
التربة والتنوع البيولوجي
التربة تحوي ربع التنوع البيولوجي في كوكبنا

LIBERATION: ربط التنّوع البيولوجي 
للمزارع بخدمات النظام اإليكولوجي لتكثيف 

الوظائف اإليكولوجية بصورة فّعالة
الحية  الكائنات  إدارة  عملية  في  اإليكولوجي  التكثيف  يتمثل 
التي توّفر خدمات وتساهم من الناحية الكمية وبشكل مباشر 
LIBERATION هو مشروع  الزراعي.  أو غير مباشر في اإلنتاج 
للبحوث يمّوله االتحاد األوروبي ويضم تسع جامعات والفاو، 
التكثيف  إلى  بالنسبة  اإلثبات  أساس  توفير  إلى  يهدف  حيث 
أنواع  المفهوم على مستوى سبعة  وإثبات هذا  اإليكولوجي 
الهدف  ويكمن  أوروبــا.  في  النموذجية  الزراعية  المشاهد  من 
يمكن  أي مدى  إلى  إثبات  أساسي في  المشروع بشكل  من 
مع  اإليكولوجي  النظام  بخدمات  الخارجية  المدخالت  استبدال 
أو ضمان استقرارها.  الغالت والمداخيل  زيادة  االستمرار في 
الــدراســات  فــي  الــمــوجــودة  البيانات  مجموعات  وباستخدام 
السابقة والجارية، سيسعى المشروع أواًل إلى تحديد العالقات 
العامة القائمة بين الموائل شبه الطبيعية مثل األراضي البور، 
والسياجات الشجرية أو شرائح األزهار، وممارسات اإلدارة في 
والتنّوع  البينية،  والزراعة  المحاصيل  تعاقب  غرار  على  المزارع 
تتم  التي  والمزارع  لألراضي  األوروبية  النظم  البيولوجي في 

إدارتها بشكل مكّثف وواسع النطاق على حٍد سواء. 

وقائع أساسية
ما من مكان في الطبيعة تتجمع فيه األنواع بهذه الكثافة 

كما هو الحال في المجتمعات الخاصة بالتربة.

متر  الالفقاريات في  نوع من   ۱۰۰۰ أكثر من  يحصى  قد 
مكّعب واحد من التربة الحرجية.

التربة  في  تقيم  العالم  في  عديد  أرضية  حشرات  أنــواع 
خالل مرحلة واحدة على األقل من دورة حياتها.

قد يحتوي غرام واحد من التربة على الماليين من الكائنات 
وعدة آالف من األنواع والباكتيريا.

قــد تــحــتــوي تــربــة صحية نــمــوذجــيــة عــلــى عـــدد مــن أنـــواع 
الحيوانات الفقرية، وعدد من أنواع دودة األرض

نــوع من  إلــى ۱۰۰  الحمك، و۵۰  مــن  نــوع   ۳۰ إلــى   ۲۰ و 
ــدان االسطوانية  ــدي ال ــواع مــن  ــ الــحــشــرات وعــشــرات األن
ــواع من  الفطريات وربــمــا آالف األنـ ــواع مــن  ومــئــات األنـ

البكتيريا والشعاويات.

األوسع  المساحة  ذات  الحية  الكائنات  على  التربة  تحتوي 
نطاقًا. فطائفة واحدة من فطر العل،

 ۹ تـــقـــارب  مــســاحــة  تــغــطــي   ،”Armillaria ostoyae“
كيلومترات مرّبعة.
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ما تفعله منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

كل  من  الحّية  الكائنات  بين  “االختالف  هو  البيولوجي  التنوع 
المصادر، برية كانت أم مائية أم بحرية”. وهو يشمل التنوع ضمن 
النوع الواحد )التنوع الوراثي( وبين األنواع )تنوع الكائنات( وبين 
من  واحدًا  التربة  ُتعّد  اإليكولوجي(.  )التنوع  اإليكولوجية  النظم 
النظم اإليكولوجية األكثر تعقيدًا في الطبيعة وأحد أكثر الموائل 
الكائنات  من  مجموعة  على  تحتوي  فهي  األرض:  على  تنوعًا 
الحية المختلفة التي تتفاعل مع بعضها البعض وتساهم في 
الدورات العالمية التي تجعل الحياة ممكنة. وما من مكان في 
في  الحال  هو  كما  الكثافة  بهذه  األنــواع  فيه  تتجمع  الطبيعة 
غير  البيولوجي  التنّوع  هذا  أن  غير  بالتربة،  الخاصة  المجتمعات 
معروف على نطاق واسع ألنه موجود تحت األرض وغالبًا ما ال 

تراه العين المجّردة.

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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والجديد أن هذا المشروع يأخذ في عين االعتبار الخدمات التي 
الوقت  في  وتحتها  األرض  فوق  اإليكولوجي  النظام  يوّفرها 
مختلف  بين  والمقايضات  التآزر  أوجه  بتحليل  يقوم  وأنه  عينه، 
وضع  نهج  استخدام  طريق  وعن  اإليكولوجي.  النظام  خدمات 
هي  ما  المطاف  نهاية  في  المشروع  يحدد  ســوف  النماذج، 
ممارسات اإلدارة في المزارع، والتصاميم المكانية للموائل شبه 
والمداخيل في  الغالت  درجة  أقصى  إلى  تعزز  التي  الطبيعية 
الموقع  على  االطــالع  يرجى  المعلومات  من  وللمزيد  المزارع. 

http://bit.ly/1GoFCQe :التالي
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التنّوع البيولوجي للتربة والزراعة
في  بما  التربة  في  الحّية  الكائنات  على  الزراعية  نظمنا  تؤثر 
ذلك أنشطتها وتنّوعها البيولوجي. ومن شأن إزالة الغابات أو 
األعشاب ألغراض زراعية أن يؤثر على بيئة التربة ويقلص بشكل 
كبير من الكائنات الحية التي تعيش فيها من حيث العدد والنوع. 
من  مختلفة،  تجّذر  نظم  ذات  النباتات  أنــواع  عدد  انخفاض  وإّن 
حيث كمية المخلفات النباتية ونوعيتها، أو من حيث محتوى التربة 
من المادة العضوية، يحّد من هامش الموائل والعناصر الغذائية 
للكائنات في التربة. وبالرغم من أن استخدام المدخالت الخارجية، 
ال سيما األسمدة ومبيدات الحشرات غير العضوية، قد يساعد 
إنتاج  أمام  والماثلة  بالتربة  الخاصة  العوائق  على تخطي بعض 
المحاصيل، أسفر االستخدام المفرط أو السيئ للمواد الكميائية 
الزراعية عن تدهور البيئة وال سيما موارد التربة والمياه. وتحدد 
الزراعي واالستدامة  التربة وصحتها إلى حد بعيد اإلنتاج  جودة 
وجودة البيئة، وكنتيجة لذلك، تؤثران على صحة النبات والحيوان 
واإلنسان. ويشكل تحسين التنّوع البيولوجي للتربة أمرًا أساسيًا 
لضمان صحة التربة واألمن الغذائي والتغذوي في المستقبل.

تولي  التي  اإليكولوجية  الزراعية  والممارسات  الزراعية  والنظم 
الزراعة العضوية  البيولوجي للتربة على غرار  رعاية كبيرة للتنوع 
وعدم حراثة التربة  وتعاقب المحاصيل والزراعة التي تحافظ على 
الموارد، يمكنها زيادة إنتاجية المزارع بصورة مستدامة من دون 

أن تؤدي إلى تدهور موارد التربة والمياه.

ويشكل تفاعل الكائنات في التربة بين بعضها البعض ومع النباتات والحيوانات في النظام اإليكولوجي شبكة معقدة من النشاط 
اإليكولوجي ُتعرف بشبكة العناصر الغذائية في التربة. وترتبط قدرة شبكة العناصر الغذائية هذه على الصمود ارتباطًا وثيقًا بالتنّوع 

البيولوجي داخل التربة.

شبكة العناصر الغذائية في التربة
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النباتات
األفرخ والجذور

الديدان األسطوانية
تتغذى من الجذور

المفصليات
هّرامة

الديدان األسطوانية 
تتغذى من الفطريات والبكتيريا

الكائنات األولية 
أميبا، هدبيات، سوطيات

المفصليات 
مفترسة الطيور

الشبكة الغذائية للتربة

الحيوانات
الديدان األسطوانية 

مفترسة

الفطريات
المايكرورايزا والرمية

الباكتيريا

المادة العضوية
المخلفات والرواسب والمواد 

األيضية من النباتات والحيوانات 
والميكروبات

مستوى غذائي أّول
كائنات التمثيل الضوئي 

مستوى غذائي ثاني
الكائنات المسؤولة عن التحليل 
والتقايض والعوامل الممرضة 

والطفيليات والكائنات التي 
تتغذى من الجذور 

مستوى غذائي ثالث
الكائنات الهّرامة والمفترسة والراعية

مستوى غذائي رابع
حيوانات مفترسة ذات مستوى أعلى

مستوى غذائي خامس
حيوانات مفترسة ذات مستوى أعلى
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ما تفعله منظمة األغذية والزراعة )الفاو(
المستدام،  غير  الزراعة  تكثيف  بأن  متزايدة  بصورة  اإلقــرار  يتم 
بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية والنظم القائمة على 
الغابات، يؤثر بشكل واسع النطاق على صحة البيئة واإلنسان 
التطورات  آخر  أنه في ضوء  غير  العالم.  األقاليم في  كل  في 
الحاصلة على مستوى نهج النظام اإليكولوجي وتعزيز البحوث 
العالقات  لفهم  الجهود  ُتبذل  االختصاصات،  بين  المشتركة 
البيولوجي  التنّوع  على  اآلثــار  وتقييم  بينها  القائمة  المعّقدة 
ومجموعة الخدمات التي يوّفرها النظام اإليكولوجي وتوثيقها 

ونقلها.
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حقائق أساسية
الحفاظ على هيكلية التربة

تنظيم العمليات الهيدرولوجية للتربة

تبادل الغازات واحتباس الكربون

إزالة السموم من التربة

تدوير المغذيات

تحلل المادة العضوية

إزالة اآلفات والطفيليات واألمراض

توفير مصدر لألغذية واألدوية

النباتات  مــع  التكافلية  وغير  التكافلية  العالقات  إنــشــاء 
وجذورها

تنظيم نمو النباتات )تعزيزه أو كبحه(

ما الذي تفعله الكائنات الدقيقة في التربة؟
إن الكائنات الحية في التربة مسؤولة، في النظم اإليكولوجية 
حيوية  وظــائــف  أداء  عــن  ســـواء،  حــٍد  على  والــزراعــيــة  الطبيعية 
مباشرة  بصورة  يتفاعل  الــذي  للتربة  اإليكولوجي  النظام  في 
بوصفها  تعمل  والمائية. وهي  والجوية  البيولوجية  النظم  مع 
العوامل األولية في تدوير المغذيات وتنظيم ديناميكيات المادة 
الدفيئة  غــازات  وانبعاثات  الكربون  واحتباس  للتربة  العضوية 
وتغيير الهيكلية المادية للتربة ونظم المياه، وتعزيز مدى وكفاءة 
التبادلية،  العالقات  خالل  من  المغذيات  على  النباتات  حصول 
أساسية  عوامل  الخدمات  هــذه  وتمثل  النبات.  صحة  وتعزيز 
مهمًا  موردًا  وتشكل  الطبيعية  اإليكولوجية  النظم  سير  لحسن 

بالنسبة إلى إدارة النظم الزراعية على نحو مستدام.


