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الزراعة البيئية

أسلوب زراعي يراعي النظم الطبيعية
في اإلنتاج.
وتهدف إلى:
•حفظ توازن التربة.

•الحفاظ على نسبة مرتفعة من المادة العضوية واألحياء
الدقيقة النافعة في التربة.
•صيانة التنوع الحيوي في المزرعة.
•إنتاج غذاء صحي.
•تقليل تكاليف اإلنتاج الزراعي.

أظهرت دراسة بحثية حديثة أجراها مركز العمل التنموي/معا في قرية
واد فوكين (قضاء بيت لحم) ،وشملت فئتين من المزارعين :فئة تعتمد
أسلوب الزراعة الكيميائية وأخرى تعتمد الزراعة البيئية -أظهرت أن التربة
هناك غنية بالمادة العضوية والمغذيات ،العتمادهم على األسمدة
الطبيعية .وكانت نسبة المادة العضوية في الحقول البيئية أعلى منها
في الحقول الكيماوية.

أسس وميزات الزراعة البيئية
•االعتماد على عناصر البيئة إلنتاج غذاء صحي.
•تدوير العناصر باستغالل المخلفات النباتية والحيوانية .بقايا المحاصيل
واألعشاب لتغذية الحيوانات ،عمل السباخ ،تغطية التربة .مخلفات
الحيوانات تستعمل لتخصيب التربة.
ً
وراثيا.
•عدم استعمال الكيماويات الزراعية والمحاصيل المعدلة
•حفظ خصوبة التربة وزيادتها ،من خالل منع وصول الكيماويات إليها
وبإضافة المخصبات الطبيعية إليها.
•الزراعة المترافقة والمتداخلة والمتواصلة من أهم أسسها.
وصوال إلى التوقف عن الحرث.
•تقليل الحرث والعزق،
ً
•التنويع الزراعي داخل المزرعة ،واستبعاد الزراعة األحادية.
•الحفاظ على الحياة الكريمة للعاملين الزراعيين.

ً
عالميا وفي فلسطين
الزراعة البيئية
ً
ً
متزايدا للزراعة البيئية ،في العالم .وباتت معروفة
انتشارا
شهدت العقود األخيرة
في الكثير من الدول العربية وفغي األراضي الفلسطينية المحتلة عام ،1967
وذلك بسبب تعرض البيئة الفلسطينية لمهددات مختلفة ،يتسبب االحتالل بجزء
ً
أضرارا تأتي بأيدي الفلسطينيين .الزراعة الكيميائية
كبير منها؛ إال أن هناك أيضا
متسببة بأمراض كالسرطان
ً
تعد إحدى أهم المهددات ،وتلحق األذى باإلنسان
والقلب والفشل الكلوي وتشمع الكبد .وتتزايد التكلفة االقتصادية للزراعة
الكيميائية بشكل متواصل؛ علما أن الكيماويات تستهلك نحو ثلث التكاليف،
وفي حال تبني الزراعة البيئية سيتخلص المزارع من هذه التكلفة وسيتجنب أضرار
الكيماويات.
تبني نمط الزراعة البيئية في الزراعة الفلسطينية مهم بسبب قابلية التطبيق
الفني ،رغم الحاجة للمعرفة العميقة ولجدواها اإلقتصادية وفائدتها للمزارع
النخفاض تكلفتها.

التربة في الزراعة البيئية
التربة أهم مورد في الزراعة ،وتحتاج لرعاية واهتمام .وما يميز المزارع الفلسطينية
أال نقتل التربة بالكيماويات التي
تحديدا ،أنها في الغالب صغيرة؛ لذا يجب أن َّ
تقضي على األحياء فيها .فعدم وجود األحياء الدقيقة في التربة واإلخالل
بتوازنها يؤدي لظهور المشاكل ،وبخاصة ضعف قدرة التربة على إمداد النبات،
ً
طبيعيا ،بالمغذيات ،وغزو اآلفات بسبب غياب التوازن.

العناية بالتربة
•الحفاظ على األحياء فيها وعلى توازنها بوقف استخدام الكيماويات.
•استعمال المواد العضوية.
•تغطية التربة بالقش.
•الحفاظ على التربة رطبة لتنشيط أحيائها.
•تقليل الحراثة.
•الري المتوازن في المساء.

أخذ عينات من التربة الزراعية في قرية واد فوكين لفحصها مخبريا

عمل المساطب المرتفعة
•تحديد موقع المسطبة.
•حفر خندق عرضه  80سم وبعمق  40سم ،ووضع التربة بمحاذاة الخندق.
•تترك ممرات بعرض من  100-80سم بين المساطب.
•وضع األخشاب فالقش فروث الحيوانات في الخندق.
•إعادة التربة الناتجة عن الحفر فوق الروث.
•تركيب شبكة الري.
•تغطية المسطبة بالقش (بارتفاع  15-20سم)
•زراعة األشتال.
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حفر الخندق

إضافة الروث فوق القش
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وضع الخشب في قاع الخندق

إعادة التربة فوق الروث وتشكيل
المسطبة المرتفعة

وضع القش فوق طبقة الخشب
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ميزات عمل المساطب
المرتفعة
•بناء المساطب لمرة
واحدة.
•تركيز المادة العضوية
في مكان الزراعة.
•استخدام مياه أقل للري.
•تعشيب أقل.

ً
فلسطينيا
أهمية الزراعة البيئية
•إنتاج غذاء صحي.
•حفظ المصادر الطبيعية
•تقليل مدخالت اإلنتاج الخارجية.
•تحقيق مبدأ السيادة على الغذاء
•القابلية للتطبيق العملي
•الجدوى االقتصادية :تستهلك الكيماويات نحو ثلث تكلفة اإلنتاج الزراعي؛
وفي حال ممارسته الزراعة البيئية سيتخلص المزارع من هذه التكلفة.
ً
مياها أقل؛ علما أن استخدام األسمدة الكيميائية
الزراعة البيئية تستهلك
يزيد الحاجة للري .كما أن المخصبات الطبيعية والغطاء الحيوي بالقش
يحسنان قدرة التربة على االحتفاظ بالمياه فتقل كمية مياه الري ،وبالتالي
تقل التكلفة .والالفت أن البحث المذكور سابقا ،أظهر أن الكيماويات
الزراعية في واد فوكين تستنفذ  %70-60من تكاليف اإلنتاج (المياه مجانية).
الجدول التالي يظهر الفرق بين الزراعة الكيميائية والزراعة البيئية
الزراعة الكيميائية المكثفة

الزراعة البيئية المكثفة

تركز المعلومات فيها على كيفية استخدام

تتطلب معرفة واسعة وشمولية في

الكيماويات الزراعية باالعتماد على وصفات جاهزة.

التفكير.

تبحث عن حلول ألعراض المشكلة كما هو الحال في تعمل على جذور المشكلة وليس
التعامل مع اآلفات ،وتبقي جذور المشكلة قائمة األعراض.
ويتم ترحيلها من موسم إلى آخر.
تعمل على تهيئة المناخ المالئم للنبات ،بما ينتج عنه يكون البحث عن النبات المالئم للمناخ،
من تكاليف عالية .وتعتمد على مواد وتكنولوجيا فتصبح التكلفة أقل .كما أن مدخالت
مستوردة

اإلنتاج والتقنيات محلية.

التركيز على تغذية النبات

التركيز على تغذية التربة.

التسميد:
يؤثر التسميد على مدى انتشار اآلفات الزراعية .فزيادة التسميد الكيميائي
النيتروجيني تحديداُ ،يخل بتوازن كربوهيدرات وبروتينات النبات ،فتزيد حساسيته
وبالتالي جذبه لآلفات .وفي المقابل ،لتوازن العناصر بالتسميد الطبيعي دور
مهم في الوقاية من اآلفات.
التحاليل المخبرية في البحث السابق ،أظهرت أن التربة لدى المبحوثين من
واد فوكين تحتوي على معدالت عالية من المغذيات ،وال تتطلب إضافات
من األسمدة ،ويمكن االستمرار في االعتماد على األسمدة الطبيعية ،سواء
للمزارعين الكيميائيين أو البيئيين.

الري:
يتسبب تعطيش النبتة لفترة طويلة في ضعفها وإصابتها باآلفات ،كما أن
زيادة كمية مياه الري تتسبب في زيادة حساسية النبات لألمراض .الري المتوازن
المستند إلى عمر النبات و مرحلة نموه و تطوره و نوعية التربة وحالة الجو من
العوامل الهامة التي تقلل إصابة النبات باألمراض .تُ عنى الزراعة البيئية بكيفية
ً
طبيعيا.
الحفاظ على رطوبة التربة
أظهر البحث السابق ،بأن لدى المزارعات المبحوثات أصبح ،وألول مرة ،فائض

من حصة المياه ،بعد التحول للزراعة البيئية.

طرق المحافظة على رطوبة التربة

يتم في الزراعة البيئية ،إضافة إلى أسلوب الري بالتنقيط:
•التغطية بالقش بطبقة سمكها  ٢٥-١٥سم للمحافظة على الرطوبة.
البحث السابق َب َّي َن أن المزارعين الكيميائيين في واد فوكين يستخدمون
مبيدات األعشاب ويحرقون مخلفات المحاصيل ،بينما المزارعون
البيئيون يغطون التربة باألعشاب والمخلفات المحصولية.
•استخدام الكمبوست ،الذي يزيد من قدرة التربة على االحتفاظ بالماء.
•زراعة المحاصيل البلدية ،المتحملة للجفاف.
•الزراعة المتداخلة.

الزراعة المختلطة
والزراعة المترافقة:
في الزراعة البيئية تزرع المحاصيل متداخلة بشكل علمي مدروس ،لالستفادة من
األرض والمياه وحماية المحاصيل لبعضها .والتصميم الجيد للزراعة المتداخلة
مفتاح النجاح في الزراعة البيئية.
بعض النباتات المترافقة تقوي بعضها ،وأخرى تكافح بعض األمراض الفطرية
وتعمل غيرها كمصائد للحشرات ،أما النباتات البقولية فتثبت النيتروجين في
التربة.
أمثلة حول النباتات المترافقة :الريحان (منفر للحشرات) مع البندورة؛
البصل والثوم مع البطاطا والملفوف (يفرز البصل والثوم مواد تعمل على
مكافحة فطر «اللفحة» في البطاطا ،وفطر «أسكوهيتو» في الملفوف)؛
الملفوف والبصل مع الميرمية والزعتر والنعنع؛ الكوسا واليقطين والخيار مع
الذرة والفاصوليا؛ الباذنجان والفاصوليا مع الجزر والثوم.

زراعة فلسطينية بيئية تتميز بالتنوع والتداخل
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الدورة الزراعية:

هي عبارة عن تعاقب زماني ومكاني لزراعة المحاصيل واختيار
محصول مختلف في كل موسم لزراعته في قطعة من
األرض أو الحقل.

فوائدها:
•بناء المادة العضوية

•تنوع استهالك النباتات لعناصر التربة من أعماق مختلفة .فالنباتات
عميقة الجذور تأتي بالعناصر من األعماق ،ونباتات الجذور السطحية
تتغذى على العناصر من الطبقة السطحية
•البقوليات في الدورة الزراعية تضيف النيتروجين والمادة العضوية
للمحاصيل الالحقة
•الحد من اآلفات.

تقسيم المحاصيل لبناء الدورة الزراعية:
1.1المتغذيات الثقيلة :كالنباتات الورقية ،تستهلك أغذية أكثر من
غيرها كالملفوف ،السبانخ ،،البقدونس.
2.2المتغذيات المتوسطة :كالخضراوات الثمرية ،مثل البندورة،
الفلفل ،الخيار ،البطاطا.
3.3المتغذيات الخفيفة :كالمحاصيل الجذرية ،وتشمل الجزر ،البطاطا
الحلوة ،الفجل ،اللفت.
4.4المغذيات :كالبقوليات.

نموذج لدورة زراعية رباعية
القطعة الموسم األول
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محصول ورقي

الموسم الثاني الموسم الثالث الموسم الرابع
بقوليات

مع إضافة الكمبوست
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ثمري

محصول ثمري

محصول جذري

إضافة الكمبوست

جذري

ورقي

مع إضافة الكمبوست

إضافة الكمبوست

إضافة الكمبوست
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بقولي

ثمري

جذري

ورقي.

إضافة كمبوست

إضافة الكمبوست

إضافة الكمبوست
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جذري

بقولي

ثمري

ورقي
إضافة كمبوست

محصول بقولي

إضافة الكمبوست

المحاصيل البلدية-:

تنبع أهمية المحاصيل البلدية في الزراعة البيئية ،من واقع تأقلمها مع المناخ،
وقلة متطلباتها ،اضافة لرغبة المستهلك بها .وأهم ميزاتها:
1.1تأقلمها مع المناخ.

4.4يرغبها المستهلك.

2.2تحملها ومقاومتها لآلفات المحلية.

5.5سهولة إنتاج وحفظ بذورها.

3.3متطلبات زراعتها منخفضة.

6.6صحية

تعد هذه النشرة جزء من المشروع البحثي التطبيقي المقارن «نهج أخضر» المنفذ
من قبل مركز العمل التنموي  /معا والممول من مرفق البيئة العالمي  /برنامج
المنح الصغيرة  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويركز المشروع على الزراعة
البيئية ،والقضاء على استخدام المدخالت الصناعية ،مثل األسمدة الكيميائية
والمبيدات الحشرية واألدوية البيطرية والبذور المعدلة وراثيا .هدف الدراسة هو
تشجيع الممارسات الطبيعية التي تحافظ على خصوبة التربة الطبيعية وتحسينها،
وتمنع انتشار اآلفات الزراعية ،وتحد من االختالالت البيئية.
وقد تم تحقيق ذلك من خالل دراسة بحثية استندت إلى مقارنة بين المزارع العضوية
(أو البيئية) والمزارع الكيميائية .واستهدفت الدراسة مجموعة مزارع كيميائية وأخرى
عضوية في منطقة وادي فوكين ،من خالل أخذ عينات من التربة والمحاصيل للمزارع
التي تستخدم المواد الكيميائية الزراعية ،والمزارع األخرى المزروعة بطريقة عضوية،
وفحصها مخبريا .وبالتالي ،استندت هذه النشرة إلى نتائج البحث التطبيقي بشأن
الزراعة البيئية .المعلومات العملية المكثفة التي تضمنتها هذه النشرة والمتعلقة
بالزراعة البيئية وأساليبها وأهميتها ،تهدف إلى تشجيع المزارعين على اعتماد
بدال من الزراعة الكيميائية.
الزراعة البيئية كنهج زراعي معتمد
ً

Tel: 02-2954451/02-2986698
Fax: 02-2950755
www.maan-ctr.org

هذه النشرة جزء من المشروع البحثي "نهج أخضر" الممول من مرفق البيئة العالمي  /برنامج المنح
الصغيرة  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي GEF / SGP / UNDP

