبدأ العدالة 3 . 

يد بان الكون هو مشترك كمساواة واالحترام واإلنصاف والتأان العدالة تجسد من خالل ال . العامة وفرص الحياة

د بأن أولئك العاملون في الزراعة العضوية كهذا المبدأ يؤ . ء بين الناس أو عالقاتهم بالكائنات الحية األخرىسوا

لمستويات ولجميع األطراف د على اإلنصاف على جميع اكتؤيجب أن يعكسوا العالقات اإلنسانية في صورة 

إن الزراعة العضوية يجب  .مستهلكونانوا مزارعين أو عمال او مصنعون او موزعون او تجار أو كسواءا  

إنتاج غذاء أن تمنح جميع من ينضم إليها الحياة الكريمة واإلسهام في توفر الغذاء وخفض الفقر. إنها تهدف إلى 

د على إن الحيوانات هي األخرى يجب أن كيؤذلك أية منتجات أخرى إن هذا المبدأ كافي ذو نوعية جيدة وك

إن المصادر ها الطبيعي وحالتها الفسيولوجية. ك، وسلوءم مع طبيعتها الجسمانيةتعيش في ظروف وإمكانيات تتال

الطبيعية والبيئية والتي تستخدم في عملية اإلنتاج واالستهالك يجب أن تدار بطريقة عادلة اجتماعيا وبيئيا بحيث 

تكون شفافة وعادلة  جارةوالتوزيع والتالعدالة تحتاج إلى أنظمة في اإلنتاج . القادمةتحفظ بأمانه لألجيال 

  .ومتوافقة مع االحتياجات البيئية واالجتماعية

إن الزراعه العضويه يجب أن تدار بأسلوب وقائي ومسئول لحماية البيئة والصحة والبقاء لألجيال   :العناية . 4

العضوية هي نظام حي وديناميكي يستجيب للمؤثرات والظروف الداخلية  الحالية والقادمة. إن الزراعه

ولكن يجب أن ال  اإلنتاج،والخارجية. انه يمكن لممارسي الزراعه العضوية أن يحسنوا الكفاءة وان يزيدوا في 

لذلك يجب أن نقيم التقنيات الجديدة ونراجع الطرق  للخطر.يكون هذا على حساب تعريض الصحة والحياة 

 .امل فان الحذر يجب أن يؤخذ بالحسبانكهم بالنظم البيئية الزراعية غير لمستخدمة بالفعل. لذا عندما يكون الفا

إن هذا المبدأ ينص على أن الحذر والمسئولية هي مفاتيح االداره والتطور واختيار التقنيات المناسبة في الزراعه 

الزراعه العضوية هي صحية وآمنه ولها حس بيئي. على د من أن كالضرورة األخذ بالعلم للتأمن  ة. العضوي

افيه فقد أثبتت األيام أن الخبرة العملية والحكمه باإلضافة إلى كفان المعرفة العلمية وحدها ليست أية حال 

تمنع ثير من األحيان. يجب على الزراعة العضوية أن كتقليدية قد توفر حلوال مفيدة في ال والمعارف الخبرات 

بيره بتبنيها للتقنيات المالئمة ورفضها للتقنيات غير المقبولة مثل هندسه الجينات. ما يتم أخذه من كأخطارا 

 المشتركةالقرارات يجب أن يعكس القيم واالحتياجات لجميع من قد يتأثروا بها وذلك من خالل الشفافية والقنوات 
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ال تقوم بعمليات مراقبة  IFOAMوالمزارع أو المنتج ال يمكنه االعتماد فقط على تلك المعايير العامة ألن 

بل يلزمه إتباع القواعد والمعايير التي تضعها المنظمة أو الهيئة  certificationوتفتيش وإعطاء الشهادات 

بدراسة لتقييم  IFOAMالمشرفة في بلده. ونتيجة زيادة التجارة البينية وتداول المنتجات العضوية فقد قامت 

 .القواعد والمعايير في الدول المختلفة

ل لک لمالئمةس األسر افيوت علیوبيعي طلوالبيئي ا ماظللنم ية علی فهولعضاعة زرالد اتعتم -1

 .بيعيل طبشکوية ربحل ليعمن کائ

 علیوبة رلتالحية في ت الکائناوانية والحيوالنباتية اها ربعناصة لحياز دورة ايزتعوتشجيع  -2

 (.ويلحيوع التنوالحية ابة رلتاتشجيع) واءلهافي وح طلسا

وض لتع نة بيئياًوازمتوة طبراها مترعناصل ک، يهطربيعة فزارع طية هي مولعضاعة زارلا -3

 عةزرلمافي ل يحصد قص نقأي 

دة ألسم، اعةزرالدورات الل اخالن متها مداستوابة رلتابة وعلی خصظ لحفام ايت -4

 .يةربحل بة للعمرلتت امناسبة لکائنار ظروف فيوتل خالن مراء، ولخضدة األسم،ايةولعضا

م اظلنا ريطوتد، ويجل عة بشکزرلمل إدارة اخال نمرات لحشراض واألماعلی طرة لسيم ايت  -5

، مةولمقاا فألصناواد المل استعما، واية ولحيداء األعر افوتن يضمذي لوازن المتالبيئي ا

 . حةولمسمابيعية طلواد المواية ولحيالمکافحة ل استعماواعية زرالدورات الوا

 .ددةلمتجدر المصاوارد والماعلی د العتماا -6

 .لعالميةت اصفاوالمب افيها حسل لعمان من سنتارور مد ية بعونها عضأعة زرلمر اتعتب -7

 والمعنية بنظام الزراعة العضوية  المهتمةالمنظمات بعض 

1- Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) Forschungsinstitut fur 
biologischen Landbau. was founded in 1973 

2-  Australian Organic Farming and Gardening Society was established in  
(1944–1955) 

3- Demeter International is the largest certification organization for biodynamic 
agriculture was established in 1928. 

4- The Organic Food Federation is a lobbying organization, which certifies 
organic products in the United Kingdom. he organization was established in 
1986 

5- Organic Crop Improvement Association (OCIA) was founded in 1985 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biodynamic_agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Biodynamic_agriculture

