
الكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات 
تعزيز التنوع البيولوجي اخلفي 

يطلق الباحثون على هذا النوع من التنوع البيولوجى �شفة »اخلفى«، وي�شمل اأنواع عديدة تكاد ل 

حت�شى. والكائنات احلية الدقيقة هي: اخلمائر والبكرتيا والفطريات التي ل ترى بالعني اإل حتت املجهر، 

اأما الالفقاريات مثل احل�رسات والعناكب وديدان الأر�ش، وكلها خملوقات ت�شهم بدور كبري يف النظم 

اليكولوجية التي يعتمد عليها اإنتاج الأغذية، فهي تلقح املحا�شيل والأ�شجار، وتعيد تدوير العنا�رس املغذية يف 

الرتبة، وتخمر العجائن والأجبان، وت�شاعد احليوانات على ه�شم الأعالف الع�رسة اله�شم، كما اأنها ت�شتطيع 

– بالإدارة اجليدة – ان توفر حماية طبيعية �شد الآفات النباتية فى حقول املزارعني. وت�شمل الكائنات احلية 
الدقيقة والالفقاريات اأي�شا ناقالت الأمرا�ش والطفيليات والآفات التى تهاجم النباتات واحليوانات والتى 

حتمل الأمرا�ش وتن�رسها.

وال �صك ان الكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات لها اأهميتها فى الزراعة 

واإنتاج االأغذية. كما اأن فهم هذا القطاع من التنوع البيولوجى العاملي 

واإدارته ومعرفة دوره فى الزراعة واإنتاج االأغذية اأمر له اأهميته يف التنمية 

الزراعية امل�صتدامة ككل.

ومما يدعو للأ�صف، اإنه حتى مع اكت�صاف العلماء للأدوار والفوائد 

العديدة للكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات، فاإن هذا التنوع يتاآكل 

ويختفي. فالتغريات التي تطراأ على ا�صتخدام االأرا�صي وما يرتتب عليه من 

اختفاء املوائل، وا�صتخدام املبيدات واالأ�صمدة، وتغري املناخ وما ينجم عنه 

من ظهور اأنواع غريبة وافدة، اأدى اإىل ا�صطراب توازن النظم االيكولوجية، 

كما اعرت�ص طريق العديد من اخلدمات الكثرية واملفيدة التي تقدمها 

للكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات اإىل النظم االيكولوجية .

فر�ض االحرتام للخدمات البيئية

زيادة املبادرات الناجحة 

جنح الكثري من املبادرات القطرية واملحلية فى اإثبات انه من املمكن زيادة 

اإنتاج االأغذية مب�صاعدة الكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات . وكمثال ، فقد 

الحظ املزارعني فى كولومبيا اأن باإمكانهم امل�صاعدة فى زيادة اأعداد امللقحات 

باملحافظة على اأمناط متنوعة الإنتاج املحا�صيل فى مزارعهم . فاجلمع بني 

حما�صيل خمتلفة ،  وحدائق  منزلية ، ونظم للزراعة املختلطة بالغابات يوفر 

موائل منا�صبة للنحل وغريه من امللقحات فى املزارع . واأ�صبح من املهم 

االآن  زيادة هذا النمط من املبادرات وزيادة الوعى باأهمية امللقحات والفوائد 

االأخرى للكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات ، بحيث ال ت�صتمر عنا�رص 

التنوع البيولوجى هذه فى االختفاء من احلقول الزراعية وال�صناعات 

الزراعية. ومن املهم معرفة اأ�صاليب االإدارة الزراعية اجليدة وتكرارها، 

وحت�صني التخطيط القطري وامل�صاركات الدولية.

جمع التنوع وتخزينه 

على غرار ماا قامت املعاهد الوطنية واملنظمات الدولية باالإ�رصاف على جمع 

التنوع الوراثى للمحا�صيل وعمل كتالوجات لهذا التنوع فى بنوك البذور، 

قامت بع�ص املوؤ�ص�صات والباحثني بعمل جمموعات للتنوع الوراثى فى 

الكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات، �صواء تلك املفيدة اأو تلك ال�صارة 

بالزراعة و�صناعة االأغذية. ومع ذلك، فاإن هذه املجموعات قامت اإىل حد 

كبري مبعرفة علماء الرتبة وعلماء النبات، وعلماء ال�صفات الوراثية فى 

احليوانات، وغريهم من االأخ�صائيني فى جمال الزراعة  اأو االأغذية ، كل 

منهم با�صتقلل عن االأخر، من اأجل تدعيم جوانب حمددة فى عملهم. فاأغلب 

البلدان ال متلك اأطرا اأو مناهج لنظام كامل جلمع املواد الوراثية وعمل 

كتالوجات لها  وتخزينها، اأو لتقدير وتقييم تاأثريها  فى خمتلف مراحل 

�صل�صلة االأغذية. فاالأمر بحاجة اإىل جمع هذه املواد ب�صكل تعاونى اأكرب واإىل 

تخطيط ا�صرتاتيجي ملعاجلة الثغرات وتلبية االحتياجات، من اأجل �صمان  

�صون الكائنات احلية الدقيقة وتوافرها على املدى البعيد.

 

هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة

زيادة الرتكيز على عمل املنظمة فى جمال الكائنات 

احلية الدقيقة واللفقاريات.

للمنظمة تاريخ طويل من العمل التقنى الذى اأثبت اأهمية الكائنات احلية 

الدقيقة اللفقاريات فى جمال االأغذية والزراعة، مثل املكافحة البيولوجية 

من خلل املكافحة املتكاملة للآفات. كما �صهلت املنظمة وتعاونت مع 

مبادرتني عامليتني تتعلقان باتفاقية التنوع البيولوجي، وهما املبادرتان 

اللتان مت اتخاذهما اإقرارًا باخلدمات االأ�صا�صية التى يقدمها الكائنات احلية 

الدقيقة اللفقاريات على امتداد جميع نظم االإنتاج ، وهما: املبادرة الدولية 

ل�صون امللقحات  وا�صتخدامها ب�صورة م�صتدامة ، واملبادرة الدولية حلفظ 



التنوع البيولوجى للرتبة وا�صتخدامها امل�صتدام. ويتعاون العديد من 

املنظمات ال�رصيكة مع املنظمة فى هاتني املبادرتني الهامتني.

وتقوم املنظمة االآن بو�صع خطة اإ�صرتاتيجية �صاملة ، بدعم من هيئة 

املوارد الوراثية للأغذية والزراعة، للإدارة امل�صتدامة للكائنات احلية الدقيقة 

و اللفقاريات، م�صتفيدة يف ذلك من املبادرات املوجودة بالفعل. وكجزء من 

برنامج عمل الهيئة املتعدد ال�صنوات، �صوف تركز اجلهود املن�صقة اأوال على 

جتميع �صورة �صاملة للوظائف واخلدمات املتنوعة التي تقدمها الكائنات 

احلية الدقيقة و اللفقاريات للزراعة امل�صتدامة وجلودة اإنتاج االأغذية. فهذه 

املعلومة لن تزيد من الوعي بفائدة هذا القطاع املهمل من التنوع البيولوجي 

يف الزراعة فح�صب، بل �صتخلق وتعزز ال�رصاكات وتي�رص ا�صتخدام البلدان 

للأدوات التي اأعدتها املنظمة و�رصكاوؤها، لتح�صني تطوير ال�صيا�صات 

واخلطط الوطنية املتعلقة بالكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات.

وللمزيد من املعلومات:

www.fao.org/nr/cgrfa :ال�صفحة االإلكرتونية

cgrfa@fao.org :الربيد االإلكرتوين

حم�شلة نتائج امل�شاهمات والتكاليف 

امللقحات 

القيمة االقت�صادية للتلقيح يف خمتلف اإرجاء العامل تفوق 200 مليار 

دوالر �صنويا ، وهو ما ميثل 9.5 يف املائة من اإنتاج العامل من االأغذية 

الزراعية لل�صتخدام الب�رصى )2005( .

املكافحة املتكاملة للآفات 

خف�صت احلكومة االندوني�صية الدعم ال�صنوي الذي كانت تقدمه 

للمبيدات من 140 مليون دوالر اإىل  ال �صيء عندما اتبع املزارعون هناك 

طرقا ت�صتخدم احل�رصات املفرت�صة للتخل�ص من االآفات احلقلية.

اأدوار الكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات وفوائدها

التنوع البيولوجي: ي�صمل التنوع البيولوجى فى الرتبة االأعداد الكبرية والنطاق  	•
الوا�صع للكائنات الدقيقة التي ت�صكل اجلزء احلى من الرتبة. وهى تتفاعل فيما 

بينها ومع النباتات نف�صها ، وهى امل�صوؤلة عن حتلل املادة الع�صوية ، وعن زيادة 

ح�صول الغطاء اخل�رصي على املادة املغذية ، كما ت�صاهم  فى امت�صا�ص الرتبة 

للكربون. واملادة الع�صوية ال�صليمة فى الرتبة لها فائدة خا�صة  فى االأرا�صي 

احلدية  واالأرا�صي املتدهورة عن طريق زيادة تدوير املادة املغذية وبناء قوام 

الرتبة على �صبيل املثال. ف�صيء يف منتهى الب�صاطة مثل ترك اجلذامات يف احلقل بعد 

احل�صاد، ميكن اأن يزيد من ن�صاط التنوع البيولوجى، وهو ما ي�صاهم فى �صحة 

الرتبة ليح�صن بذلك من االإنتاج الزراعي.

امللقحات: ال�صك اإن احل�رصات التي تلقح الفواكه واخل�رص واملحا�صيل واالأعلف  	•
يف العامل، لها اأهميتها فى زيادة الغلت وجودتها وفى اإ�صتدامة اإنتاج البذور. 

ومع ذلك، فمع ال�صغوط البيئية التى قللت من اأعداد امللقحات، زادت من م�صاركة 

املجتمع العلمي يف حت�صني طرق �صون هذه امللقحات واإدارتها.

مكافحة الآفات: اإن فكرة ا�صتخدام التنوع البيولوجى  فى املكافحة البيولوجية  	•
تتطلب التعرف على، والتحكم يف، اللفقاريات وامليكروبات والطفيليات وناقلت 

االأمرا�ص التى تعترب اأعداء طبيعيني للآفات الزراعية. فبمجرد التحكم يف هذه 

الكائنات، ي�صبح لدى املزارعني القدرة على اإنتاج االأغذية بكميات اأقل من املواد 

الكيماوية لوقاية النباتات.

ال�سناعات الزراعية: ت�صتخدم الكائنات احلية الدقيقة على نطاق وا�صع فى  	•
ال�صناعات الزراعية عندما ت�صتخدم فى عمليات التخمري وحفظ االأغذية. ولكن 

هذه املكونات التي ال غنى عليها فى اإنتاج االأغذية تتعر�ص للتاآكل الوراثي. فمع 

توحيد موا�صفات املنتجات الغذائية، اأ�صبح هناك ميل اىل الرتكيز على عدد قليل من 

االأن�صجة املنتقاة التي ت�صتخدم يف اغلب املنتجات التجارية، بدال من املحافظة على 

التنوع الوراثي.


