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تعدددل راعةرادددو راعقدددطرو ة دددله  ارندددو رت عجدددأل ر   دددأل  ا ددد    ددد  ر ة   

ا حصطل ا   م ت عمألت حيألت  راغذرئيو، حيث كأل  رامنتج راط يعي را دا  ةكردا ةيميدو 

رامفق و ان ت ك رامنتجدو من رامنتج را  تأل ي، بمأل في ذاك راحيطر ألت را ارو راتي كأل ت 

فدددي رامندددأل ر رامعة ادددو،  فدددي رار دددث ر ميدددا مدددن راندددا  رامأل دددي كدددأل  ر دددت لره 

راكيمأل رددددألت راعةرايددددو ات صدددديا راتابددددو  حمألرددددو رامعة اددددألت  كددددذاك ر   رددددو 

 راجامط دددألت  راعندددأل يا را يطاردددو  تننيدددألت راجنل دددو راطةرليدددو  مأل دددو بعدددل راحدددا  

  رامتنلمو، بينمأل في يذر رانا  بلر ة  راليتمدأله بألا يةدو راعألاميو رارأل يو مصط أل في را ال

رأمذ حيعر   ايأل ك يدار ادلا ر   دأل   ر د  رجدا تحفيدع را دلرئع راط يعيدوع  بندأل  ا يدو 

كددأل  ا عةراددو را يطاط يددو ة  راعقددطرو   ة ماكددع  فددي ة  رالات ددألة ا  يةددو راعةرايددو 

إة دأل   يأل دو تنمطردو م دتلرمو كنألالة ة أل يو اتطفيا راغذر  رانظيد   ذادك مدن مدالل 

 لنألفيو بيةيدو  د يمو، ممدأل رعندي ة  يدذر راندطل مدن راعةرادو اي دت ح مدأل ردار    دألا ي 

راغددذر  را ددألاي مددن راكيمأل رددألت راعةرايددو بددع حنينددو ذرت إ تددألق ر مدد  فددي  ألاددا بنددألل 

ر ة   تجددألةة األاميدددو تندددلة بددألامالرين  دددنطرأل،  ة ددد و اجددأل رات دددارعألت  راندددطر ين 

 .راالزمو

Abstract: 

 Organic farming is the oldest method used by man on 

earth to obtain the requirements of his food life, as the wild 
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natural product was more important than the horticultural 

product, including wild animals that were preferred over those 

produced in cultivated areas, and in the last third of the last 

century was the use of Agrochemicals for soil fertilization and 

plantation protection, as well as medicines, hormones, veterinary 

drugs and genetic engineering techniques, especially after World 

War II, especially in developed countries. 

 مقدمة :

تعدددل راعةرادددو راعقدددطرو ة دددله  ارندددو رت عجدددأل ر   دددأل  ا ددد    ددد  ر ة   

ا حصطل ا   م ت عمألت حيألت  راغذرئيو، حيث كأل  رامنتج راط يعي را دا  ةكردا ةيميدو 

ان ت ك رامنتجدو  من رامنتج را  تأل ي، بمأل في ذاك راحيطر ألت را ارو راتي كأل ت رامفق و

فدددي رامندددأل ر رامعة ادددو،  فدددي رار دددث ر ميدددا مدددن راندددا  رامأل دددي كدددأل  ر دددت لره 

ات صدددديا راتابددددو  حمألرددددو chemicals agriculture راكيمأل رددددألت راعةرايددددو 

رامعة األت  كذاك ر   رو  راجامط ألت  راعنأل يا را يطارو  تننيألت راجنل دو راطةرليدو 

مصط أل في را ال  رامتنلمدو، بينمدأل فدي يدذر راندا    مأل و بعل راحا  راعألاميو رارأل يو

بلر ة  راليتمأله بألا يةو رأمذ حيدعر   ايدأل ك يدار ادلا ر   دأل   ر د  رجدا تحفيدع را دلرئع 

راط يعيددوع  بنددأل  ا يددو كددأل  ا عةراددو را يطاط يددو ة  راعقددطرو   ة ماكددع  فددي ة  

   ذادك مدن مدالل إة دأل  رالات ألة ا  يةو راعةرايو كنألالة ة أل يو اتطفيا راغذر  رانظيد

 يأل و تنمطرو م تلرمو  لنألفيو بيةيو   يمو، ممأل رعني ة  يذر رانطل من راعةراو اي دت 

ح مأل رار    ألا ي راغذر  را ألاي من راكيمأل ردألت راعةرايدو بدع حنيندو ذرت إ تدألق ر مد  

في  ألاا بنألل ر ة   تجألةة األاميو تندلة بدألامالرين  دنطرأل،  ة د و اجدأل رات دارعألت 

 انطر ين راالزمو. ر

 في يذر را يألق شدك ت راعةرادو راعقدطرو مدلمال مجمدأل ا د   اردر تطدطرا 

ر  تدددألق راعةرادددي رااشددديل  راكفيدددع بحفدددي راتدددطرز  را يةدددي  ت  يدددو راحأل دددألت راغذرئيدددو 

  ادو،  فدي  172رامتنألميو،  بندأل  ا يد  فندل ة د حت راعةرادو راعقدطرو متطر دلة فدي 

لر  مدن ر ةر دي رامنعةادو اقدطرأل بألاعدألا   ة  م يدط  فد 18.34م ألحو تنلة بنحدط 

ه(،   ت دددتحطذ 2014-2005% مدددالل رافتددداة  4.4يدددذل رام دددألحو تعرردددلت بمعدددلل 

%،  رعمدع 36.6ر تارايأل ا   ةك ا م دألحو ا عةرادو راعقدطرو بألاعدألا   حيدث شدك ت 

م يددط  مددعرةل ا دد  م ددتطا راعددألا ، كمددأل ب غددت  2.3بجددذل راعةراددو  مددأل رنددا  مددن 

ه   د يمأل ، 2014م يألة   الة األه  80اعألاميو من رامطر  راغذرئيو راعقطرو رام يعألت ر

 (. 3-1، ص ص 2018

 فددي  ددط  مددأل  دد ر تجددلا يددذل رالةر ددو إاددي فحدد   مار عددو رالتجأليددألت 

من مدالل  Organic Agriculture  رامنأليج راحلررو في  ةر ألت راعةراو راعقطرو
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عألاميدو رامت صصدو مدالل رافتداة مدأل حصا   تح يع مأل ت    ال في بعد  رادل ةرألت را

 ه(.2018 – 1995بين  

 المحور االول، ماهية واهمية الزراعة العضوية وبعدها التاريخي:

 ر ال: مألييو راعةراو راعقطرو :

ب  ددأل و فددأل  ر  تددألق راعةراددي ران ددألتي ة  راحيددطر ي مددن راحنددع إاددي مددأل بعددل  

 رامددطر  ر مدداا راتددي رصددنعجأل راحصددأل   رات ددطرر  راددذ  ادد  ت ددت له فيدد  راكيمأل رددألت 

ر   دأل  رعت ددا إ تأل دأل اقددطرأل،  فدي يددذر را ديألق رصددو إ دالق ر دد  راعةرادو راتن يلرددو 

traditional agricultural  ا دد  راعةراددو راعقددطرو حيددث إ جددأل كأل ددت  ددألئلة ا ددا

 ال رتط   رامصط و ا   رامصط و را ألبر بدع ةر دت مصدط حألت متعدل ة  راعصطة.

فددو، را لر ددو، را يطاط يددو، راعقددطرو، راحيطرددو، را يةيددو، راط يعيددو، مرددع راعةراددو رانظي

رام ددتعأل ة ... رادديع  رعددط  تعددل  رامصددط حألت إاددي حلرلددو رامط ددطل  رمددتالا  دداق 

را حث في ة     ةبعأل ل  راغألرألت رام تجلفو من ،  يذل رام ميألت  انطل زةرادو بدل   

راعدط ة إادي رادنمل راعةرادي ر ت لره  مطه ة  كيمأل رألت مطياة،  تع ا ادن  دا ةة 

 رانلر  رامعتمل ك يأل ا   راط يعيو  مأل فيجأل. 

  ل تعل ت محأل الت تعار  راعةراو راعقطرو فألات ايأل راد ع     دع ر ال  

رتجددعة مددن راعةراددو رانظيفددو   اافجددأل رادد ع  بأ جددأل    ظددأله ر  تددألق راددذ  رتجنددا ة  

نظمددألت رانمددط  إ ددألفألت راع دد  ر ددترني إاددي حددل ك يددا ر ددت لره ر  ددملة  رام يددلرت  م

(،  كمأل تعداا راعةرادو 827-826، ص ص 2009راصنألايو راماك و     رامر طلي، 

راعقددطرو ح ددا ييةددو رال ددتطة راغددذرئي رام ددتاكو بددين منظمددو ر  ذرددو  راعةراددو 

ه بأ جأل   ا ألةة ان  ظأله شألمع   رةة ر  تدألق 1999 منظمو راصحو راعألاميو في األه 

نيأل  رالركطاط ي راعةراي بمأل في ذادك راتندطل را يطادط ي    د يمأل ،  رععز  المو را 

(،  امعرددل مددن راتددل ير، فددج  رامنددتج راغددذرئي راعةراددي ال 827-826، ص ص 2018

رط دد  بألاعقددط  إال إذر كأل ددت كددع مارحددع ر  تددألق ت قددة امعددألريا معينددو   ددعت 

ر دد    منددتج بطر ددطو منددألري    نيددو    ايددو، كمددأل ر ددتا  فددي ة  منددتج ر ددطق تحددت 

اقددط   ة  ركددط   ألتجددأل مددن معةاددو تحددت إشددارا  تفتدديت ةحددل ماركددع راتفتدديت 

 (.123، ص 2016 رامار  و، راتي تمنو شجأل رت  الحيو اجذل رامنتجألت فاق، 

 ثانيا: أهمية الزراعة العضوية ودوافعها :

رامصددنعو  chemicals agricultureة   ر ددت لره راكيمأل رددألت راعةرايددو  

ب كع مفا   ا طرئي إاي  ة ارةر ا   را يةو،  ا    دحو ر   دأل    دل تمردع ذادك 

في حألالت الرلة من ر مار  ذرت اال و بجدذل را دمطه، يدذر إادي  أل دا ت دطا راميدألل 

را طحيو  راجطفيو بألاتا ي ألت راكيمأل ردو رامتاركمدو، فقدال ت د ة رامنتجدألت راعةرايدو 

عل يدو  راصدنألايو ممدأل رلدا ا د   ط تجدألع  ادذر كدأل  راليتمدأله بألامغذرألت راكيمأل ردو  رام

بمنتجألت زةرايو  دحيو مألايدو مدن را دمطه  بنظدأله رن دج  مدة را يةدو  ال ر طلجدأل ةمدار 
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مط طبألع  انل كدأل  تعرردل راط دا ا د  رامنتجدألت راتدي اد  ردت  ر دت لره راكيمأل ردألت فيجدأل 

راتدي تجدت   Modern agricultureر ل  ر   راتار  ا د   د  يألت راعةرادو راحلرردو 

فنل بعرأل ة راكميو     رانظا في  طايو رامنتج،  يذر ردد   اتحنيدر ةةبدألا  ألئ دو     

 رالاتفألا إاي ر  ارة ا   بيةو   حو ر   أل .

 (7(،ص 2018 رامصلة:   يمأل   ا لراحميل       

 ( ةيلرا راعةراو راعقطرو1شكع  

راعةرادو راعقدطرو يدط إ تدألق  دذر  مدألاي إ  راجلا رال مي من تط ير  ظدأله  

من را مطه  اله ر  ارة بألا يةو، ة  ة جأل ذرت بعل بيةي في ر  دأل،، يدذر إادي  أل دا 

ة جأل ذرت بعل ر تصأل    ر تمألاي حيث تجلا إاي تطفيا  دطق ا ت دغيع ةكردا ر دتيعألبأل 

مالت ا نددطا راعألم ددو،  كددذاك تن يددع ك فددو ر  تددألق راعةراددي بألاحددل مددن ر ددت لره رامددل

ع إذر فمن ح نألت راعةراو راعقطرو ة جدأل تجدت  بج تدألق -(1شكع   -راصنألايو  راكيمأل رو

 طاي ا غذر   اي  فنل كمي كمأل ة  فكاة تط ير راعقطرو  ت دجة ا د  إادأل ة رانظدا 

في بع   ظ  راعةراو راحلررو حيث رت  ةحيأل أل رال ت لره  يدا رااشديل ة   يدا رام داة 

   ت ة  ر تحللت بلرئع ة ع  اةر اإل  أل   را يةدو،  فيمدأل ا ع  راكيمأل رألت،  ةبمأل 

 ر ي اا ألً ا ع  فطرئل  مميعرت راعةراو راعقطرو :

 تنتج  ذر  مألاي من رام طلألت  تحألفي ا   راتابو  راجطر   رامأل  من رات طا. -1

 تطفا   ل امع  يا م طا ا عألم ين في راعةراو. -2

تألت في  ظأله راعةراو راعقطرو رانألتج مدن   يعدو إ  رانمط ةا طي  اكن رامتع  ا ن أل -3

رات ميل راحيطر ي  ل رعطدي فا دو ةك دا ال  تكدط  رارمدألة  ران ألتدألت ذرت  يمدو  ذرئيدو 

 ةا    مذرق ةفقع.
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ران ألتألت في راعةراو راعقطرو ةكرا تحمال األمار   راظدا ا رانأل ديوع ذادك ال   -4

 رانمط ةا طي رجعع ة عر  ران ألت ةكرا  البو.

ت ددمو بجاددأل ة راتددطرز  را يةددي را دد ي  ب ددكع رتدديو ا فددألت راقددألةة ة  تتعددأل ل مددة  -5

ةالرئجأل راط يعيو، كمأل تعرل من ران أل  راحيدط  ام ت د  راكألئندألت راحيدو رانألفعدو رال يندو 

 كألا كتارأل  رافطارألت،  يذر مج  ال تعأل ة راتا  راعةرايو رام طلو. 

  -:ة العضويةثالثا: إطاللة تاريخية على نشأة الزراع

رمكددن رانددطل بددأل  راعةراددو راعقددطرو بددلةت فددي ة ة بددأل انددلمأل انددل ر امددأل ي  

  ة ادد  محأل دددارت  ادددن راعةراددو راحيطردددو  Rudolf Steinerة  ادد  ر دددتينا 

Biodynamic  فددي راراللينيددألت  ر ةبعينيددألت مددن رانددا  رامأل ددي فددي ةامأل يددأل  فددي

 يددأل بمعافددو را ددات ال     فددي بارطأل Han Muller  طر ددار بمعافددو يددأل  مددطاا 

Albert Lady    بددطافا يددطة Bulfour Howard  فددي رايألبددأل  مأل ددن ط فألكطكددأل 

Masanobu Fukuoka  ، 6، ص 2018   يمأل.) 

 انلمأل ة د و ر دت لره راكيمأل ردألت راعةرايدو مدن ر  دنألا األايدو ر  تدألق،   

يتمأله رامتعرردل  ظجطة رآللألة را   يو ا رطةة را قار  ا    حو ر   أل   في ظع رال

بألا يةو  راتنميو رام دتلرمو ة دحت راعةرادو راعقدطرو مدن رانقدألرأل راماكعردو حيدث اد  

رعددل ةمددأله  ة ددحأل  رانددارة را يأل ددي  يددا   ددة ر  دد  راتنظيميددو   إة ددأل   طراددل 

ه ب دددألةر  تددد  إ  دددأل  رالتحدددأل  رادددل اي احاكدددألت 1972راعةرادددو رانظيفدددو، ففدددي ادددأله 

ه فنددل تدد  تحلرددل 1981 يددا حكطميددو، ةمددأل فددي اددأله راعةراددألت راعقددطرو  يددي منظمددو 

ه، 1980مفجطه راعةراو را يطاط يو في فا  أل بمنتق   دأل ط  راتط يد  راعةرادي ادأله 

ه  ن رالتحأل  ر  ة بي  طربل ر  تألق ران ألتي را يطادط ي  ر دا  ظدأله 1991 في األه 

م ت راندطر ين رامار  و  راتصلرر ر   ألة  ا   ر  تألق را يط زةرادي،  مدأل ا دث ة  شد

ه، كمددأل منددة ة ددميأل رامصددأل  و را يطاط يددو ا دد   ميددة 1999ر  تددألق راحيددطر ي اددأله 

ه  ظألمجدأل را يدط زةرادي 2000رامنتجألت رامحطةة  ينيأل.  بألاتطرز  ة ات رايألبدأل   دنو 

 ه .2002رامطحل،  كذاك   عت راطالرألت رامتحلة با ألمججأل را يطاط ي راط ني األه 

ه شدجل  طدألل 1992ة  فدي ةردط     دأل يا  بألا ارزردع ادأله راحنينو ة   مندذ  مدو ر 

راعةراألت را يطاط يو ر طال و م نيو ا   رانطرال رانأل ط يو  رافنيو ا   م دتطا ر  تدألق 

 رامار  ددو  رات ددطرر،  مددأل كددأل  راعنددل ر  ل مددن رانددا  راجلرددل رنتصدد  حتدد  تمكنددت 

% مدن ر ةر ددي 2  مدن راعةرادو را يطاط يدو مدن رال ت دألة األاميدأل، حيددث إ  مدأل رندا

ه  ل تمت زةراتجدأل اقدطرأل. ةمدأل فدي راعدألا  راعابدي فندل 2005راعةرايو في راعألا  األه 

كأل ددت األ طددألة راعابيددو ريتمألمألتجددأل بجددذر راتط دد  را يةددي فددي راعةراددو تددألار  ر ددتجألبو 

 (.825، ص 2009ا ا   راتنميو رام تلرمو  راحل من رات طا رامر طلي، 

راججدددألت راا دددميو  راتنظيمدددألت راعألاميدددو رامجتمدددو   فيمدددأل ر دددي تت دددة اددد ع  

بألاعةراددألت راعقددطرو  رامتمر ددو فددي رالتحددأل  راددل اي احاكددألت راعةراددألت راعقددطرو: 
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International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM) ب غ رامنظمدألت  2002منظمألت  في األه  6من  1972،  راذ    أل  األه

  اددو حددطل راعددألا ،  مددن رامجتمددين  104منظمددو تعمددع فددي  750أل  راتددي رقددمجأل رالتحدد

 يددي  Demeter International ةرقددأل بألاعةراددو راعقددطرو ييةددو راددلرمتا رال ايددو 

 جددو ت ددجيع  ة ألبددو فددي كددع مددن ةفارنيددأل  ر ددتارايأل  ة ةبددأل  19شدد كو األاميددو تقدد  

  شمألل ةماركأل.

 -1995العالمية خالل الفترة )المحور الثاني: الزراعة العضوية في الدوريات 

 م(:2018

تجددلا يددذل رالةر ددو إاددي فحدد   مار عددو رالتجأليددألت  رامنددأليج راحلررددو فددي  

من مالل حصا   تح يع مأل تد   Organic Agriculture  ةر ألت راعةراو راعقطرو

 – 1995  دددال فدددي بعددد  رادددل ةرألت راعألاميدددو رامت صصدددو مدددالل رافتددداة مدددأل بدددين  

ذاك من مالل لالا متغيارت: ة اجأل مأل رتع ر بدألامجالت ذرت  ه(،   ل ت   تحلرل2018

 تد  را حدث اددن   Subjectراصد و بألامط دطل، لأل يجدأل را حددث ادن  اردر رامط دطل 

، لألارجمدأل  Organic Agriculture ،Organic Farmingك مألت  مصط حألت مرع 

ه  2018 -1995بحيددث ركددط  مددالل رافتدداة مددن  Publication Dateتددألةري ران ددا 

فيجدأل تد  ر دتعار  ةاددلر  رامجدالت مدالل  دنطرت رالةر ددو  مدن ر دع تت دة مط ددطل  

رالةر و،   ل ةتألحت بع  رامجالت إمكأل يو را حث رالاكتا  ي بدلرم جأل ممدأل  دجع مدن 

 إ ار  رالةر و.

 من مالل إ ار  م و اعل  من رال ةرألت ت ين   دط  بعد  رادل ةرألت  يدا  

راعةراددو راعقددطرو،  ذاددك مددن منظددطة  رامت صصددو فددي راجغارفيددأل  تجددت  بمط ددطل

زةراي   حي  ر تصأل   بحت،  يدذل رادل ةرألت  دل ر دتفأل  منجدأل را ألحدث فد  تحلردل 

رالتجأليددألت راحلررددو الةر ددو راعةراددألت راعقددطرو، كمددأل راتمددل را ألحددث ا دد    ةرددألت 

 غارفيو تجت  بن ا را حطا  رالةر ألت راجغارفيدو  منجدأل راجغارفيدأل رال تصدأل رو بصدفو 

 غارفيو راعةراو بصفو مأل و،  يذل رال ةرألت تن دا  دمن ةبحأللجدأل  ةر دألت األمو  

تتع ددر بألاعةراددو راعقددطرو،   ددل ةمكددن راحصددطل ا دد  م ت  صددألت ا حددطا  منددألالت 

تنأل اددت مط ددطل رالةر ددو،  ذاددك اددن  ارددر را حددث فددي راعلرددل مددن  طراددل را يأل ددألت 

،  ت دألرن Impact Factorراعألاميدو راتدي تقد  مجدالت مت صصدو  ذرت تدأليا ماتفدة

مكددأل  ر  ددلرة،   ة ددو ت صدد  راددل ةرألت فددي   ددا رامط ددطاألت  تنطاجددأل بمددأل 

رتنأل ا مة مط طل رالةر و،   ل ت  رمتيدألة ادل  ةةبدة   ةردألت األاميدو تجدت  بلةر دو 

مددالل رافتدداة  Organic Agricultureرالتجأليددألت راحلررددو فددي راعةراددو راعقددطرو 

 رامذكطةة   يي:  

1- Chinese Geographical Science 

2-  Economic Geography, Clark University, U.S.A. 
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3 - Organic Agriculture  

 4- Agroecology and Sustainable Food Systems-  

 

أوال: االتجاهاات الحديثااة فااي درالااات الزراعااة العضااوية بمجلااة)العلوم 

 :Chinese Geographical Science الجغرافية الصينية( 

 Chineseتغطددددددي مج ددددددو راع ددددددطه راجغارفيددددددو راصددددددينيو  

Geographical Science   مية مجدألالت راجغارفيدأل،  يدي مج دو   ايدو تد    دايأل 

. بااألردو رامعجدل را دمألاي را دا ي ا جغارفيدأل  ر ركطاط يدأل 1991في راصين مندذ ادأله 

 راعةرايو،  ر كأل رميو راصينيو ا ع طه، بكين، راصين. 

 تن ا رامج و ر بحألا،  راتنألةرا را حريو،  ر   طو ر كأل رميو راتي ت ألال راندار  ا د 

مطرك دددو ةحدددلا إ جدددألزرت را حدددث راجغارفدددي راعدددألامي،  تندددله تندددألةرا ادددن راتطدددطرا 

 راتغييارت راجلرلة رامتع نو بألاجغارفيأل في  يألق راتنميدو رال تصدأل رو راتدي ت دله راتنميدو 

فدددي راصدددين. كمدددأل رتددديو رامع طمدددألت راجغارفيدددو راصدددينيو الةر دددو رانقدددألرأل راعألاميدددو 

أل ل راع مدي رادل اي. تغطدي رامج دو ة أل دأل راجغارفيدأل  رامنألة ألت ر   يميدو  ت دجية رات د

راط يعيددو  ت صصدددألتجأل رافاايدددو  راجغارفيدددأل را  دددارو  ت صصدددألتجأل رافاايدددو  ة ددد  

را ارئل  رال ت عألة ادن بعدل   ظد  رامع طمدألت راجغارفيدو.  يدي تدطاي ريتمألمدأل  ليندأل 

ا ددكأل   رامددطرة  ا نقددألرأل راائي دديو راتددي رجددت  بجددأل راعددألا ، مرددع راعال ددو بددين ر   ددأل   ر

 را يةددو  راعطامددو  راتنميددو ر   يميددو. اددذر تجددلا إادد  تغطيددو راتطددطةرت ر ميدداة فددي 

را حددطا راجغارفيددو  راجغارفيددو ذرت راصدد و رانقددألرأل فددي راصددين  را ددألةق،  تععرددع 

رات أل ل راع مي بدين راصدين  را  دلر  ر مداا،  تطدطرا راع دطه راجغارفيدو،  فدي  دط  

 . 2017 ذاك األه  Impact Factor  1.114غ معألمع تأليايأل يذر راليتمأله فنل ب 

 Bojie ت قة  مية ر  ةرق امار عو من   ع ييةو راتحارا راتي راة جأل  بط ي فط 

Fu  كذاك ملراة راتحاردا: ايندأل شدأل غ Lina Shang مدن رامحداةرن  ،L. Shang; 

L. Luo; C. Zhangشدتارب بددين ،  ردت    ددا مج دو راع دطه راجغارفيدو راصدينيو بألال

ر امأل يددو،  تصددلة بألا غددو ر  ج يعرددو،  رددت   Springerمط عددو راع ددطه فددي راصددين   

،   ددل  ددلة مددن رامج ددو .www.SpringerLink.com  ددايأل ا ددا ر  تا ددت ا دد  

منألادو،  1575ادل ر   حدط  130مج ل تق   28ه  حط 2018-1991مالل رافتاة من 

 ددمت مج ددلرت يددذل را ددنطرت ةةبعددو ( 2009 -1991ا مددأل بأ دد  مددالل رافتدداة مددن   

(  فنل    كع مج ل  ت ةادلر ،  يدذر 2018-2010ةالر  فنل، ةمأل رافتاة راتألايو من  

 رعني ة جأل تصلة كع شجارن. 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/wjsa21
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 :Chinese Geographical Scienceتطور حجم البحوث المنشورة بمجلة -1

 Chinese Geographical Science ( تططة را حطا رامن طةة بمج و  1 ل ل  

 ه.2018 -1995مالل رافتاة 

المصدر: من  عمل الباحث اعتمادا  على عملية حصر البحوث المنشورة  بالمجلة 

 خالل فترة الدرالة.

 

 النسبة % عدد األبحاث عدد األعداد رقم المجلد  السنة

1995 5 4 39 2.8 

1996 6 4 39 2.8 

1997 7 4 43 3.0 

1998 8 4 44 3.1 

1999 9 4 57 4.0 

2000 10 4 54 3.8 

2001 11 4 54 3.8 

2002 12 4 61 4.3 

2003 13 4 63 4.5 

2004 14 4 58 4.1 

2005 15 4 56 4.0 

2006 16 4 59 4.2 

2007 17 4 52 3.7 

2008 18 4 49 3.5 

2009 19 4 47 3.3 

2010 20 6 69 4.9 

2011 21 6 73 5.2 

2012 22 6 66 4.7 

2013 23 6 63 4.5 

2014 24 6 69 4.9 

2015 25 6 63 4.5 

2016 26 6 69 4.9 

2017 27 6 82 5.8 

2018 28 6 82 5.8 

 100 1411 114 24 الجملة
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مددالل فتدداة  Chinese Geographical Scienceب ددغ إ مددألاي رامج ددلرت بمج ددو  

بحردددألً  1411اددل ر،  تحتدددط  يددذل ر ادددلر  ا دد   114مج ددل، تتقدددمن  24رالةر ددو 

،  ردلل يدذر ا د   دعرةة إ تدألق -(2(  شدكع  1 دل ل   -بحث  دنطرألً  85.8بمتط ل 

يددذل رامج ددو مددن ر بحددألا رامتنطاددو فددي مجددألل راجغارفيددأل،   ددل رت دد  ر  تددألق راع مددي 

ه 2009أل في شكع ةالر  ةبة  نطرو  حت  ادأله بألامج و بألال تمارةرو  ر تظأله  ل ةي

(،  ر  ددغ 2018-2010إاددي ة  تدد  إ ددلرة  ددت ةاددلر  منجددأل فددي ر اددطره راتألايددو مددن  

 بحث. 12متط ل ال  ر بحألا بكع ال  

 82ه ةكرددا ر اددطره فددي ر  تددألق راع مددي بألامج ددو بطر ددة  2018   2017 رعددل اددألمي 

بحألا رامن طةة مالل فتاة رالةر دو  اكدع % من  م و ر 5.8بحرألً( اكع األه ة  بن  و 

اددأله،  را ددة ذاددك   ددألفو إ ددلرةرت  لرددلة ة  إ ددألفو اددل رن  مددارن فددي شددجا  

ةكتطبا   ر دم ا مدن كدع ادأله،  ةمدأل ة دع ر ادطره فدي ر  دلرةرت بألامج دو فتمر دت فدي 

% مددن  م ددو را حددطا 2.8بحرددألً بكددع اددأله ة  بن دد و  39بطر ددة  1996، 1995اددألمي 

 امج و اكع األه من راعألمين رامذكطةرن.    رامن طةة بأل

 
 (1من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

( تططة ةالر  ر بحألا ف  مج و  راع طه راجغارفيو راصينيو  مالل رافتاة  2شكع  

 ه(2018 -1995 
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التوزيع العددي والنسبي للبحوث المتعلقة الزراعة العضوية المنشورة  -2

 –م 1995خالل الفترة )  Chinese Geographical Science بمجلة       

 م(:  2018

 ( مأل ر ي:3(  را كع  2رتقو من  ةر و راجل ل  

بحردأل تتدطزل ا د  مم دو  1411ب غ إ مألاي ال  ةبحألا رامج و مالل فتداة رالةر دو  -

 2014-2010بحرأل اكع فتاة،   ل  أل ت رافتداة مدن  282فتارت مم ي ، ة  متط ل 

% مددن إ مددألاي را حددطا رامن ددطةة فددي 24.1بحرددأل شددك ت  340رامنلمددو بطر ددة فددي 

%، ةمدأل ر ددع رافتدارت فددي 21( حيدث شددك ت 2014-2015بألامج دو، ت تجددأل رافتداة مددن  

بحرددأل  222( حيددث ب ددغ اددل  ر بحددألا بجددأل 1999-1995اددل  ر بحددألا فكأل ددت مددالل  

 % .15.7شك ت 

 ةر ددو شددك ت  102رفيددأل راعةرايددو  ب ددغ اددل  إ مددألاي رالةر ددألت رامتع نددو بألاجغا - 

ه(،   دل ت ألرندت ادل يأل 2018-1995% من إ مألاي ةبحألا رامج و مالل رافتداة  7.2

( فدي رامنلمدو مدن 2014-2010مالل رافتارت محدع رالةر دو فندل  دأل ت رافتداة مدن  

% مدن 24.5 ةر دو بن د و  25حيث ال   ةر ألت راجغارفيدأل راعةرايدو إذ ب دغ ادل يأل 

% مدن إ مدألاي  ةر دألت ت دك رافتداة، 7.3راجغارفيدأل راعةرايدو   حدط إ مألاي  ةر ألت 

( فددي رحت ددت راتاتيددا رارددأل ي مددن حيددث اددل  رالةر ددألت 2009-2005ةمددأل رافتدداة مددن  

( حيدث 1999-1995راجغارفيأل راعةرايو مالل فتاة رالةر و، ةمأل ر دع رافتدارت فجدي  

  ةبحدألا راجغارفيدأل % .  رالحي من ذاك ة  ينألب زرأل ة تلةرجيدو فدي ادل14.7شك ت 

راعةرايددو رامن ددطةة  مددالل فتدداة رالةر ددو   ر  كددأل  ينددألب تار ددة مددالل رافتدداة مددن 

 (  يذر را ة إاي ة جأل تمرع ةةبة  نطرت فنل.2015-2018 

 راتطزرة راعل    ران  ي الةر ألت راعةراو راعقطرو رامن طةة بمج و ( 2 ل ل  

       Chinese Geographical Science ه(2018 –ه 1995افتاة   مالل ر 

 األعداد المجلدات الفترة

 جملة البحوث

درالات 

الجغرافية 

 الزراعية

الجغرافيا 

الزراعية  

من اجمالي 

 الدرالات%

درالات 

الزراعة 

 العضوية

الزراعة 

العضوية  

من درالات 

الجغرافيا 

 الزراعية%
 % ال  % عدد

1995-1999  5- 9  20 222 15.7 15 14.7 6.7 0 0 

2000- 2004  10- 14  20 290 20.6 22 21.6 7.6 0 0 

2005-2009  15- 19  20 263 18.6 24 23.5 9.1 1 4.1 

2010- 2014  20- 24  30 340 24.1 25 24.5 7.3 6 24 

2015- 2018  25-28  24 296 21.0 16 15.7 5.4 6 37.5 

 12.7 13 7.2 100 102 100 1411 114 الجملة

الباحث اعتمادا  على عملية حصر البحوث المنشورة  المصدر: من  عمل 

 بالمجلة خالل فترة الدرالة.
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% مدن 12.7 ةر دو شدك ت  13حظيت رالةر ألت رامتع نو بألاعةراو راعقطرو ا د   -

ة  مددالل  2009 ةر ددألت راجغارفيددأل راعةرايددو،   ددل تدد    ددا ة ل  ةر ددو منجددأل اددأله 

تجددألل حددلرث بجددذل رامج ددو حيددث ادد  (   يددذر ر دديا إاددي ة جددأل ر2009-2005رافتدداة مددن  

رن ا   ع ذاك، ر  ة  راعةراو راعقطرو  ا  تحي  بألانلة راكألفي مدن رالةر دو   دع يدذل 

% من  ةر ألت راجغارفيأل راعةرايو بت دك رافتداة، ةمدأل رافتدارت 4.1رافتاة، حيث شك ت 

  ةر دألت بن د و 6( فنل ب غ ال   ةر ألت راعةراو راعقطرو بجأل 2014-2010رارألارو  

(  ا د  رادا   2018-2015% من  ةر ألت راجغارفيأل راعةرايو، ةمأل رافتاة مدن  24

% مدددن  ةر دددألت راجغارفيدددأل 37.5 ةر دددألت ررقدددأل إال ة جدددأل شدددك ت  6مدددن ر جدددأل تقددد  

راعةرايددو  يددذر رعددط  ان ددو  ةر ددألت راجغارفيددأل راعةرايددو منألة ددو بددألافتاة را ددألبنو اجددأل 

 م ألشاة. 

رادو راعقدطرو  ددل ةكدعت ا د   ةر ددو  مدن راجدلرا بألادذكا ة   ةر ددألت راعة

   ةل في ام يو ت ميل راتابو بعيلر ادن ة دطرل  organic carbonراكابط  راعقط  

ر  ددملة راكيمأل رددو . كمددأل ر  ددحت يددذل رالةر ددألت رامنصددط  بددألاكابط  راعقددط  فددي 

بأ ددد  كميدددو راكابدددط  رام ع دددو فدددي راتابدددو بألات دددألةل  رحدددل مدددن  راتابو، رادددذ  اددداا

طرو فيجدأل راتدي ت دتمع ا د  رامدطر  راحيطر يدو  ران ألتيدو  مارحدع راتح دع رامكط ألت راعق

رددلمع إادد  راتابددو ب ددكع ةئي ددي اددن  ارددر تح ددع  رام ت فددو. إ  راكابددط  راعقددط 

راحيطر دألت  ران ألتددألت راميتددو  ةرقدألً اددن  ارددر راكألئنددألت راحيدو رال ينددو  ددطر  راحيددو ة  

نددألت راحيددو رامط ددط ة فددي راتابددو. إ  راميتددو بأل  ددألفو إادد  ر فددارزرت راجذةرددو  راكألئ

راكابددط  راعقددط  فددي راتابددو مت ددألرن فددي تاكي تدد   مكط ألتدد  راتددي ت ت دد  فددي حجدد  

راج دديمألت    دد و راكابددط     ددت راددل ةر   معددلل تح  جددأل. رعت ددا راكابددط  راعقددط  

مصلة راطأل و راائي ي اميكا بألت راتابو. إ  رامطر  راعقطرو فدي راتابدو ت دتمع ا د  

 % من راكابط  راعقط .58   و 

  ل ربازت  ةر ألت راعةراو راعقطرو   ة راكابط  راعقط  في راتابو حيث ر د      

ذ  ةيميدددو حأل دددمو ا حفدددألظ ا ددد  مصدددطبو راتابدددو  ر تدددألق رال ذردددو  مدددلمألت رادددنظ  

رالركطاط يو، مة راتألكيل ا   ة  راعم يو راتي تنطه بعردأل ة   د و راكابدط  راعقدط  فدي 

ت تمع ا   ةشيأل  مرع ر كرألة من زةرادو ران ألتدألت راتدي ادأل ةً مدأل تعردل راتابو رجا ة  

من    و راكابط  راعقط  في  ذ ةيأل ممأل ردد   إاد  تغ غ جدأل فدي راتابدو. فدألفارزرت 

راجذ ة  بنألرأل رامطر  رامعل يو في راتابو ا     يع رامرألل تعمع ا   زرأل ة كفأل ة رامدأل  

راعةراددو افتددارت  طر ددو كددع اددأله تعرددل مددن   دد و  رامددطر  راغذرئيددو. بأل  ددألفو إادد  ة  

إ مألل راكابط  راعقدط  ا تابدو.  بأل مكدأل  زردأل ة   د و راكابدط  رام دع  فدي راتابدو 

 ان  ارر تح ين بنيتجأل .

اعدأله  24 من رالةر ألت رامتميعة ان راعةراو راعقطرو مأل  دأل  بألاعدل  رااربدة بألامجدل 

م دع   راكابدط  راعقدط  ا تابدو  ،  يي  ةر و رةت طت بعم يو ة   مارئل 2018
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بأل ت لره رامعافو رامت صصو  ر  ألايا رانألئمو ا    ظأله رامع طمألت راجغارفيو،   دل 

 عت يذل رالةر و ا   تنلر  ام يو  لرلة ا تن د من مالل ح دأل  رامتغيدارت را دميكو 

 ة دألايا تعتمدل ا د   ا تابو مة إ ار   مطذق ا ح أل  ،  إحصدألئيألت تط دي  راتابدو

طل ران دددألت  را قدددا ( ا منألة دددو، كمدددأل ر  دددحت رالةر دددو رامع طمدددألت رامتع ندددو  ددد

بألا يطاط يأل ، حيث ت  تجمية ت دة   ندألت م دتاكو مدن راتابدو را دطحيو إاد  راصد طة 

راصدد  و، كمددأل  ددلمت مع طمددألت اتصددني  راتابددو فددي رام ددتن ع  فجدد   ظددألئ  راتابددو. 

 كفألرو  اك ت راكريا من راتفأل يع.  كأل ت را ارئل راط يطو ا منتج متنألةبو بمأل في  را

 
 (2من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

 راتطزرة راعل    ران  ي الةر ألت راعةراو راعقطرو رامن طةة بمج و ( 3شكع  

 ه(2018 –ه 1995مالل رافتاة    راع طه راجغارفيو راصينيو       

وعات الجغرافياااا الزراعياااة التوزياااع العاااددي التجاهاااات األبحااااث طبقاااا  لمو ااا -3

خاالل الفتارة    Chinese Geographical Scienceوالزراعات العضاوية بمجلاة

 (.م2018  -1995)

( رت ددين ة  ةاددلر  ر بحددألا راتددي 4(  را ددكع 3مددن تح يددع  ةر ددو راجددل ل   

 Chineseتنأل اددت مط ددطاألت راجغارفيددأل راعةرايددو  راعةراددألت راعقددطرو بمج ددو 

Geographical Science   مددن إ مددألاي ةبحددألا 7.2بحرددألً بن دد و   102تصددع %

(،   ددل ت ألرنددت رامط ددطاألت  رالتجأليددألت راتددي 2018-1995رامج ددو مددالل رافتدداة  

رتجأليددألت متمر ددو فددي  7تتنأل اجددأل رامج ددو فددي يددذر رات صدد ،  راتددي تدد  تصددنيفجأل إاددي 

ألت بن دد و راعطرمددع رامدددلاة فددي ر  تددألق راعةراددي  راددذ   ددأل  فددي منلمددو يددذل رالةر دد

%،  من راجلرا بألاذكا ة  من  من  ر  ألايا راحلررو في  ةر و راعةرادو يدط 37.3
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تصمي   ظ  رامع طمألت راجغارفيدو ا عةرادألت رال يندو  راعةرادألت راا ميدو، يدذر فقدال 

ان ر ت لره را ارمج ر حصدألئيو اح دأل  إ تدألق رامحأل ديع، إ دألفو ال دت لره رانمذ دو 

 دة رالفتار دي فدي رالةر دألت رامتع ندو بجدذر رالتجدألل.  فدي  رامحألكألة رانألئمو ا د  راط

رامكأل و رارأل يو  أل ت رالةر ألت رامتع نو بألاتنميو راعةرايدو رام دتلرمو فدي راصدين حيدث 

% مدن إ مدألاي رالةر دألت اجدذر رات صد ،  فدي راتاتيدا رارألادث  دأل ت 26.5شدك ت 

% مدن إ مدألاي 13.7بحدث تمردع  14رالةر ألت رامتع ندو بألاتاكيدا رامحصدطاي بطر دة 

  ةر ألت راجغارفيأل راعةرايو  راعةراو اعقطرو. 

( تصني  رتجأليألت ةبحألا راجغارفيأل راعةرايو  راعةراألت راعقطرو 3 ل ل  

 ه(.2018  -1995مالل رافتاة   Chinese Geographical Scienceبمج و 

 % عدد األبحاث االتجاه البحثي م

 7.8 8 العمالة الزراعية 1

 12.7 13 العضويةالزراعة  2

 2.0 2 التسويق الزراعي 3

العوامل المؤثرة في عناصر  4

 اإلنتاج
38 37.3 

 13.7 14 التركيب المحصولي  5

 26.5 27 التنمية الزراعية المستقبلية  6

 100 102 الجملة

 من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.المصدر : 

ةمأل فيمأل رتع ر بلةر ألت راعةرادو راعقدطرو فجدأل ت  فدي راتاتيدا رااربدة بدين  

فندل   Chinese Geographical Science ةر دألت راجغارفيدأل راعةرايدو فدي مج دو 

%   ل ريتمدت بلةر دو رلدا راكابدط  راعقدط  فدي 12.7 ةر و بن  و  13ب غ ال يأل 

،  كأل ت ر اد  امطر  راعقطروراعةراو من مالل ام يو رات ميل من مالل ام يو تح ع ر

بألاعل  رارألاث   ل  أل  ت رلألة ممألة دو رامدطر  راعقدطرو فدي  2009يذل رالةر ألت األه 

فتعدل ت رتجأليدألت  ةر دو راكابدط  راعقدط   2012زةراو رالةز، رمأل بلررو مدن ادأله 

 حيث ةكعت ا د  تط ديو ت ألرندألت محتدطا راكابدط  راعقدط  فدي راتابدو بألالةر دي

راعةرايددو ،    ة يددذل رامددطر  فددي رمتصددألص رامددطر  رام طلددو ا تابددو ، يددذل راددي  أل ددا 

محأل او تنلرا ت عرن  كرألفو راكابط  راعقط  فدي ةةر دي رامحأل ديع راعةرايدو كمدأل 

يددط راحددألل بمحصددطل را دد ، كمددأل حأل اددو بعدد  رالةر ددألت رظجددألة رالمتالفددألت بددين 

  ا تابو  راعطرمع رامنألميو ، يذر رادي رامنأل ر في ة مأل  رالةت أل  بين راكابط  راعقط

 أل ددا تغييددا راكابددط  راعقددط  فددي راتابددو بعددل ت ددجيا ر ةر ددي راعةرايددو ،  مددن 

مدأل رةتد ل بعم يدو ة د   2018رالتجأليألت راحلررو رات  بازت في يذر رامط دطل  ادأله 
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مارئل م دع   راكابدط  راعقدط  ا تابدو بأل دت لره رامعافدو رامت صصدو  ر  دألايا 

ا دد   ظددأله رامع طمددألت راجغارفيددو، يددذر راددي  أل ددا تددأليا ر تصددالا ر ةر ددي  رانألئمددو

راا  دددو ا ددد  ر دددتنارة راكابدددط  راعقدددط  فدددي راتابدددو رام ت  صدددو مدددن رامحأل ددديع 

   راعةرايو.

 فيمددأل رتع ددر بألالةر ددألت را أل ددو بألاتنميددو رام ددتلرمو  رام ددتن  يو مددن ر ددع 

% مدن إ مدألاي 10.8 ةر و بن د و  11راحفألظ ا   را يةو، فنل ب غ ال  يذل رالةر ألت 

 ةر دددألت راجغارفيدددأل راعةرايدددو بألامج دددو  مدددن يدددذل رالةر دددألت مدددأل مدددأل رةتددد ل  مذ دددو 

راتطزرعددألت رامكأل يددو اكرألفددو ر ةر ددي راعةرايددو  تغيايددأل راعمنددي بأل ددت لره  مددطذق 

ر ألفو راي ر ت لره  رانمذ و  رامحألكألة رانألئمدو ا د  راطر دة  رال حلرة راما و  غارفيألً،

ةمدأل رالةر دألت رامتع ندو بألاعمألادو راعةرايدو فندل  فتار ي   دأل ة راصدطبألت ران ألتيدو،رال

 % . 2%،  في رامكأل و ر مياة  أل ت  ةر ألت  رات طرر راعةراي بن  و 7.8شك ت 

 
 (3من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

ارفيو ( تصني  رتجأليألت ةبحألا راعةراو راعقطرو بمج و راع طه راجغ4شكع   

 ه(2018 -1995مالل رافتاة   راصينيو

التوزياااع الجغرافاااي ألبحااااث الزراعاااات العضاااوية علاااى قاااارات العاااالم بمجلاااة  -4

Chinese Geographical Science   ( 2018 -1995خالل الفترة :) 
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ا    ( راتطزرة راجغارفي  بحألا راجغارفيأل راعةرايو  راعةراألت راعقطرو4 ل ل  

 ه(2018 -1995مالل رافتاة    ألةرت راعألا 

 % عدد األبحاث القارة ه

 98 100 ة يأل   1

 1 1 ةماركأل را مألايو 2

 1 1 ةفارنيأل 3

 100 102 راجم و

 من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.المصدر :              

 Chineseتطزادددت  ةر دددألت راجغارفيدددأل راعةرايدددو  راعةرادددو راعقدددطرو بمج دددو   

Geographical Science   ا دد  لددالا  ددألةرت فنددل يددي ر دديأل  ةماركددأل را ددمألايو

،   ل ر تحطذت  ألةة ر يأل ا   ر  ا يذل رالةر دألت -(5(  شكع  4 ل ل   - ةفارنيأل 

%  م دو ر بحدألا ا د   98 ةر دو بن د و  100حيث ب غ ال  رالةر ألت رامط نو فيجأل 

رانددألةة   نددت ا دد  م ددتطا رانددألةرت،  مددن راجددلرا بألاددذكا ة  ر  ددا رالةر ددألت بجددذل 

بحث(، إ ألفو كطةرأل را مألايو  كطةرأل راجنطبيو، ةمدأل رامكأل دو  96منأل ر  رمع راصين  

رارأل يو في ال  ر بحألا ا   م تطا رانألةرت فكأل ت مدن  صديا كدال مدن  دألةة ةماركدأل 

% اكددع  ددألةة مددن  م ددو 1را ددمألايو   ةفارنيددأل بطر ددة  ةر ددو اكددع منجمددأل  يددط مددأل رمرددع 

ا رانألةرت،    ل ريتمت إحلا يألتين رالةر دتين بتح يدع راتغيدا فدي ر بحألا ا   م تط

ر ددت لره ر ةر ددي بألامنددأل ر راعةرايددو راارفيددو، فيمددأل تددات ل رالةر ددو رارأل يددو بألاتنميددو 

 راعةرايو رام تلرمو  حمألرو را يةو . 

 
 Arc Gis 10.3(  بأل ت لره با ألمج 4من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

( راتطزرة راجغارفي  بحألا راعةراو راعقطرو ا   م تطا رانألةرت 5 شكع 

 (2018 -1995بمج و راع طه راجغارفيو راصينيو مالل رافتاة  
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نمااا ج ماان المو ااوعات البحثيااة عاان الجغرافيااة الزراعيااة والزراعااة العضااوية  -5

 :م(2018 -1995خالل الفترة )  Chinese Geographical Scienceبمجلة

 العدد المجلد السنة البحث عنوان م

1 
 ةر ددو  -تغيددا ر ددت لره ر ةر ددي راعةرايددو فددي  اتددأل ت ددط يأل غ 

 حألاو املرنو شط لل
1995 5 4 

 2 7 1997 تط ة تططة إ تألق راح ط  في راصين  تح يع معلل  امجأل راذرتي 2

 4 7 1997  ع   تعلرع راعةراو راصينيو اتغيا رامنألخ راعألامي 3

4 
 ألئ  ا   رال ت عألة ان بعل امحصطل رانمدو را دتط   ظأله تنلرا 

 في  جع شمألل راصين
1999 9 1 

5 
تحنيدددر فدددي راتغييدددارت فدددي ر ةر دددي رامعة ادددو فدددي منأل عدددو 

  طر غل  غ راصينيو بأل ت لره  ظ  رامع طمألت راجغارفيو
1999 9 3 

6 
راعطامددو  ر ددتجألبو را دداكألت راك يدداة فددي راصددنألاألت ذرت راصدد و 

  ةر ألت حألاو را اكو من   ل راصينبألاعةراو: 
2001 11 2 

7 
تنيي  ا نلةة ا   راتنميو رام تلرمو األ  مو راعةرايو رامتكألم دو فدي 

 راصين
2002 12 1 

8 
راتح يددع رامكددأل ي ا تابددو  تح ددين ر ددت لره ر ةر ددي راعةرايددو 

 GISبأل ت لره 
2003 13 1 

9 
   طردو  شدمألل  راتنميو راعةرايو رام تلرمو في منطنو تابدو م حيدو

 شاق راصين
2003 13 2 

 1 16 2006 تح يع   مذ و حطل تحطرع ر ةر ي رامعة او 10

11 
تغييا ر ةر دي رامعة ادو  ر عكأل دألتجأل ا د  ر مدن راغدذرئي فدي 

 راصين
2006 16 4 

12 
تصددني   تددلةق  ددط ة ر ةر ددي رامعة اددو فددي محألفظددو بي ددأل  

 في ت ط غ ، راصين
2007 16 1 

13 
رانمذ دو  رامحألكدألة رانألئمددو ا د  راطر دة رالفتار دي   ددأل ة  جدج 

 رامظ و ران ألتيو
2008 18 4 

14 
 لألة ممألة ألت إ رةة ر ةر دي ا د  ك دا راكدارت راعقدطرو فدي 

 زةراو ر ةز
2009 19 3 

 6 21 2011 راتغييارت  راعطرمع رامدلاة   تألق راح ط  في راصين 15

16 
راعقددط  فددي ةةر ددي را دد  فددي تنددلرا ت ددعرن  كرألفددو راكابددط  

 راصين
2012 22 6 

 3 24 2014تددأليا ر ددت لره ر ة  ا دد  راكابددط  راعقددط  ا تابددو  راكت ددو  17
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راحيطردو راميكا بيدو  ران دأل  راميكا بددي فدي   دألل ت دأل غ أل  فددي 

 شمألل شاق راصين

18 
ركت ددأل  راعطرمددع  تنددلرا محتددطا راكابددط  راعقددط  فددي راتابددو 

 راعةرايو 
2017 27 3 

19 

تدددأليارت رال دددطار  را  دددا  رامن دددأ ا ددد  تا ددديا راكابدددط  

راعقط  ا ا ر ا في ظدع ظدا ا مألئيدو م ت فدو فدي ر ةر دي 

 راا  و را ألح يو في مصا ش   ر تطرئي

2018 28 3 

 

I v y Name research N 

4 5 1995 

The character and change tendency of agricultural 

land use in the Zhujiang Delta—A case study of 

Shunde City 

1 

2 7 1997 
Forecast of China’s grain production development 

and its self-support rate analysis 
2 

4 7 1997 
Vulnerability and adaptation of Chinese agriculture 

to global climate change 
3 

1 9 1999 
Remote sensing based estimation system for winter 

wheat yield in North China Plain 
4 

3 9 1999 
An investigation of changes in cultivated land in 

guangdong province of China using GIS 
5 

2 11 2001 

Globalization and response of large statedowned 

enterprises in agricultural related industries: 

Company case studies from central China 

6 

1 12 2002 
An assessment for sustainable developing capability 

of integrated agricultural regionalization in China 
7 

1 13 2003 
Soil spatial analysis and agricultural land use 

optimization by using GIS 
8 

2 13 2003 
Sustainable agriculture development soil area of 

Songnen Plain, Northeast China 
9 

1 16 2006 
Analysis and modeling on cultivated land 

conversion 

1

0 

3 16 2006 Change of cultivated land and its implications on 1

https://rd.springer.com/article/10.1007/BF02664315
https://rd.springer.com/article/10.1007/BF02664315
https://rd.springer.com/article/10.1007/BF02664315
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-997-0056-3
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-997-0056-3
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-997-0001-5
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-997-0001-5
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-999-0054-8
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-999-0054-8
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-001-0031-3
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-001-0031-3
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-001-0031-3
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-002-0063-3
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-002-0063-3
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-003-0012-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-003-0012-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-006-0018-1
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-006-0018-1
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-006-0299-4
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food security in China 1 

1 17 2007 
Classification and gradation of cultivated land 

quality in Bishan County of Chongqing, China 

1

2 

4 18 2008 
Approach to modeling and virtual-reality-based 

simulation for plant canopy lighting 

1

3 

3 19 2009 
Effects of land management practices on labile 

organic carbon fractions in rice cultivation 

1

4 

6 21 2011 
Changes and effecting factors of grain production in 

China 

1

5 

6 22 2012 
Estimation of storage and density of organic carbon 

in peatlands of China 

1

6 

3 24 2014 

Land use effects on soil organic carbon, microbial 

biomass and microbial activity in Changbai 

Mountains of Northeast China 

1

7 

3 27 2017 

Factors acquisition and content estimation of 

farmland soil organic carbon based upon Internet of 

Things 

1

8 

3 28 2018 

Effects of Anthropogenic Disturbance on Sediment 

Organic Carbon Mineralization Under Different 

Water Conditions in Coastal Wetland of a 

Subtropical Estuary 

1

9 

 Chinese Geographicalتحليال لابعن نتاادر درالاات الزراعاة العضاوية بمجلاة  

Science    

مط دطاألت تتع در بألاعطرمدع ريتمت ةبحألا راجغارفيأل راعةرايو بجذل رامج دو بلةر دو  -

رامدددلاة فددي راعةراددو مرددع رامنددألخ  راتابددو  م كيددو يددذل ر ةر ددي، إ ددألفو ا عمألاددو 

راعةرايددو، كمددأل ريتمددت يددذل رالةر ددألت بأل  ددألايا راحلررددو فددي رالةر ددو مرددع ر ددت لره 

رانمذ ددو  رامحألكدددألة رانألئمدددو ا دد  راطر دددة رالفتار دددي، يدددذر إاددي  أل دددا تصدددمي   ظددد  

الةر و راعةراألت رال ينو  راعةراألت راا ميو، ة   اذاك راتاكيدع مع طمألت  غارفيو 

 ا   راجطر ا ر حصألئيو  را ارمج راحأل طبيو رامات طو بجأل في إ ار  ت ك رالةر ألت.

 من رالتجأليألت راحلررو في رالةر و يدط رادابل بدين ر   دطو راعةرايدو  راصدنألايو،  -

عةرايدو مأل دو فدي راصدين  ر دتجألبو فقال ان راليتمأله بل ة راعطامو في ر   دطو را

https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-006-0299-4
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-007-0082-1
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-007-0082-1
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-008-0374-x
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-008-0374-x
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-009-0241-7
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-009-0241-7
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-011-0506-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-011-0506-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-012-0572-7
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-012-0572-7
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-014-0670-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-014-0670-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-014-0670-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-017-0875-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-017-0875-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-017-0875-9
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-018-0956-4
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-018-0956-4
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-018-0956-4
https://rd.springer.com/article/10.1007/s11769-018-0956-4
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را دداكألت راك دداا اجددذر اجددأل، كمددأل تنأل اددت بعدد  رالةر ددألت ام يددو ت ددطرر رامنتجددألت 

 راعةرايو مأل و رامتع نو بألا  ة راعةرايو. 

باز ال  ك يا من رالةر ألت راتي تجت  بألاتنميو راعةرايدو  راتنميدو رام دتلرمو اإل تدألق  -

ظ ا دد  را يةددو،  يددي  ار ددو راصدد و بألاعةراددألت راعةراددي  يددذل رالةر ددألت تجددت  بألاحفددأل

راعقطرو راتي شجلت ريتمأله ةرقأل فدي إ دلرةرت رامج دو مأل دو ر  دلرةرت ر ميداة 

 ةر و ةكعت ا   راتعاا ا     ة راكابدط   13،  راتي ب غ ال يأل 2009بعل األه 

راعقط  في ام يو ت دميل راتابدو مأل دو بأل ةر دي راا  دو. يدذر إادي  أل دا راتطداق 

 تأليا راعألمع را  ا  في يذل راعةراألت راعقطرو. إاي

 ثانيااا : االتجاهااات الحديثااة فااي درالااات الزراعااة العضااوية بمجلااة 

Economic Geography  الصااادرة عاان جامعااة كااالرا بالواليااات

 المتحدة األمريكية:

 Economic Geographyتصلة مج و راجغارفيأل رال تصدأل رو 

 Worcesterفددي ملرنددو  ة   ددتا  اددن   دد  راجغارفيددأل بجألمعددو كددالةب

بألاطالرألت رامتحلة ر ماركيو مندذ   Massachusettsبطالرو مأل ألت طت  

،  يددي مج ددو   ايدو تددت  مار عتجددأل مدن   ددع م ددار  فدي  فدد  رامجددألل، كمددأل 1925ادأله 

ت تعه بن ا را حطا ر  دي و راتدي ت دج  فدي راتندله  رمدع  مدألةق ت صد  راجغارفيدأل 

ظدد  بأيميددو ا ميددو ك يدداة فددي معظدد    ل راعددألا  بددين ة  ددأل  رال تصددأل رو، اددذر فجددي تح

رامت صصين في راجغارفيدأل  رال تصدأل   راتنميدوع را دة ذادك اليتمدأله رامج دو  بدألاا ا 

راائي يو فيمدأل رتع در بألام دألئع  راتحدلرألت رال تصدأل رو  رال تمألايدو  ر  مألئيدو  را يةيدو 

، إ ددألفو ان ددا 2017اددأله  6,438رام حددو، كمددأل ة  معألمددع تأليايددأل ماتفددة حيددث ب ددغ 

رامج ددو  امددألل األايددو راجددط ة معددعزة بأل  اددو راتجار يددو راتددي تعمددع ا دد  تعميددر رافجدد  

 ا عطرمع راجغارفيو   لألة راعم يألت رال تصأل رو راتي رت  رانظا فيجأل ا    طألق  ر ة.

ه، اكدن 1927  -1925بلةت رامج و بج لرة لاللو ةالر   نطرأل مالل رافتداة    

ا دد   Issues( حيددث  ددلة منجددأل ةةبعددو ةاددلر  1928 ددة فددي راعددأله راتددألاي  تغيددا راط

ه،  ةمدأل فدي 2016ة أل، ةبة  نط  في رنألرا  ةبارع  رطايط  ةكتطبا  ذاك حتد  ادأله 

فنل ت  إ دلرة مم دو ةادلر   دنطرو.   رتدطا  ام يدو ر شدارا  2018   2017األمي 

حيدث رداة، تحاردا  -  James T. Murphyا   تحارا يذل رامج و   يم  ميافي 

 27 يدط رعمدع بجألمعدو كدالةب،  رعأل  د  ييةدو مدن رامحداةرن  ر  دغ اددل ي   -رامج دو 

محددداةرً  رعم دددط  بجألمعدددألت م ت فدددو ا ددد  م دددتطا راعدددألا   مردددع بألامم كدددو رامتحدددلة، 

  نغألفطةة.  ردت  تنيدي   ميدة ر بحدألا رامنلمدو ا مج دو مدن   دع لاللدو حكدأله مدألة يين 

  محدداة،  يددذل رامار عددو راصددألةمو  اقددمأل  ة  رددت    ددا ا دد  ر  ددع، بأل  ددألفو إادد

رام طط ددألت ذرت راجددط ة ر ا دد  فنددل  ددنطرألً،  راتددي ت عددا   ةر ماكعرددأل فددي  ادد  
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ة  ددطو يددذر رامجددألل ا دد  راصددعيل راعددألامي  ددطر  مددن مددالل رامن ددطةرت   يايددأل مددن 

 ةشكألل رالا  األ  طو راع ميو.

خاالل الفتارة  Economic Geographyتطور حجم البحوث المنشاورة بمجلاة   -1

 (:2018-1995من )

 Economic ( راتطدددطة راعدددل   ا  حدددطا رامن دددطةة بمج دددو 5 دددل ل   

Geography  ه.2018 -1995مالل رافتاة 

حصا را حطا رامن طةة  رامصلة: من امع را ألحث راتمأل ر  ا   ام يو 

 .بألامج و مالل فتاة رالةر و

 معدل التغير النسبة % عدد األبحاث عدد األعداد رقم المجلد  السنة

1995 71 4 18 4.0 0 

1996 72 4 20 4.5 11 

1997 73 4 20 4.5 11 

1998 74 4 20 4.5 11 

1999 75 4 17 3.8 -6 

2000 76 4 17 3.8 -6 

2001 77 4 15 3.3 -17 

2002 78 4 19 4.2 6 

2003 79 4 19 4.2 6 

2004 80 4 18 4.0 0 

2005 81 4 15 3.3 -17 

2006 82 4 15 3.3 -17 

2007 83 4 16 3.6 -11 

2008 84 4 16 3.6 -11 

2009 85 4 22 4.9 22 

2010 86 4 22 4.9 22 

2011 87 4 16 3.6 -11 

2012 88 4 19 4.2 6 

2013 89 4 22 4.9 22 

2014 90 4 18 4.0 0 

2015 91 4 17 3.8 -6 

2016 92 4 23 5.1 28 

2017 93 5 20 4.5 11 

2018 94 5 25 5.6 39 

 - 100.0 449 98 24 الجملة
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مدددالل فتددداة  Economic Geographyب دددغ إ مدددألاي رامج دددلرت بمج دددو   

بحردألً بمتط دل  449ال ر،  تحتط  يدذل ر ادلر  ا د   98مج ل، تتقمن  24رالةر و 

،  رلل يذر ا    عرةة إ تألق يدذل رامج دو -(6(  شكع  5 ل ل   -بحث  نطرألً  18.7

من ر بحألا رامتنطاو في مجألل راجغارفيأل رال تصأل رو   يايأل من رامجألالت راجغارفيو 

 تدألق راع مدي بألامج دو بألال دتمارةرو  ر تظدأله  دل ةيأل فدي شدكع رام ت فو،   ل رت   ر 

ه إاي ة  ت  إ دلرة ممد  ةادلر  منجدأل فدي ر ادطره 2016ةالر  ةبة  نطرو  حت  األه 

ه،  ر  غ متط دل ادل  ر بحدألا بكدع ادل  ةةبعدو ةبحدألا،  رعدل 2018   2017راتألايو 

بحرددألً(  يددي تمرددع  25 ه ةكرددا ر اددطره فددي ر  تددألق راع مددي بألامج ددو بطر ددة 2018اددأله 

% مدددن  م دددو ر بحدددألا رامن دددطةة مدددالل فتددداة رالةر دددو، ةمدددأل ة دددع ر ادددطره فدددي 5.6

بحرددألً بكددع  15بطر ددة  2006، 2005، 2001رال ددلرةت بألامج ددو فتمر ددت فددي ةاددطره 

 % من  م و را حطا رامن طةة بألامج و.    3.3األه ة  بن  و 

 دين ة  يندألب تار عدأل فدي ادل   بلةر و معلل تغيا ران ا مال فتاة رالةر و رت 

  دنو ر  دأل،(   1995% ان األه 6-بمعلل  2000   1999ر بحألا رامن طةة األمي 

%،   دل ظجدات   د و راتار دة را دألبنو م ألشداة ةادطره 17-بن  و  2001 كذاك في األه 

بحدث بكدع  دنو منألة دو بعدأله  15،  بعط  ذاك اتار ة ال  ر بحألا إاي 2006   2005

ف  غت    و ر  فأل  ران دا بألامج دو إادي  2008   2007 اطره راتألايو ، ةمأل في ر1995

، لدد  ةمددذت فددي راعرددأل ة فددي راعددألمين راتددألايين اكددن  ددااأل  مددأل 1995% اددن اددأله 11-

إاددي  فدد  ران دد و را ددألبنو،  ة دد  يددذر راتذبددذ  فددي اددل  ر بحددألا  2011ر  فقددت اددأله 

  2018رة إادي ة  ب غدت ادأله ه إال ة جدأل ر دتمات فدي ر  دل1995رامن طةة منألة و بعأله 

 ه(.1995% ان  نو ر  أل،  39بحرأل من طةر بمعلل زرأل ة  25 حط 

 
 (5من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

مالل  Economic Geography ( تططة ةالر  ر بحألا في مج و    6شكع   

 ه(2018 -1995رافتاة  
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جغرافياااا الزراعياااة والزراعاااة التوزياااع العاااددي والنسااابي للبحاااوث المتعلقاااة بال -2

م 1995خالل الفترة )  Economic Geography العضوية المنشورة بمجلة  

 م(:2018 –

 راتطزرة راعل    ران  ي الةر ألت راعةراو راعقطرو رامن طةة بمج و ( 6 ل ل  

       Economic Geography    ه(2018 –ه 1995مالل رافتاة 

 األعداد المجلدات الفترة

 البحوثجملة 

درالات 

الجغرافية 

 الزراعية

الجغرافيا 

الزراعية  

من إجمالي 

 الدرالات%

درالات 

الزراعة 

 العضوية

الزراعة 

العضوية  من 

درالات 

الجغرافيا 

 الزراعية%
 % عدد % عدد

1995-1999  71-75  20 95 21.2 5 35.7 5.2 0 0 

2000- 2004  76- 80  20 88 19.6 1 7.1 1.1 0 0 

2005-2009  81-85  20 84 18.7 4 28.6 4.8 1 7.1 

2010- 2014  86- 90  20 97 21.6 1 7.1 1 0 0 

2015- 2018  91-94  18 85 18.9 3 21.4 3.5 0 0 

 7.1 1 3.1 100 14 100 449 98 الجملة

 ( رتقو ة :7(  را كع  6من  ةر و راجل ل  

بألامج دو، حيدث ب دغ متط دل كدع  تنألة  ال  ر بحألا رامن طةة مالل رافتارت را م ديو -

 97فدي رامنلمدو بطر دة  2014-2010بحردأل،  ة د  ذادك فندل  دأل ت رافتداة مدن  90فتاة 

% من إ مألاي را حطا رامن طةة في بألامج و، ةمأل رافتداة را دألبنو ا يجدأل 21.6بحرأل شك ت 

%،  يندددأل رجدددا 18.7بحردددأل شدددك ت  84(. فكأل دددت ر دددع رافتدددارت بطر دددة 2005-2009 

% من إ مدألاي 18.9( شك ت 2018-2015ة  رافتاة ر مياة من رالةر و  ر شألةة إاي 

 را حطا رامن طةة ا   راا   من ة جأل تمرع ةةبة  نطرت فنل.

ادد  تحددي  ةر ددألت راجغارفيددأل راعةرايددو ب ددكع اددأله  راعةراددو راعقددطرو  ب ددكع مددألص   -

غارفيدأل راعةرايدو بألانلة راكألفي من رالةر و، فنل ب دغ ادل  إ مدألاي رالةر دألت رامتع ندو بألاج

ه(، فدي 2018-1995% من إ مألاي ةبحألا رامج و مالل رافتداة  3.1 ةر و شك ت  14

% مدددن  ةر دددألت 7.1حدددين اددد  تتعدددلا   ددد و رالةر دددألت رامتع ندددو بألاعةرادددو راعقدددطرو 

 ه.2006راجغارفيأل راعةرايو رذ تمر ت في  ةر و  رحلة فنل   ات األه 

اعةراو  تغيار  ر حأل مالل فتاة رالةر دو، شجلت رامط طاألت راتي تتع ر بجغارفيو ر -

% مددن إ مددألاي 35.7ةبحددألا شددك ت  5ففددي بلررددو را مدد   ددنطرت ر  ادد  ب ددغ اددل يأل 

% مددن إ مددألاي  ةر ددألت رامج ددو مددالل رافتدداة 5.2 ةر ددألت راجغارفيددأل راعةرايددو   حددط 

رامدذكطةة،   دل ةكدعت رامط ددطاألت ا د  رامدعرةاين    ةيدد  فدي راجيك دو رال تصددأل رو 

راعال و بين راعةراو  راصدنألاو، فقدال ادن ام يدو راتطدطرا راعةرادي مدن مدالل   كذاك

ه( ف دد  تحددي إال بلةر ددو 2004-2000ر ددتن أل  را ددالالت راعةرايددو، ةمددأل رافتدداة راتألايددو  
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% من 28.6ه( شك ت 2009-2005 رحلة فنل، فيمأل ب غت ةةبة  ةر ألت مالل رافتاة  

إ مدألاي رالةر دألت مدالل رافتداة رامدذكطةة، % مدن 4.8إ مألاي ر بحألا راعةرايو   حدط 

  ل رتججت رالةر ألت  حط  ةر و راعةراو راعقطرو    ة رارنألفو  رال تجالب في راتغيدا 

 را يةي .

ه بلةر دو  رحدلة فندل تنأل ادت راعةرادو راملاطمدو مدن 2014-2010حظيت رافتاة من  -

% من إ مدألاي 21.4ةرايو رامجتمة رامح ي، ةمأل رافتاة ر مياة  فنل  شك ت  ةر ألتجأل راع

% مددن إ مددألاي  ةر ددألت رامج ددو مددالل ت ددك 3.5 ةر ددألت راجغارفيددأل راعةرايددو،   حددط 

رافتاة،   ل تنأل ات مط طاألت ت ك رافتداة   راعمألادو راعةرايدو  ر  دطرق  مدأل ردات ل بجدأل 

 من محأل يع    ة را اكألت في ام يو ر  تألق مأل و راننلرو منجأل كألاكألكأل .

 
 (6را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل  من امع        

 راتطزرة راعل    ران  ي الةر ألت راعةراو راعقطرو رامن طةة بمج و ( 7شكع  

       Economic Geography    ه(2018 –ه 1995مالل رافتاة 

التوزياااع العاااددي التجاهاااات األبحااااث طبقاااا  لمو اااوعات الجغرافياااا الزراعياااة  -3

  -1995خااالل الفتاارة ) Economic Geographyوالزراعااات العضااوية بمجلااة 

 م(:2018

( تصني  رتجأليألت ةبحألا راجغارفيأل راعةرايو  راعةراألت راعقطرو 7 ل ل  

 ه(.2018  -1995مالل رافتاة   Economic Geographyبمج و 

 % عدد األبحاث االتجاه البحثي م

 14 2 العمالة الزراعية 1

 7 1 الزراعة العضوية 2

 36 5 التسويق الزراعي 3
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 21 3 العوامل المؤثرة في عناصر اإلنتاج 4

 21 3 التنمية الزراعية المستقبلية 5

 100 14 الجملة

 من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.المصدر :  

( ة  ةادددلر  ر بحدددألا راتدددي تنأل ادددت مط دددطاألت 8(  را دددكع 7رتقددو مدددن راجدددل ل  

ت  ددغ  Economic Geographyراجغارفيددأل راعةرايددو  راعةراددألت راعقددطرو بمج ددو 

% من إ مألاي ةبحألا رامج و مالل فتاة رالةر و،  رت ين ةرقدأل ة  3.1بحرألً بن  و  14

ينألب مم و رتجأليألت في  ةر ألتجأل تمر ت في  ةر و رات طرر راعةراي  راذ   أل  فدي 

% ر يد  رالةر دألت رامتع ندو بعنأل دا ر  تدألق،  راتنميدو 36منلمو يذل رالةر دألت بن د و 

% اكع منجمدأل  منجدأل ر  دألايا راعةرايدو راحلرردو 21ك راتكألمع رال تصأل   بن  و  كذا

ام يددألت ر ددتن أل  را ددالالت راعةرايددو،  فددي رامكأل ددو رارألارددو  ددأل ت   ةر ددو راعمألاددو 

 % من رتجأليألت راجغارفيأل راعةرايو بألامج و.14راعةرايو بن  و 

 
 (7من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

 ( تصني  رتجأليألت ةبحألا راعةراو راعقطرو بمج و راجغارفيو رال تصأل رو 8شكع  

 ه(2018 -1995مالل رافتاة  

% من رتجأليدألت 7رمأل رتجألل راعةراو راعقطرو فتمرع في  ةر و  رحلة شك ت 

راجغارفيأل راعةرايو بألامج دو،   دل   ندت ت دك رالةر دو فدي  الردو كألايفطة يدأل بألاطالردألت 

  ددأل ت تحددت  2006ا ددنو  83بألامج ددل  3ركيددو   ددل   ددات فددي راعددل  رامتحددلة ر ما

انطر  ر حاله راعةرايدو: مفألة دو راعةرادو راعقدطرو فدي كألايفطة يدأل،    دل تندأل ل يدذر 

رامط ددطل  ددذ ة راحاكددو راعقددطرو فددي راطالرددألت رامتحددلة  منأل  ددو تنميددو راعةراددو 

 و ام يو تحطرع رامدعرةل راعقطرو في   ت م كا في شمألل كألايفط يأل، ر ألفو راي منأل 

راتن يلرو إا  معرةاي اقدطرو ر دتجألبو اط  دألت رام دتج كين مدن ة دع تععردع  تط دية 
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تجألةة راتجعئو ا منتجألت راغذرئيو راعقطرو، يذر رادي  أل دا راتعداا ا د   را صدألئ  

ر  أل يو ا عةراو راعقطرو   ةر دو تاكي جدأل،  كيفيدو  راممألة دو راعةرايدو  ممألة دو 

معرةاجددأل   راتط يددر ر رددلرطاط ي اجددأل ، كمددأل ام ددت رالةر ددو ا دد  تطلددر راعمددع  رمددع 

رانمددطذق رامكددأل ي ا عةراددو راعقددطرو مددن مددالل تحلرددل رالمتالفددألت ر   يميددو راجألمددو 

 تحلرددل رافددا ق ر   يميددو رامجمددو  ةبددل ر شددكألل ر   يميددو ا عةراددو راعقددطرو بتددألةري 

ب كع ةا ،  ةميارً  أل  ت رالةر دو راعم يدو راتنميو رامتفأل تو في راعةراو في كألايفطة يأل 

راتي ت  من مالاجأل تططرا را طرئو رامنظمو ا عةراو راعقطرو  تنيي   لألةيدأل ا د  ييكدع 

 راصنألاو بألاطالرو.

التوزيااع الجغرافااي ألبحاااث الجغرافيااا الزراعيااة والزراعااات العضااوية علااى قااارات  -4

Economic Geographyالعالم بمجلة  (: 2018 -1995خالل الفترة )   

ا    ( راتطزرة راجغارفي  بحألا راجغارفيأل راعةرايو  راعةراألت راعقطرو8 ل ل  

 ه(2018 -1995مالل رافتاة    ألةرت راعألا 

 % عدد األبحاث القارة ه

 14 2 ة يأل 1

 64 9 ةماركأل را مألايو 2

 14 2 ةفارنيأل 3

 7 1 ر تارايأل 4

 100 14 راجم و

 من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.المصدر :              

( ة   ةر ددددألت راجغارفيددددأل راعةرايددددو 9(  را ددددكع  8رتقددددو مددددن راجددددل ل      

 راعةراددو راعقددطرو  بجددذل رامج ددو تتددطزل ا دد  ةةبددة  ددألةرت فنددل،   ددل رحت ددت  ددألةة 

ةبحددألا  9ر ددة ةماركدأل را ددمألايو رامكأل ددو ر  ادد  فددي اددل  ر بحددألا راتددي   نددت ا يجددأل بط

% مددن  م ددو ر بحددألا ا دد  م ددتطا رانددألةرت،  اددي  م ددتغا  ة  تحتددع  64شددك ت 

ةماركأل را مألايو يذل رامكأل و ب  ا   دطل رامج دو فدي  طدألق يدذل راندألةة،  ت تجدأل كدع مدن 

%  اكع  ألةة،  في راتاتيدا 14 ألةتي ر يأل  ةفارنيأل بطر ة بحرين اكع منجمأل ة   بن  و 

حألا في راجغارفيأل راعةرايو  أل ت  ألةة ر تارايأل بطر ة بحدث ر ميا من حيث ال  ر ب

% من ال  ر بحألا راعةرايو، بينمأل ا  رت  راتط ير ا د  كدع مدن   دألةتي 7 رحل شكع 

 ة ةبأل  ةماركأل راجنطبيو من ةبحألا رامج و .
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 Arc Gis 10.3(  بأل ت لره با ألمج 8من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

اتطزرة راجغارفي  بحألا راعةرادو راعقدطرو ا د  م دتطا راندألةرت بمج دو ( ر9شكع  

Economic Geography   2018 -1995مالل رافتاة) 

نمااا ج ماان المو ااوعات البحثيااة عاان الجغرافيااة الزراعيااة والزراعااة العضااوية   -5

 :م(2018 -1995خالل الفترة )  Economic Geographyبمجلة 

 العدد المجلد السنة عنوان البحث م

1 
رامعرةاددددط  كعددددألم ين فددددي إاددددأل ة راجيك ددددو رال تصددددأل رو 

 1985-1965ر   يميو ا يألبأل ، 
1996 72 1 

2 
تمكددين رامددعرةل راعألئ يددو مددن مددالل راجمعيددألت راتعأل  يددو 

  مجألا  ت طرر رامنتجين
1996 72 2 

3 

راتكألمدددع رال تصدددأل   بدددين راطالردددألت رامتحدددلة  رامك ددديك: 

راعمددددع فدددي كألايفطة يدددأل  بأل ددددأل اال دددألت راعمدددع  تنظدددي  

 كألايفطة يأل راعةرايو

1997 73 3 

4 
راعةراو رامتنطاو  ر ت لره ر ةر ي  را  كألت  راغذرئيو 

 في يأل ر 
2002 78 1 

5 
ر حدددداله راعةرايددددو: مفألة ددددو راعةراددددو راعقددددطرو فددددي 

 كألايفطة يأل
2006 82 3 

6 
رارنألفددددألت: راعةراددددو، رال ددددتجالب،  راتغيددددا را يةددددي فددددي 

 ينل ةر،  راطالرألت رامتحلة
2007 83 4 

7 
راغددذر   معةاددو منتصدد  رام ددتطا: تجلرددل راعةراددو فددي 

 را اق
2009 85 3 

 4 89 2013رال تصدددأل  رامعندددط  يدددط  دددي  ذ  حدددلرن: شددداا ةةبدددألا  8
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رامعرةاين  ر تغالاج  راذرتي في راعةرادو راملاطمدو مدن 

 رامجتمة رامح ي

9 
راصددغاا فددي إاددأل ة  ندد  راعمألاددو  راعمددألل راددعةرايين 

  يأل و حنطل رافار او في كألايفطة يأل
2017 93 1 

10 
را ددداكألت راارئدددلة فدددي شددد كو ر  تدددألق راعألاميدددو ا كألكدددأل  

 GPN 2.0 را طكطالتو: تنيي  ا  صألئ  رال تنتأل يو اـ 
2018 94 4 

 
I v Y Name research N 

1 72 1996 
Farmers as Workers in Japan's Regional Economic 

Restructuring, 1965–1985 
1 

2 72 1996 
Empowering Family Farms Through Cooperatives and 

Producer Marketing Boards 
2 

3 73 1997 

U.S.-Mexico Economic Integration: Labor Relations 

and the Organization of Work in California and Baja 

California Agriculture 

3 

1 78 2002 
Diversified Agriculture, Land Use, and Agrofood 

Networks in Hawaii 
4 

3 82 2006 
Agrarian Dreams: The Paradox of Organic Farming in 

California.  
5 

4 83 2007 

anana Cultures: Agriculture, Consumption, and 

Environmental Change in Honduras and the United 

State 

6 

3 85 2009 
Food and the Mid-Level Farm: Renewing an 

Agriculture of the Middle. 
7 

4 89 2013 

The Moral Economy Is a Double-edged Sword: 

Explaining Farmers’ Earnings and Self-exploitation in 

Community-Supported Agriculture 

8 

1 93 2017 

Paradoxes of the Border: Labor Shortages and 

Farmworker Minor Agency in Reworking California’s 

Strawberry Fields 

9 

4 94 2018 

Lead Firms in the Cocoa–Chocolate Global Production 

Network: An Assessment of the Deductive Capabilities 

of GPN 2.0 

1

0 
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تحليااال لااابعن نتاااادر درالاااات الجغرافياااا الزراعياااة والزراعاااة العضاااوية بمجلاااة  

Economic Geography  :  

ريتمت ةبحألا راجغارفيأل راعةرايو بجذل رامج و بلةر دو مط دطاألت تتع در بألاعمألادو  -

راعةرايددو    ة راعةراددو فددي راتكألمددع رال تصددأل  ،  كددذاك  ةر ددو رامددعرةل راعألئ يددو 

راجمعيألت راتعأل  يو في ام يو رات طرر، كمأل تعا ت  ةر و ا عال و  ر  ارو    ة 

بددين راعةراددو   غارفيددو راصددنألاو، كمددأل تطا ددت ةمدداا   يعددو راعال ددو بددين رارنألفددو 

  راعةراو  رال تجالب  رلا ذاك في راتغيارت را يةيو.

تنأل ات بع  رالةر ألت ام يو ت طرر رامنتجألت راعةرايو مأل دو رامتع ندو بألا د ة  - 

راغذرئيو     ة را اكألت في ام يو ر  تألق كمأل يط راحألل فدي محصدطل راكألكدأل ، كمدأل 

 ريتمت بعم يو راتنطل راعةراي .  

ةكددعت ر  ددلرةرت ر ميدداة مددن رامج ددو فيمددأل رتع ددر بألاجغارفيددأل راعةرايددو ا دد   -

راعةراألت راملاطمدو مدن رامجتمدة رامح د   كدذاك   ة راعمألادو راعةرايدو  ة دطرق 

 ةرايو   إاأل ة ييك و رامحأل يع راعةرايو. را  ة راع

ةمأل رالةر ألت راتي ريتمت بلةر و راعةراو راعقطرو فتج لت فدي  ةر دو  رحدلة  -

  نددت فددي  الرددو كألايفطة يددأل بألاطالرددألت رامتحددلة ر ماركيددو   ددأل ت تحددت انددطر  

 ر حاله راعةرايو: مفألة و راعةراو راعقطرو في كألايفطة يأل .

الحديثاااة فاااي درالاااات الزراعاااة العضاااوية بمجلاااة ثالثاااا : االتجاهاااات 

خااالل الفتاارة ماان  Organic Agriculture)الزراعااة العضااوية( 

(1995-2018                                                   : )  

 Organic Agricultureتصددلة مج ددو راعةراددو راعقددطرو          

 Theجطاندددلر( ادددن راجمعيدددو رال ايدددو ا حدددطا راعةرادددو راعقدددطرو  ب

International Society of Organic Agriculture Research تأمددذ  ،

 IFOAM's )Theرامج ددو بتعاردد  رالتحددأل  راددل اي احاكددألت راعةراددو راعقددطرو  

International Federation of Organic Agriculture Movements 

 بألات ألةيأل محطة ةيلرفجأل   طأل  . 

ات صصددألت، فجددي تقدد  ا دد   دد يع رامرددألل ال تت دد  رامج ددو بأ جددأل متعددل ة ر 

راحصا ةبحألا في مجألل راعةراو، راتنميدو رام دتلرمو،  را يةدو راعألمدو، كمدأل ة جدأل تجدلا 

إا    ا ة ةرق بحريو متميدعة ادن راعةرادو راعقدطرو  ر  ظمدو راغذرئيدو ذرت راصد و، 

رامفدأليي  كمأل تتقمن رامج و ةرًقأل رامار عألت راننلرو حطل  قدألرأل را دألاو  مالحظدألت 

را أل و بتططرا راعةراو راعقطرو  را حطا ذرت راص و، إ ألفو راي  تغطيتجأل ام دأل   

 ممألة ددألت راعةراددو راعقددطرو  ة ظمددو ر  ذرددو ممددأل ر ددجة ا دد    ددا ر بحددألا راتددي 

تطفا  جًجأل  ظألميًأل  ت ألةكيًأل  متعدل  رات صصدألت ا مط دطل، يدذر رادي  دأل  ر بحدألا 

رت راجددط ة راع ميددو راعألايددو، فألامج ددو ت ددجة ا دد    دد  رام تكدداة  رالةر ددألت رامجنيددو ذ
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راتحلردددل ر بحدددألا األايدددو راجدددط ة راتدددي تاكدددع ا ددد  رالبتكدددألة ا ددد  رام دددتطرألت رافنيدددو 

 رال تمألايدددو  ر ركطاط يدددو  رال تصدددأل رو  راتح دددين رام دددتما  فقدددع راممألة دددألت 

عةراددو ر ركطاط يددو راعةرايددو، فقددالً اددن  ميددة رامطر ددية رامتطددطةة فددي تطددطرا را

راعقددطرو  ة ظمددو ر  ذرددو،  فددي  ددط  ذاددك رتددار ا  طددألق رامج ددو مددن رانيددط  راتننيددو 

رال تصأل رو إا  ر  تأل يو،  تججيع ر  ذرو   طايتجأل،  تنميدو ر  دطرق،  - رال تمألايو 

 بحددطا رام ددتج كين،  راصددحو راحيطر يددو  ر   ددأل يو  راافألييددو،  رانقددألرأل ر مال يددو 

  راحطكمو.

ا   ة أل، ةبة  دنط  ة  كدع  Issuesراو راعقطرو ةةبعو ةالر  تن ا راعة 

ه، 2011لاللو ةشجا  مألة،، رط يط،   تم ا،  ر م ا(،   ل بدلة ة ل إ دلرة اجدأل ادأله 

،  رددت    ددا مج ددو  Gerold Rahmann ردداة، تحارددا رامج ددو   يا اددل ةحمددأل 

معألمدع   د ارنغا بجطاندلر،   دل ب دغ  Springer Link راعةرادو راعقدطرو مدن مدالل

 .2014األه   0.95بعل ة  كأل   2018 ذاك األه  1.06تأليا رامج و  

خالل الفترة  Organic Agricultureتطور حجم البحوث المنشورة بمجلة   -1

 :م(  2018 –م 1995)

 Organic Agriculture ددلة راعددل  ر  ل مددن مج ددو راعةراددو راعقددطرو  

ه،   ل   ة يذر راعل   من رامج ل ر  ل  راذ     ةةبعو ةالر ،   دل ب دغ 2011األه 

 204ادل ر،   32مج دلرت،  دمت  8إ مألاي رامج دلرت بألامج دو مدالل فتداة رالةر دو 

،  يذر ردلل يدذر ا د  -(10(  شكع  9 ل ل   -بحث  نطرألً  25.5بحرألً، ر  بمتط ل 

متنطاو في راعةراو  راتنميدو رام دتلرمو  را يةدو  عرةة إ تألق يذل رامج و من ر بحألا را

  يايددأل مددن رامجددألالت رام ت فددو،   ددل رت دد  ر  تددألق راع مددي بألامج ددو بألال ددتمارةرو 

ه ةكردا ر ادطره فدي 2017 ر تظأله  ل ةيأل فدي شدكع ةادلر  ةبدة  دنطرو،   رعدل ادأله 

بحددألا % مددن  م ددو ر 16.7بحرددألً(  يددي تمرددع  34ر  تددألق راع مددي بألامج ددو بطر ددة  

بحردددأل ة  مدددأل ر دددكع  31ه بطر دددة 2018رامن دددطةة مدددالل فتددداة رالةر دددو، ر يجدددأل ادددأله 

% من ر بحألا رامن طةة، ةمأل ة دع ر ادطره فدي رال دلرةت بألامج دو فتمر دت فدي 15.2

% مدددن  م دددو را حدددطا 8.3بحردددألً، ة  بن ددد و  17بطر دددة  2017رامج دددل رارألادددث ادددأله 

 رامن طةة بألامج و.
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( التطور العددي للبحوث المنشورة بمجلة 9جدول )  Organic Agriculture 

م.2018 -1995خالل الفترة   

المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على عملية حصر البحوث المنشورة  

 بالمجلة خالل فترة الدرالة.

 ممأل تجلة ر شألةة إاي  ة   تد  ت صدي  بعد  ر ادلر  امط دطاألت بعينجدأل  

ة  ان ا ر بحألا رامتميعة من مدتما راعألا  راعقدط  ة  رامجتمدو بألاعةرادو راعقدطرو، 

تدد  ت صيصدد  الةر ددو  ةر ددو را نددألزرا  2014ففددي راعددل  رارددأل ي بألامج ددل رااربددة اددأله 

 sandra Edwards لةر ر  رة   ةبحدألا    ألمدت  دأل 8راعقطرو   دل  د  يدذر راعدل  

فندل مصد   2014بتحارال، ةمأل راعل  رااربة من  فد  رامج دل   راصدأل ة فدي  ر دم ا

الةر و رالا أل  راعقطرو رامنتجو من راحيطر دألت راتدي تعتمدل فدي تغدذرتجأل ا د  راعةرادو 

ةبحددألا مددن ر بحددألا رامتميددعة راتددي بمدددتما راعددألا  راعقددط   9راعقددطرو   ددل  دد  

         بتحارا يذر راعل .   Rahman Gerold يا ال ةحمأل   ،   أله2014

 2015 في  ف  را يألق فنل    راعل  رارألاث من رامج ل را ألم  راصأل ة في   تم ا  

 حددط لمددأل ي ةبحددألا مددن ةبحددألا رامدددتما رارددأل ي ا  دد كو رالرطألايددو ا حددطا راعةراددو  

يدذر راعدل  بطادط  ،   دل حداة2014راعقطرو  راذ  اندل فدي ة مدأل مدالل شدجا رط يدط 

 13 راعدل  رارألادث( فندل  د   2017. ةمأل في ال   د تم ا Puolo Barberi بألةبيا  

 Ilse،   ددل  ددأله بتحارددا يددذر راعددل  2017بحرددأل مددن ةبحددألا مدددتما راعددألا  راعقددط  

Rasmussan   . 

 معدل التغير النسبة % عدد األبحاث عدد األعداد رقم المجلد السنة

2011 1 4 19 9.3 0 

2012 2 4 18 8.8 -5 

2013 3 4 17 8.3 -11 

2014 4 4 29 14.2 53 

2015 5 4 27 13.2 42 

2016 6 4 29 14.2 53 

2017 7 4 34 16.7 79 

2018 8 4 31 15.2 63 

 ــ 100.0 204 32 8 الجملة
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 (9من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

مالل رافتداة  Organic Agriculture  ( تططة ةالر  ر بحألا في مج و   10شكع  

 ه(2018 -1995 

 التوزيع العددي والنسبي للبحوث المتعلقة بالزراعة العضوية المنشورة بمجلة   – 2

       Organic Agriculture  ( 2018 –م 1995خالل الفترة  )م 

 ( راتطزرة راعل    ران  ي الةر ألت راعةراو راعقطرو رامن طةة بمج و   10 ل ل  

     Organic Agriculture     ه(2018 –ه 1995مالل رافتاة 

 األعداد المجلدات الفترة
 جملة البحوث

 % عدد

2010- 2014  1- 4  16 83 40.7 

2015- 2018  5-8  16 121 59.3 

 100.0 204 32 الجملة

( اد  تحظد  2010-1995( رتقو ة  رافتدارت مدن  10من  ةر و راجل ل   

ه،،  ينددأل رجددا 2011بددأ    ةر ددو  ظددار  ال  راعددل  ر  ل مددن رامج ددو  ددلة اددأله 

ر شألةة إاي ة  ر تظأله ر تمارةرو  دل ة ةادلر  رامج دو مندذ يدذر راتدألةري حيدث تصدلة 

(   حدط 2014-2010اة مدن  ةةبعو ةالر ر  نطرأل، اذر فنل ب دغ ادل  ر ادلر  مدالل رافتد

% مددن إ مددألاي را حددطا رامن ددطةة بألامج ددو.ةمأل 40.7بحرددأل شددك ت  83اددل ر تقدد   16

ه  فندددل حظيدددت  شدددك ت  ةر دددألتجأل ادددن راعةرادددو  2018 -2015رافتددداة راتألايدددو  مدددن 

% مدددن إ مدددألاي  ةر دددألت رامج دددو مدددالل ت دددك رافتددداة،   دددل تعدددل ت 59.3راعقدددطرو 

حدألا مدأل بدين مط دطاألت تتع در بتجدألةة  ت دطرر رامط طاألت راتي األاجتجدأل يدذل ر ب
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رامحأل يع راعقطرو فقال ان ر تجالكجأل،  ر  تألق راحيدطر ي راعقدط   كدذاك ة دطرل 

رامحأل يع راعقطرو راتي تت  زةراتجأل، كمأل تتنأل ل  ط ة ر  تألق راعقط    د ع إ رةة 

ر راندطل مدن رامعرةل راعقدطرو، كمدأل تتندأل ل ةرقدأل ر دتارتيجيألت راتنميدو رام دتن  يو اجدذ

 راعةراألت  راعةراألت راعقطرو(.

التوزيع العددي التجاهات األبحاث طبقا  لمو وعات الزراعات العضوية بمجلة   -3

Organic Agriculture ( 2018  -1995خالل الفترة:)م 

( ة  ةادددلر  ر بحدددألا راتدددي تنأل ادددت 11(  را دددكع 11رتقدددو مدددن راجدددل ل   

بحرددألً  204ت  ددغ  Organic Agricultureمط ددطاألت راعةراددألت راعقددطرو بمج ددو 

تتنأل ل ك جأل راعةراألت راعقطرو  مأل رتع ر بجأل من إ تألق حيطر ي اقط   كذاك  ط ة 

رامعرةل راعقطرو   د ع إ رةتجدأل،  رظجدا مدن راجدل ل ةرقدأل ة  يندألب ت دة رتجأليدألت 

 تمر ت فيمأل ر ي:

أليدألت بمج دو  رادذ   دأل  فدي منلمدو يدذل رالتج اإلنتااج الحياواني العضاوي ةر و   -

% من  م و رالةر ألت مالل فتاة رالةر دو،  رعدط  21.1راعةراو راعقطرو بن  و 

بعد  رالادلر  الةر دو رال تدألق زرأل ة ال  رالةر ألت في يذر رالتجألل رادي ت صدي  

 2014راحيطر ي راعقط  كمأل يط راحألل فدي راعدل  راردأل ي  مدن رامج دل رااربدة اعدأله 

اعقددطرو  ذاددك مددن مددالل  ةر ددو ر تددألق فنددل مصدد  الةر ددو  ةر ددو را نددألزرا ر

را نددألزرا راعقددطرو  رام ددألكع راتددي تطر ججددأل، يددذر راددي  أل ددا  ةر ددو مصددألئ  

راعدددل  رااربدددة مدددن  فددد  رامج دددل را دددألبر تددد   . رمدددأل مدددعرةل تابيدددو يدددذل راحيطر دددألت

ت صيصو الةر و رالا أل  من راحيطر ألت راتي تعتمل ا   راتغذرو راعقطرو   ل  د  

 ألت تنطات في  ةر تجأل االا أل  مأل بين ام يدو راتغذردو راعقدطرو يذر راعل  ت ة  ةر

مددن ر ددع ر تددألق رالا ددأل ،  كددذاك رال ددملة فددي مددعرةل رالا ددأل  راعقددطرو،  ر تأل يددو 

رالبنألة من رالا أل  راعقطرو، ر   راي ذاك  ةر و  ظ  راااي في معرةل رالا دأل  

ة بددأل. اد  تنتصددا راعقدطرو، ا مدأل بددأل  ر  دا يدذل رالةر ددألت  دل   نددت فدي  دألةة ر 

 ةر ألت يذر رالتجألل ا   رامط طاين را ألبنين بع رمتل راي  ةر دو راردا ة رالر ندو 

 من حيث رال تألق  رام كالت راتي تطر ججأل مأل و رالمار  راتي رةت طت بجأل.

 Organic( تصني  رتجأليألت ةبحألا راعةراألت راعقطرو بمج و 11 ل ل  

Agriculture   ه2018  -1995مالل رافتاة.) 

 % عدد األبحاث االتجاه البحثي م

 21.1 43 اإلنتاج الحيواني العضوي 1

 5.4 11 األلمدة العضوية  2

 9.8 20 تجارة والتهالا المحاصيل العضوية 3

 18.1 37 التركيب المحصولي للزراعات العضوية 4
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 13.2 27 عناصر اإلنتاج بالزراعة العضوية 5

 13.2 27 جودة وإدارة اإلنتاج العضوي 6

 5.9 12 العمالة  في الزراعة العضوية 7

 4.9 10 اآلثار الناجمة عن اإلنتاج العضوي 8

 8.3 17 التنمية المستقبلية للزراعة العضوية 9

 100 204 الجملة

 من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.المصدر :  -

ا عةراددألت راعقددطرو فنددل  بالتركيااب المحصااولي فيمددأل رددات ل بألالةر ددألت رامتع نددو  -

% من  م و رالةر ألت مالل فتاة رالةر و،   دل تطا دت إادي  ةر دو 18.1شك ت 

رافألكجددو راعقددطرو  فددي منددلمتجأل راتفددألا راعقددط  ، ر ددألفو راددي رال ددأل    را ددطخ 

راعقددط ،  كددذاك را قددا رت راعقددطرو مرددع راطمددأل    را دد ،  كددذاك  ةر ددو 

ر دو رانمدو  را دطفأل   ر ةز  رادذةة ، محأل يع راح ط  راعقطرو  في منلمتجأل  ة

ر دد  راددي ذاددك راليتمددأله بألامحأل دديع راعةرتيددو   منجددأل رافددطل را ددط ر ي راعقددط  

 كددذاك راعرتددط  راعقددط ،   ددل ريتمددت رالةر ددألت را أل ددو بجددذر رالتجددألل بددألاتعاا 

 ا   ر تأل يو يذل رامحأل يع   طايتجأل  راتحلرألت راتي تطر ججأل.

يددألت مج ددو راعةراددو راعقددطرو، فنددل حظيددت بجددأل  ةر ددألت رمددأل رامكأل ددو رارألارددو بألتجأل -

  ل ب غ ادل   وعالقة الزراعة العضوية بعناصر اإلنتاج جودة المحاصيل العضوية

% مدن  م دو رالةر دألت بألامج دو، 13.2 ةر دو بن د و  27رالةر ألت في كع منجمأل 

 فيمدأل ر دد   دط ة رامحأل دديع راعقددطرو  ر رةتجدأل فنددل ةكدعت ا دد  ر ددتارتيجيألت 

ة رامددعرةل راعقددطرو  كددذاك تددألليا ر رةة رامحأل دديع راعقددطرو ا دد  رال تددألق ر رة

 راجدددط ة را أل دددو بت دددك رامحأل ددديع،  ر  رةة راعةرايدددو فدددي راحندددطل راعقدددطرو 

 راتن يلرو،  تصني  ة مأل  ر  رةة راعقطرو في منطنو رامحأل يع راننلردو بأل دت لره 

ة رام تلرمو بأل ت لره راعنأل دا  ارنو متعل ة رامعألريا،كمأل كأل  ينألب ريتمأله بأل  رة

 رامح يو. 

 فيمأل رتع ر بعنأل ا رال تألق فندل تنطادت رالةر دو مدأل بدين  ةر دو را دذ ة راعقدطرو 

 ام يألت راحاا  راتابو  انأل ا رامنألخ،  ينألب من رالةر ألت مأل  مة بين ركردا 

ه، 2011من انصا كمأل يط راحدألل فدي  ةر دو ف كد   رمدا   بألاعدل  راردأل ي ادأله 

عددألت رامددطر  راعقددطرو فددي راتابددو  رامحأل دديع راتددي تددألات بمعددلل ة ا اددن تجم

 رامعرةل  ر ت لره رام تحقارت رالرنألميكيو راحيطرو في راتابو راام يو .
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 (11من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

 Organic( تصني  رتجأليألت ةبحألا راعةراو راعقطرو بمج و 11شكع  

Agriculture    ه(2018 -1995مالل رافتاة 

 بتجاارة والاتهالا المحاصايل العضاوية في رامكأل و رااربعو  أل ت ر بحألا رامتع ندو   -

% من  م و رالةر ألت بألامج و،   دل ريتمدت  ةر دألت يدذر رالتجدألل بأل د ط  9.8بن  و 

راعقددطرو رام ت فددو، يددذر راددي  أل ددا  فجدد  راعن ددألت  رال ددتجالب فيمددأل رتع ددر بألال ذرددو

 رافاص ا تنلر  رانأل و ا  طق   دنألا رامحأل ديع، ر د  رادي ذادك راليتمدأله بعردأل ة 

رال ددتجالب راعقددط  مددن مددالل راط  ددألت راملة دديو، فقددال اددن ر ددتجالب منتجددألت 

ل ر ا أل  من ة ع حيط . كمأل كأل  يندألب ةبدل بدين راتجدألةة  رال دتجالب كمدأل يدط راحدأل

اددن منألفددذ را يددة  2011بألاعددل  رااربددة  David Pearsonفددي  ةر ددو  رفددل بيا ددط  

بألاتجعئو  ةاألرو م تج كي ر  ذرو راعقطرو، كمأل كأل  ريتمأله بلةر دو منظمدو راتجدألةة 

ر  ذرو راعقطرو، فقدال ادن  ةر دو  دط ة بيأل دألت را دطق راعألاميو    ةيأل في تجألةة 

 راعقطرو.

بددأللن  ا دا  ةر ددو ة  مدأل ر ددكع  العمالاة فااي الزراعاة العضاويةكمدأل حظيدت  ةر ددألت  -

% من  م و رالتجأليألت بألامج و ،   ل ةكعت ا   راتعاا ا   ر طرل رامدعرةاين 5.9

أل  ينددألب ريتمدددأله فددي راعةراددو راعقدددطرو   ةبددل ذادددك بألات ددارعألت رال ةبيدددو، كمددأل كددد

، يدذر بألال  أل  راتي من مالاجأل ردت  ت دجيع ر  راغدأل  رامدعرةاين فدي راعةرادو راعقدطرو

را دداركألت راتعأل  يددو بددين رامددعرةاين راعقددطرين فددي رامنددأل ر راتددي راددي  أل ددا  ةر ددو 

ما  و راعمع من رامدعرةل راعقدطرو يذر فقال ان  ةر و  تعتمل ا   رارا ة راحيطر يو.

https://link.springer.com/search?facet-creator=%22David+Pearson%22
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ك  ةر ددو   رفددة رامددعرةاين راعقددطرو  تحددلرألتج ،   ةر ددو منألة ددو رامت صصددو،  كددذا

 اعا  راعمع ا   رامعرةل راعألئ يو راعقطرو  راتن يلرو.

% مددن  م ددو  ةر ددألت رامج ددو،   ددل تطا ددت 5.4شددك ت   االلاامدة العضااوية ةر ددألت  -

اتدددأليارت را دددمأل  بن دددا م ت فدددو ا ددد  رامحأل ددديع  مكط ألتجدددأل  مطرز دددألت رامدددأل ة مدددن 

 امعة او اقطرأل في راتابو راام يو، را قا رت ر

 يذر راي  أل ا  ةر و  لألة ة ا رامعرةل ا   رامحأل يع .

% مددن  م ددو 8.3 بالتنميااة المسااتقبلية للزراعااة العضااويةشددك ت ر بحددألا رامتع نددو  -

 ةر ألت رامج و ،   ل ريتمت يذل رالبحألا بلمج إ تألق راغدألز راحيدط  فدي  ظد  راعةرادو 

ادددي  أل ددا راليتمدددأله بألانمذ ددو رال دددتلرمو،  راتعدداا ا ددد  راعقددطرو راعةرايدددو، يددذر ر

 .راعطرمع راتي تدلا ا   ر تلرمو  ظ  ر  تألق راعقط  

باآلثااار الناجمااة عاان ةمددأل رامكأل ددو ر ميدداة فنددل كأل ددت مددن  صدديا رالةر ددألت رامتع نددو   -

% مددن  م ددو رالةر ددألت مددالل فتدداة رالةر ددو  5حيددث ادد  تتجددأل ز  اإلنتاااج العضااوي

ريتمددت بددألاتعاا ا دد  رآللددألة رامتات ددو ا دد  راددت    راتددلةرجي مددن بألامج ددو،   ددل 

راجطر ا راتن يلرو ا مغذرألت في راعةراو راعقطرو، فقدال ادن راتعداا ا د  راتحدلرألت 

 راائي يو راتي تحطل     تططرا ر  ذرو راعقطرو ا   رام تطا رامح ي  راعألامي.

التوزيع الجغرافي ألبحاث الزراعات العضوية على قارات العالم بمجلة  -4

Organic Agriculture  ( 2018 -1995خالل الفترة :) 

( راتطزرة راجغارفي  بحألا راعةراألت راعقطرو ا    ألةرت راعألا  مالل 12 ل ل  

 ه(2018 -1995رافتاة  

 % ال  ر بحألا رانألةة ه

 63.2 129 ة ة بأل 1

 16.2 33 ة يأل 2

 8.8 18 ةماركأل را مألايو 3

 4.4 9 ةماركأل راجنطبيو 4

 3.9 8 ةفارنيأل 5

 3.4 7 ر تارايأل 6

 100 204 راجم و

 رامصلة : من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.             

( ة   ةر دألت راعةرادو راعقدطرو  بجدذل رامج دو 12(  را دكع  12رتقو من راجدل ل  

 ةر ددو،   ددل تطزاددت ا دد   ددألةرت راعددألا ،   ددل رحت ددت  ددألةة ة ةبددأل رامكأل ددو  204ت  ددغ 

% مددن  66.2بحددث شددك ت  129ر  ادد  فددي اددل  ر بحددألا راتددي   نددت ا يجددأل بطر ددة 

ذل رامكأل و ب د ا   دطل رامج دو  م و ر بحألا ا   م تطا رانألةرت،  اي  م تغا  ي
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في  طألق يذل رانألةة،   ل   نت يذل ر بحألا فدي ر  دا   ل راندألةة  منجدأل ا د   د يع 

رامرددألل ةامأل يددأل، ر ج تددار، يطانددلر، ررطألايددأل، فا  ددأل، فن نددلر، رانم أل، طر ددار ...راددي، ةمددأل 

ألةة فكأل دت  د  Organic Agricultureرانألةة رارأل يو من حيث ال  ر بحألا في مج دو 

% مدن  م دو ةبحدألا رامج دو  مدن رادل ل 16.2ة يأل إذ شك ت ر بحألا راتي   نت بجدأل 

راتي   نت ر بحألا في إحلا ا ا   او ة ديطرو منجدأل راصدين، إردار ، تاكيدأل،  د طنو 

امددأل ، إ ددارئيع، ر ة  ، كطةرددأل  راجنددل،  فددي راتاتيددا رارألاددث  ددأل ت  ددألةة ةماركددأل 

% مددن اددل  8.8بحددث بن دد و  18  نددت بجددأل  را ددمألايو حيددث ب ددغ اددل  ر بحددألا راتددي

ةبحددألا رامج ددو مددالل فتدداة رالةر ددو، ةمددأل راماركددع ر ميدداة فددي اددل  ر بحددألا رامط نددو 

( ا   راتاتيدا. 7(، ر تارايأل 8(، ةفارنيأل 9فكأل ت من  صيا  ألةرت ةماركأل راجنطبيو  

كينيدأل، ةمدأل   من رادل ل ر فارنيدو راتدي   ندت ر بحدألا بجدأل راجعرئدا،  يجياردأل، تنعر يدأل،

   ل ةماركأل راجنطبيو فأل تصات ا   را ارزرع  ر كطر  ة.

 
 Arc Gis 10.3(  بأل ت لره با ألمج 12من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل       

( راتطزرة راجغارفي  بحألا راعةراو راعقطرو ا   م تطا رانألةرت بمج و 12شكع   

Organic Agriculture    2018 -1995مالل رافتاة) 

 Organicنما ج من المو وعات البحثية عن الزراعة العضوية بمجلة  -5

Agriculture  ( 2018 -1995خالل الفترة:)م 

 العدد المجلد السنة عنوان البحث م

1 
م يل من راطمأل   رامعألاجو في رانظأله راعةراي 

 را يةي راعقط 
2011 1 1 

 3 1 2011راتنيدددي  را يةدددي ا عصدددألئا راعقدددطرو رام دددتطة ة إاددد   2
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 رال مألةب:  ةر و حألاو ان را اتنألل 

3 
ة دد أل  اددع ا رامددعرةاين فددي رات ددجيع بألاعةراددو 

 راعقطرو
2012 2 2 

4 
ر دددتارتيجيألت إ رةة رانيتدددا  ين فدددي را دددذ ة راعرتيدددو 

 راعقطرو في فصع را تأل 
2013 3 2 

5 
ح دا تدأليا ر  فدأل  راحارلدو إ تأل يو   طايو رانمدو 

 في راعةراو راعقطرو
2014 4 1 

6 
تددأليا إ رةة رامحأل دديع راعقددطرو ا دد   مددة ةمددار  

 را كتارأل في ر ةز
2014 4 3 

 3 4 2014 راعةراو راعقطرو في بطتأل : رالحتمألالت  راتحلرألت 7

8 
راعةراددو راعقددطرو فددي إرطألايددأل: راتحددلرألت    جددألت 

 رانظا
2015 5 3 

9 
را ددد كألت راغذرئيدددو:   ة راعمدددع راجمدددألاي  راتنميدددو 

 رامح يو في راعةراو راعقطرو 
2015 5 3 

10 
  طب رال دتجالب فيمدأل رتع در بأل  ذردو راعقدطرو مدن 

 منظطة رات طرر 
2015 5 4 

11 
راعةراو بين رادذةة  را ندطل: تنيدي  رادنظ  رامحصدطايو 

 راعقطرو
2016 6 1 

12 
 تحدلرألت راتمدأل  زةرادو   رفة رامعرةاين راعقطرو 

 راحفي في ة ة بأل
2016 6 4 

13 
م دددأليمو راعةرادددو راعقدددطرو فدددي را ددد ة راعألمدددو فدددي 

 رال مألةب
2017 7 3 

 3 7 2017 راعةراو راعقطرو في إ ل  ي يأل: راتحلرألت  رافاص 14

15 
ر ةز راعقددددط : ر ددددتارتيجيألت ر  تددددألق رامحتم ددددو، 

 راتحلرألت  راتط عألت
2018 8 1 
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I 

 

v Y Name research N 

1 1 2011 
Cultivar mixtures of processing tomato in an organic 

agroecosystem 
1 

3 1 2011 

Environmental assessment of organic juice imported to 

Denmark: a case study on oranges (Citrus sinensis) from 

Brazil  

2 

2 2 2012 Farmers’ reasons for deregistering from organic farming 3 

2 3 2013 
Nitrogen management strategies in organic winter oilseed 

rape (Brassica napus L.) production 
4 

1 4 2014 
Wheat yield and quality as influenced by reduced tillage 

in organic farming 
5 

3 4 2014 
mpact of organic crop management on suppression of 

bacterial seedling diseases in rice 
6 

3 4 2014 Organic agriculture in Bhutan: potential and challenges 7 

3 5 2015 Organic agriculture in Italy: challenges and perspectives 8 

3 5 2015 
Food networks: collective action and local development. 

The role of organic farming as boundary object 
9 

4 5 2015 
Consumption behaviour regarding organic food from a 

marketing perspective—a literature review 

1

0 

1 6 2016 
Intercropping of maize and pulses: an evaluation of 

organic cropping systems 

1

1 

4 6 2016 
Organic farmers’ motivations and challenges for adopting 

conservation agriculture in Europe 

1

2 

3 7 2017 
Contribution of organic farming to public goods in 

Denmark 

1

3 

3 7 2017 
Organic agriculture in Indonesia: challenges and 

opportunities 

1

4 

1 8 2018 
Organic rice: potential production strategies, challenges 

and prospects 

 

1

5 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-010-0002-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-010-0002-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-011-0014-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-011-0014-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-011-0014-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-012-0030-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-013-0044-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-013-0044-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-013-0055-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-013-0055-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-014-0075-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0098-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0118-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0118-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0109-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0109-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0108-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0108-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0136-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0136-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-017-0193-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-017-0193-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-016-0160-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-016-0160-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-016-0172-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-016-0172-4
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 Organicتحلياااال لاااابعن نتااااادر درالااااات الزراعااااة العضااااوية بمجلااااة  

Agriculture  :  

ريتمددت ةبحددألا راعةراددو راعقددطرو بجددذل رامج ددو بلةر ددو مط ددطاألت تتع ددر بأل  تددألق  -

راحيطر ي راعقط  مأل و إ تدألق ر ا دأل ، إ دألفو إادي راردا ة رالر ندو، ة د  إادي ذادك 

راليتمأله بألاحيطر ألت  منجأل را نألزرا  راتي مص  اجأل راعل  رارأل ي بألامج ل رااربدة ادأله 

 8 ددو را نددألزرا راعقددطرو   ددل  دد  يددذر راعددل  ، حيددث تدد   راتاكيددع ا دد   ةر2014

 ةبحألا. 

تعا ت بعد  رالةر دألت اعم يدو تجدألةة   ت دطرر رامحأل ديع راعةرايدو راعقدطرو،   -

فقال ان ر تجالب ر  ذردو راعقدطرو   دل ب دغ ادل  رالةر دألت رامتع ندو بجدذر رامط دة 

تدألق مأل دو بحرأل، يذر إاي  أل ا إاي  ةر و اال و راعةراو راعقدطرو بعنأل دا ر   20

راتابو راعةرايو   ظأله راصاا  راحاا، كمأل كأل  ينألب ريتمأله بلةر و تدأليا ر  دملة 

 راعقطرو ا   رامحأل يع.

حظي مط طل  ط ة رامحأل يع راعقطرو   اق إ رةة رامعرةل راعقدطرو  ر  تدألق  -

 بحرأل، كمأل كأل  ينألب ريتمأله بألالةر دألت رامتع ندو 25بجأل بعل  من ر بحألا تجأل ز ال ل 

بألاعمألاو في راعةراو راعقطرو، كمأل  تطا ت بع  ر بحألا إاي  ةر و رآللألة رانأل مدو 

 ان ر  تألق  را ذ ة راعقطرو.

 ردددات ل بألاتاكيدددا رامحصدددطاي ا عةرادددألت راعقدددطرو فندددل حظيدددت بعدددل  ك يدددا مدددن  -

رالةر ددألت تدد  تصددنيفجأل إاددي  ةر ددألت تتع ددر بألاعةراددو راعقددطرو امحأل دديع راح ددط  

و مأل ددو راتفددألا،  را قددا رت راعقددطرو  راتددي رددأتي فددي منددلمتجأل  رافألكجددو راعقددطر

محصطل راطمأل  ،   ل   نت يذل رالةر ألت في مندأل ر م ت فدو مدن راعدألا  منجدأل ا د  

   يع رامرألل، ر ج تار، يطانلر، رال مألةب، ر ل  ي يأل، راجعرئا،  راصين.

قدطرو، فمنجدأل تطا ت بع  رالةر ألت إادي مط دطل راتنميدو رام دتن  يو ا عةرادو راع -

مأل رةت ل بج تألق راغألز راحيط  في رامعرةل راعقطرو   محأل او  مج راغدألز راحيدط  فدي 

 ظ  راعةراو راعقط ،  كذاك  ةر دو ة ردو راحاكدو راعقدطرو راعألاميدو  راحأل دو إادي 

رالا  راع مي،  ةرقأل  ةر ألت ريتمت بألاعةرادو مدن ر دع راتندطل را يطادط ي، يدذر إادي 

ركطاط يو راعةرايو رامعلاو اقطرأل، ة   اذاك راتطاق اا ردو  أل ا  ةر و رانظ  رال

 ه  بألانطألل راعقط   تحلرلر في رالتحأل  ر  ة بي.  2030

رابعاااا : االتجاهاااات الحديثاااة فاااي درالاااات الزراعاااة العضاااوية بمجلاااة 

 Agroecology and)اإليكولوجيااا الزراعيااة ونلاام الغااتاا المسااتدامة

Sustainable Food Systems: 

تُعددداا رامج دددو راتدددي  حدددن بصدددل   ةر دددتجأل بأل ددد  ر ركطاط يدددأل  

 Agroecology and Sustainableراعةرايدو   ظد  راغدذر  رام دتلرمو 

Food Systems   كأل دت (،   دل 2018إادي رآل    2013 ذادك مندذ ادأله

https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21
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ه بأل دددد  مج ددددو راعةراددددو 2012إاددددي اددددأله  1990تعدددداا  ددددألبنأل منددددذ   ددددأتجأل اددددأله 

 تُكددا، ر ركطاط يددأل    Journal of Sustainable Agricultureرام ددتلرمو

راعةرايو  ر  ظمو راغذرئيو رام تلرمو ا مجألالت رانألشةو ب ااو في مجدألل ر ركطاط يدأل 

را حدث راع مدي  راممألة دو ر  تأل يدو  راعةرايو  ر تلرمو  ظأله ر  ذرو، من مالل ةبدل

بألاعمددع رال تمددألاي راتحددطر ي، كمددأل تددطفا ر ركطاط يددأل راعةرايددو ة ألً ددأل اتطددطرا راددنظ  

 راغذرئيو را لر و في رام تن ع.

 Agroecology andتنددله مج ددو ر ركطاط يددأل راعةرايددو   ظدد  راغددذر  رام ددتلرمو  

Sustainable Food Systems    تغطيو   نيو    ايدو  تتميدع بمندألالت م نيدو ا د

 ةر ددألت متعددل ة رات صصددألت  متعددل ة رالمتصأل ددألت، كمددأل شددم ت ةرقددأل مار عددألت 

راكتا  راحدطرة  رامطر د   رآلةر   راتع يندألت  رالفتتألحيدألت(، كمدأل تاكدع رامج دو ا د  

يددر راتغييددارت راتددي رجددا ة  تحددلا فددي تصددمي   إ رةة  ظمنددأل راغذرئيددو مددن ة ددع تحن

راتطرز  بين ر ت لره رامطرة  راط يعيو  حمألرو را يةدو مدة رحتيأل دألت ر  تدألق،  راجدل ا 

رال تصأل رو،  ر من راغذرئي،  راافألييو رال تمألايو اجمية رانأل،. ت جة رامج و  ةر دو 

 تط يدددر ر ركطاط يدددأل راعةرايدددو مدددن ة دددع تطدددطرا بدددلرئع ا م دددألكع رامعندددلة ال دددتنفأل  

و،  تقدديير راتنددطل راحيددط  راعةراددي،  ر ددتمارة راجددطل فددي رامددطرة ،  تددليطة را يةدد

راعددألا ،  تط يددل  تصددنية  ظددأله راغددذر ،  تغيددا رامنددألخ،  فنددلر  ر ةر ددي راعةرايددو. 

ت ددت له رامج ددو  جددج ر  ظمددو راغذرئيددو،  ت ددع  ا حصددطل ا دد  م ددارت فددي مجددألل 

 تددلامجأل راعةراددو ر ركطاط يددو فددي رامددعرةل،  رام ددألةكو،  راتط دد   حددط راتغييددا، 

 منججيألت  ر عو رانطألق اتح يع  تنيي  رال تلرمو.

 .STEPHEN Rت قدة  ميدة ر  ةرق رامنلمدو اتنيدي  ة ادي مدن   دع رامحداة  يدط

GLIESSMAN  ،، ر  ددتألذ راف ددا  بجألمعددو كألايفطة يددأل ة  رامحدداة رام ددألةب بددا

   إذر   ددلت ة جددأل تحتددألق امعرددل مددن رالةر و،تا ددع  ا مار عددو مددن   ددع حكددأله م ددار

م دتن ين رنتمددط  إاددي اددل  مددن رامد  ددألت راع ميدو فددي اددل  مددن راددل ل منجددأل ر ددتارايأل، 

كنلر، راصين، ر ج تدار، را ارزردع، فا  دأل، رايط دأل   ررطألايدأل .  تعدا  رامج دو مندألالت 

امط دددطاألت مردددع: ممألة دددألت م تكددداة تاتكدددع ا ددد  رافجددد  ر ركطادددط ي،  راعةرادددو 

جطر ددا رال تصددأل رو  رال تمألايددو  راف  ددفيو راعقددطرو  ر  ظمددو را لر ددو ر مدداا،  را

 ا عةراو رام تلرمو  راتط عألت رام تن  يو  را يألةرت  را يأل ألت  مدشارت رال تلرمو.

رت    ا مج و ر ركطاط يأل راعةرايو   ظ  راغذر  رام تلرمو من مالل شاكو  طم دط  

 ددايأل ،،  تصددلة بألا غددو ر  ج يعرددو،  رددت   Taylor  &Francis Groupة رتدداز 

مج دل  42ه  حدط 2018-1990ا ا ر  تا ت،   ل  لة من رامج و مالل رافتداة مدن 

 -1990بحدث،  مدن راجدلرا بألادذكا ة  ل رافتداة مدن    1286ال ر   حدط  222تق  

(  فندل 2012-2009(     كع مج ل ةةبدة ةادلر  فندل، ةمدأل رافتداة راتألايدو مدن  2008

ر ادلر  فدي كدع مج دل إادي ا داة ةادلر      كع مج ل لمأل ي ةالر ،   ل رةتفعت  م و
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(،  فددي  جألرددو يددذر راجددع  ال رفطتنددأل ة   ددذكا ة  2018 - 2013مددالل رافتدداة مددن  

 .2017 ذاك األه  1.140يذل رامح و  ل ب غ  Impact Factorمعألمع تأليا 

 Agroecology and Sustainableتطور حجام البحاوث المنشاورة بمجلاة  -1

Food Systems: 

 Agroecology and Sustainable Foodب غ إ مألاي رامج دلرت بمج دو   

Systems  ر تجدت  1995مج دل بدلةت بألامج دل را دألم  ادأله  37مالل فتاة رالةر دو 

ال ر،   ل  مت يدذل  204منت يذل رامج لرت ه،   ل تق2018األه  42بألامج ل ة   

،    دل -(13(  شدكع  13 دل ل   -بحدث  دنطرألً  50.1بحرألً بمتط دل  1203ر الر  

ت ألرن إ تألق رامج دو فدي ادل  ر  دلرةرت  كدذاك ادل  ر بحدألا،  فندل ب دغ ادل  ر ادلر  

بحرأل بكع ادل   6.4بحث بمتط ل  32 حط مم  ةالر  تق   1995راصأل ةة في األه 

، 1996% من  م و ر بحألا مدالل فتداة رالةر دو، ةمدأل راعدألمين راتدألايين  2.7بن  و  

ال  اكع األه،   ل ب غ ال  ر بحألا في راعدأله  11( فنل   ع ال  ر الر  بجمأل 1997

،   دل تار دة ادل  ر ادلر   كدذاك 1997بحرأل األه  48بحرأل، فيمأل ب غ  47 حط  1996

بحث،   ل ر تما يدذر راتذبدذ  فدي  26ةالر    6حيث ب غت  1998ر بحألا في راعأله 

ر  لرةرت من ادأله إادي ةمدا،  بعدط  ذادك إادي إ دلرة ادل  مدن رامج دلرت ر  دألفيو 

بد ع  را دنطرت، يددذر إادي  أل ددا إ دلرة مج ددلرت تندة فددي األمين كمدأل يددط راحدألل فددي 

 را نطرت رامألايو(.

الزراعية  خالل ( التطور العددي للبحوث المنشورة بمجلة االيكولوجيا 13جدول )

م.2018 -1995الفترة   

 النسبة % عدد األبحاث عدد األعداد السنة

1995 5 32 2.7 

1996 11 47 3.9 

1997 11 48 4.0 

1998 6 26 2.2 

1999 10 51 4.2 

2000 6 33 2.7 

2001 9 56 4.7 

2002 8 56 4.7 

2003 8 56 4.7 

2004 8 60 5.0 

2005 9 62 5.2 

2006 6 55 4.6 
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عملية حصر البحوث المنشورة  المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على 

 بالمجلة خالل فترة الدرالة.

تغيا راط ة في   يعو ر  دلرةرت  دطر  رامج دلرت  مدأل تتقدمن  مدن ةادلر   

حيث ة  و ينألب ر تظأله في ال  رامج لرت حيث ة  حت مج دل  2013بلررو من  األه 

ا، إال ة جدأل ةالر   في راعأله،  ر  كأل  ينألب ت دألرن فدي ادل  ر بحدأل 10 رحل فنل رق   

ه ةكرا ر اطره في ر  تألق راع مدي بألامج دو 2007ا  تكن ذرت تفأل ت ك يا.  رعل األمي 

% مددن  م ددو ر بحددألا رامن ددطةة مددالل فتدداة رالةر ددو، 6.9بحرددألً(  بن دد و  83بطر ددة  

بحرأل، كمدأل رحتدع راتاتيدا رارألادث ادألمي  62بطر ة  2005 في راتاتيا رارأل ي  أل  األه 

% مددن حم ددو 5بحرددأل تمرددع  60 ددغ اددل  ر بحددألا بكددع اددأله حيددث ب 2009   2004

ر بحددألا رامن ددطةة مددالل فتدداة رالةر ددو،  ةمددأل ة ددع ر اددطره فددي ر  ددلرةرت بألامج ددو 

% مدن  م دو را حدطا رامن دطةة 2.2بحردألً بن د و  26بطر دة  1998فتمر ت فدي ادألمي 

     (.2018-1995بألامج و مالل رافتاة من  

2007 9 83 6.9 

2008 6 41 3.4 

2009 9 60 5.0 

2010 8 46 3.8 

2011 7 38 3.2 

2012 8 43 3.6 

2013 10 57 4.7 

2014 10 49 4.1 

2015 10 49 4.1 

2016 10 52 4.3 

2017 10 55 4.6 

2018 10 48 4.0 

 100 1203 204 الجملة
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 (131من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

( تطددطة ةاددلر  ر بحددألا فدد  مج ددو  رالركطاط يددأل راعةرايددو  مددالل رافتدداة  13شددكع  

 ه(2018 -1995 

 التوزيع العددي والنسبي للبحوث المتعلقة الزراعة العضوية المنشاورة بمجلاة  – 2

 م(:2018 – 1995االيكولوجيا الزراعية خالل الفترة ) 

 Agroecology and Sustainable Food Systems ريتمدت مج ددو  

بألاعلرددل مددن رات صصددألت  منجددأل راجغارفيددأل،   ددل تعددل ت ر  ددلرةرت بجددأل مددالل فتدداة 

بحث،   ل ت ألرنت ةالر  ر بحألا رامن دطةة  1203مج ل تق   37رالةر و حيث ب غت 

-1995فنددل شددك ت رافتدداة مددن   -( 14( شددكع  14 ددل ل  -ة إاددي ةمدداا،مددن فتددا

% من  م و ر بحألا رامن طةة،   ل ةمدذت يدذل ران د و فدي رالةتفدألل 17(  حط 1999

(، إال ة جدأل ادأل  ت راتار دة إادي 2009-2005% مالل رافتداة مدن  25إاي ة  ب غت 

 ( .2018-2015%(  ذاك مالل رافتاة من  17 ف  ان  و راتي بلةت بجأل  

بحردأل  128ةمأل راعةراألت راعقطرو  فنل  ب غ إ مألاي ال  ةبحأللجأل مدالل فتداة رالةر دو  

بحرددأل اكددع فتدداة،   ددل شددك ت  25.6تتددطزل ا دد  مم ددو فتددارت مم ددي ، ة  متط ددل 

% من  م و  ةر ألت رامج و،   دل تد    دا ة ل بحدث ادن راعةرادألت راعقدطرو 10.6

عل  ر  ل،  يذر رعني ة  راليتمأله بجدذر رالتجدألل بألا 13بألامج ل ة    1998بألامج و األه 

 ددأل  م كددار منألة ددو ب ددأل ي رامجددالت محددع رالةر ددو، كمددأل ر دديا رةتفددألل اددل   ةر ددألت 
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راعةراو راعقطرو إاي ة جأل حظيت بأيميو  رمع رامج دو فقدال ادن راليتمدأله بألاعةرادو 

 رام تلرمو ررقأل.

 راعقطرو رامن طةة بمج و ( راتطزرة راعل    ران  ي الةر ألت راعةراو14 ل ل  

 ه(2018 – 1995مالل رافتاة   رالركطاط يأل راعةرايو

 األعداد الفترة
 جملة البحوث

 ةر ألت راعةراو 

 راعقطرو
راعةراو راعقطرو  

من إ مألاي 

 % ال  % عدد رالةر ألت %

1995-1999  43 204 17.0 5 3.9 2.5 

2000- 2004  39 261 21.7 16 12.5 6.1 

2005-2009  39 301 25.0 32 25.0 8.3 

2010- 2014  43 233 19.4 50 39.1 21.5 

2015- 2018  40 204 17.0 28 21.9 13.7 

 10.6 100 128 100.0 1203 204 الجملة

المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على عملية حصر البحوث المنشورة  

 خالل فترة الدرالة.بالمجلة 

 ا   راا   ممأل   ر فنل ت ألرنت ةالر   ةر ألت راعةرادو راعقدطرو مدن فتداة  

بحرددأل شددك ت  50فددي رامنلمددو بطر ددة  2014-2010 مدداا، فنددل  ددأل ت رافتدداة مددن 

% مدن 21.5% من إ مألاي بحطا راعةراو راعقطرو بألامج و، كمأل ة جدأل شدك ت 39.1

( فندل 2009-2005ة مدن    م و ر بحألا رامن طةة بألامج و في  ف  رافتاة، ةمدأل رافتدا

 أل ت في راتاتيدا راردأل ي مدن حيدث  م دو  ةر دألت راعةرادو راعقدطرو بألامج دو حيدث  

% من  م و ر بحألا رامن طةة في  ف  رافتاة، ةمأل 8.3%، كمأل ة جأل شك ت 25شك ت 

( حيدث 1999-1995ر ع رافتارت في ال  ةبحألا راعةراألت راعقطرو  فكأل ت مدالل  

% مدن  م دو ر بحدألا 2.5%، كمدأل شدك ت 3.9ةبحدألا بن د و  5ب غ ال  ر بحألا بجأل 

( فع دد  2018-2015بألامج ددو مددالل  فدد  رافتدداة. ةمددأل رافتدداة ر ميدداة مددن رالةر ددو  

راا   من ة جأل  دأل ت فدي راتاتيدا رارألادث مدن حيدث ادل   ةر دألت راعةرادو راعقدطرو 

ج دو  فدي  فد  %(،إال ة جأل رحت ت راتاتيا رارأل ي من حيث  م و رالةر دألت بألام21.9 

 %(.  13.7رافتاة راعمنيو  
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 (14من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

 راتطزرة راعل    ران  ي الةر ألت راعةراو راعقطرو رامن طةة بمج و ( 14شكع  

 ه(2018 –ه 1995مالل رافتاة    رالركطاط يو راعةرايو       

و وعات الزراعاات العضاوية بمجلاة التوزيع العددي التجاهات األبحاث طبقا  لم -3

 م(:2018  -1995االيكولوجيا الزراعية خالل الفترة )

( رت دين ة  ةادلر  ر بحدألا راتدي 15(  را دكع 15من تح يع  ةر دو راجدل ل   

 Agroecology and Sustainableتنأل ادت مط دطل راعةرادو راعقدطرو بمج دو 

Food Systems    مددن إ مددألاي ةبحددألا رامج ددو 10.6بحرددألً بن دد و   128تصددع %

مددالل فتدداة رالةر ددو(،   ددل ر ددلة ت يددذل رالةر ددألت تحددت ت ددة رتجأليددألت ا دد  رانحددط 

 راتألاي:

ا عةراألت راعقطرو  في رامنلمو حيدث  بالتركيب المحصولي أل ت رالةر ألت رامتع نو  -

% من  م و  ةر دألت راعةرادو 18بحرأل بن  و  23ب غ إ مألاي ر بحألا في يذر رالتجألل 

راعقددطرو،   ددل تنطاددت يددذل رالةر ددألت  ةكددع كددع منجددأل ا دد   ةر ددو محصددطل معددين 

كلةر دددو رادددذةة  رانمدددو را دددتط   ر ةز راعقدددطرو  كدددذاك محأل ددديع را قدددا رت 

راعقطرو مرع راطمدأل    را د ، يدذر رادي  أل دا  ةر دو رافألكجدو راعقدطرو مردع راتفدألا 

مدددن رامنتجددألت راعةرايدددو، ر ددد  رادددي ذاددك   دددا  ت ندددي راعةرادددو   راكدداز   يايدددأل

 راعقطرو في ةشجألة راعرتط .

 في رامكأل و رارأل يو  أل ت رالةر ألت رامتع نو بجط ة رامحأل ديع   داق إ رةة رامدعرةل  -

% مدددن  م دددو  ةر دددألت راعةرادددألت 16.4راعقدددطرو  ام يدددو ر  تدددألق حيدددث شدددك ت 

 راعقطرو بألامج و،   ل ريتمت يذل رالةر ألت 

 ، يذر راي  أل دا اندلبآلألة ر  رةة راعقطرو ا   كرألفألت راعةراو راعقطرو في راحنطل

بددين ممألة ددألت ر  رةة راعقددطرو راتن يلرددو بددين رامددعرةاين، كمددأل ريتمددت رامنألة ددألت 
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راعقدطرو، ر د  رادي ذادك  ةر دو  رالةر ألت راتأليارت ر  رةرو ا    ط ة رامحأل يع

 .  إ رةة راغذر 

( تصني  رتجأليألت ةبحألا راعةراألت راعقطرو بمج و 15 ل ل  

 ه(.2018  -1995مالل رافتاة    رالركطاط يأل راعةرايو
 % عدد األبحاث االتجاه البحثي م

 3.9 5 اإلنتاج الحيواني العضوي 1

 10.9 14 األلمدة العضوية  2

 7 9 تجارة والتهالا المحاصيل العضوية 3

 18.0 23 التركيب المحصولي للزراعات العضوية 4

 14.1 18 بالزراعة العضويةعناصر اإلنتاج  5

 16.4 21 جودة وإدارة اإلنتاج العضوي 6

 8.6 11 العمالة  في الزراعة العضوية 7

 9.4 12 اآلثار الناجمة عن اإلنتاج العضوي 8

 11.7 15 التنمية المستقبلية للزراعة العضوية 9

 100 128 الجملة

 رامصلة : من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.

% مدن  م دو 14.1شك ت ر بحألا راتي تلة، راعطرمع رامدلاة في ر  تألق راعةرادي   -

 ةر ألت راعةراو راعقطرو،  من رالةر ألت رام فتو ا نظا في يذر رالتجألل يط مدأل رتع در 

بددل ة رال اددو فددي  ادد  راعةراددألت راعقددطرو، إال ة  ر  ددا رالةر ددألت فددي يددذر رالتجددألل 

ي يذل راعةرادألت، ر دألفو اعندل منألة دو بدين راتابدو تاكع ا    ةر و راتابو  تأليايأل ف

 راملرةة اقطرأل  تن يلرأل.

 15ةمأل ر بحألا راتي تاكع ا   راتنميو رام تن  يو ا عةراألت راعقطرو فندل ب دغ ادل يأل  -

% مدن  م دو  ةر دألت راعةرادو راعقدطرو بألامج دو،  مدن يدذل 11.7بحرأل ة  مدأل رمردع 

و  تحدلرألتجأل،  كدذاك ر دت لرمألت ران ألتدألت رالةر ألت مدأل رتع در بآفدألق راعةرادو راعقدطر

راعقطرو في  نألاو ران يج راعقط ،  منجأل مدأل ريدت  بدل ة يدذل راعةرادألت فدي تنميدو 

رامجتمة  بحث   ع رال تارتيجيألت را لر و اال تنألل إاي ر  تألق راعقط ، كمأل كأل  مدن 

ت لره  ر دد  ددمن راليتمددأله مددأل رتع ددر بتح ددين كفددأل ة راطأل ددو مددن مددالل ت ددك راعةراددألت

إ تدددألق راطأل ددو فددي ة ظمدددو رال تددألق راعقدددط   را قددار   راتن يلردددو، يددذر رادددي  أل ددا 

 تنيدي  ر دتلرمو رادنظ   رامحأل يع رام تلرمو مدن مدالل إ رةة راكابدط  راعقدط  ا تابدو

 راعةرايدو راعقددطرو  راتن يلرددو، يدذر ر ددألفو راددي ر تصدأل رألت بددلرئع راعةراددو رام ددتلرمو

 .و راعقطرو راارأل ة را يةيو في راعةرا

شجلت رالةر ألت رامات طو بأل  ملة راعقطرو بألامج دو محدع رالةر دو ةيميدو  ر دحو،  -

% من  م و  ةر ألت راعةراو راعقطرو بجأل،  فدي يدذر رالتجدألل رالحدي 10.9إذ شك ت 
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إاطأل    ة ك يا ال ت لره راا ا راعقط  في زرأل ة ر  تدألق، يدذر إادي  أل دا  ةر دو 

ةراو من مالل ام يو رات ميل، فقال ادن تدأليا راتط يدر رلا راكابط  راعقط  في راع

 طردع ر  دع األ دملة راعقددطرو  رامعل يدو ا د   ددط ة رامحأل ديع ،  تدألليا رام  فددألت 

راعقددطرو   ارنددو رات ددميل ا دد   قددججأل ، ر دد  راددي ذاددك فعألايددو ر  ددملة راعقددطرو 

 تابو.  راحيطرو رامكم و مة ر  ملة راكيمأل رو اتح ين رحت أل، رامأل  في را

% مددن  م ددو 8.6ب غددت   دد و رالةر ددألت رامات طددو بألاعمألاددو فددي راعةراددو راعقددطرو  -

 ةر ألت راعةراو راعقطرو،  من رامط طاألت رامات طو بجدذر رالتجدألل  ةر دو تكدألاي  

راعمألاددو رامات طددو بألاعةراددو راعقددطرو،  كددذاك راتعدداا ا دد  تفقدديالت رامعرةاددط  

ا ددد  تأريدددل راعةرادددو راعقدددطرو  ر ةشدددأل   راعقدددطرط   راتن يدددلرط : رآللدددألة رامتات دددو

راعةراي، يذر راي  أل ا راتطاق ا م أل ا راتي راريأل معرةاي رامحأل ديع راعقدطرو، 

منألة ددو راددنظ  راعقددطرو  راتن يلرددو ا مددعرةاين ،  راتعدداا كمددأل ر صددا راليتمددأله ا دد  

أل ت دجيع رادتع    رالبتكدألة ا عةرادو رام دتلرمو، كمد  ش كألت رامدعرةاين راعقدطروا   

را يألةرت رال تارتيجيو را لر و ا مدعرةاين فدي حألادو ر  دطرق كأل  ينألب ريتمأله بلةر و 

 .راعقطرو راصغياة

مددن  ةر ددألت راعةراددو % 9.4شددك ت  ةر ددو راللددألة رانأل مددو اددن راعةراددو راعقددطرو  -

فدي  راعقطرو بألامج و  ر صا راليتمدأله يندأل بلةر دو راتدأليا ران د ي األ دملة راعقدطرو

 ،  كذاك رلألةيأل رالرجألبيو ا   راصحو  رامجتمة.رامحأل يع في راتابو تح ين إ تأل يو 

 ةر دألت بن د و  9ب غ ال  رالةر ألت رامات طو بتجألةة  ر تجالب رامحأل يع راعقدطرو  -

% مددن  م ددو  ةر ددألت راعةراددو راعقددطرو بألامج ددو مددالل فتدداة رالةر ددو،  تنطاددت  7

تفقدديالت رام ددتج ك ا معددألريا  دداق رامعألاجددو فددي يددذر رالتجددألة فمنجددأل مددأل  ددأله بلةر ددو  

راعقددطرو،  ينددألب مددن ريددت  بددألاتعاا ا دد  رامحددل رت رامكأل يددو ا عةراددو راعقددطرو 

   رفدة   رافداص رامح يدو امنألفدذ را يدة، كمدأل ريتمدت رمداا بلةر دو ر  ذردو راعقدطرو

رام ددتج كين  تصددطةرتج   اددأل رتج ، كمددأل كددأل  ينددألب ريتمددأله بلةر ددو ا ال ددع را دد ة 

 . ألت رامح يو ا محأل يع راعقطرو  راتجألةة راعأل او رامد  ألت  را يأل

ةمأل ر ع رالتجأليألت في ال  رالةر ألت رامتع نو بألاعةرادو راعقدطرو فكأل دت مدن  صديا   -

% من  م دو ةبحدألا 4كع من ر  تألق راحيطر ي راعقط  حيث ا  تتعلا    و كع منج  

ت ل امددعرةل  مددن يددذل رالةر ددألت مددأل ريددت   بنظددأله راعةراددي رام دد راعةراددو راعقددطرو.

 .ر ا أل  راعقطرو
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-  
 (15من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل  

 راعةرايو رالركطاط يأل( تصني  رتجأليألت ةبحألا راعةراو راعقطرو بمج و  15شكع  

 ه(2018 -1995مالل رافتاة  

العضاااوية علاااى قاااارات العاااالم بمجلاااة التوزياااع الجغرافاااي ألبحااااث الزراعاااات  -4

 (. 2018 -1995خالل الفترة ) االيكولوجيا الزراعية

( راتطزرة راجغارفي  بحألا راعةراألت راعقطرو ا    ألةرت راعألا  مالل 16 ل ل  

 ه(2018 -1995رافتاة  
 % ال  ر بحألا رانألةة ه

 25.8 33 ة يأل 1

 28.1 36 ة ة بأل 2

 7.8 10 ةفارنيأل 3

 23.4 30 ةماركأل را مألايو 4

 10.2 13 ةماركأل راجنطبيو 5

 4.7 6 ر تارايأل 6

 100 128 راجم و

 من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.المصدر :              

( رت ين ة   ةبحألا راعةراو راعقدطرو 16(  را كع  16بلةر و راجل ل ة     

بألامج و  ل   ندت ا د   دألةرت راعدألا ،  إ  ت ألرندت مدن  دألةة  مداا، فندل رحت دت  دألةة 

 ةر دو ة   36ة ة بأل راتاتيا ر  ل من حيث ال  رالةر ألت رامط نو بجأل  راتي ب غت 

اعقدطرو،   دل بندت يدذل رالةر دألت فدي % من  م و  ةر ألت راعةرادو ر28.1مأل رمرع 

ال  ك يا من   ل ة ة بأل منجدأل ر د أل يأل، را دطرل، ررطألايدأل، رايط دأل    يايدأل مدن رادل ل، 

https://www.tandfonline.com/wjsa21
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ةمددأل  ددألةة ة دديأل فنددل ر ددتحطذت ا دد  اددل  ك يددا مددن يددذل ر بحددألا إذ ب ددغ اددل  ر بحددألا 

، %،   ل   نت يذل رالةر ألت في كع من تاكيدأل 25.8 ةر و بن  و  33رامط نو فيجأل 

راجنل، راصين، راف  ين، إ ألفو   ارئيع  بجدذر فدأل   دألةة ة ديأل تحتدع رامكأل دو رارأل يدو فدي 

ال  ةبحألا راعةراألت راعقطرو بألامج و محع رالةر و، ةمدأل رامكأل يدو رارألاردو فكأل دت مدن 

 صيا  ألةة ةماركأل را مألايو إذ ب غ إ مدألاي ةبحدألا راعةرادو راعقدطرو راتدي   ندت بجدأل 

مددن  م ددو ةبحددألا راعةراددو راعقددطرو بألامج ددو   ددل تطزاددت  %23.4بحددث بن دد و  30

ا   رادل ل رادرالا بجدأل  كندلر، راطالردألت رامتحدلة، رامك ديك(،   يدذر رعندي ة  راندألةرت 

راددرالا را ددألبنو  ددل ر ددتحطذت ا دد  ةكرددا مددن لاللددو ةةبددألل رالةر ددألت رامط نددو بنددألةرت 

ةرت  راتددي  ددأل ت ا دد  %(، ةمددأل ران دد و را أل يددو فنددل شددك تجأل بددأل ي رانددأل77.3راعددألا   

 %(.  4.7%(  ر تارايأل  7.8%(   ةفارنيأل 10.2راتطراي ةماركأل راجنطبيو  

 
 Arc Gis(  بأل ت لره با ألمج 16من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

10.3 

( راتطزرة راجغارفي  بحألا راعةراو راعقطرو ا   م تطا راندألةرت بمج دو 16شكع  

 (2018 -1995راعةرايو مالل رافتاة   رالركطاط يأل

 االيكولوجيااانمااا ج ماان المو ااوعات البحثيااة عاان الزراعااة العضااوية بمجلااة  -5

 م(:2018 -1995الزراعية خالل الفترة )

 العدد المجلد السنة عنوان البحث م

1 

رامطر    را  فيألت  رامع طمألت تفقيالت رامعرةاط  

راكنلرط  راعقطرط   راتن يلرط : رآللألة رامتات و ا   تأريل 

 راعةراو راعقطرو  ر ةشأل  راعةراي

1999 13 3 

2 
تنيي  فطرئل راعةراو راعقطرو في رانظ  راعةرايو راعةرايو في 

 راف  ين
2004 24 2 

https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21
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3 
راعقطرو في   ل ةا ياتأل: رالتجأليألت راحألايو،  يط  راعةراو 

 ر  تألق  رالحتيأل ألت را حريو
2005 27 2 

 2 28 2006 تنيي  إ تصأل   حطل إ تألق راكاز راعقط : حألاو تاكيأل 4

5 
  ا  ت ني راعةراو راعقطرو في ةشجألة راعرتط  في  نط  

 إ  أل يأل
2007 30 1 

6 
راعقطرو في   ل رام أل ا راتي راريأل معرةاي راح ط  

 راطالرألت رامتحلة ر ماركيو
2007 31 1 

 4 31 2008  ةر تأل  ا حألاو -راعةراو راعقطرو في إ  أل يأل  7

 1 34 2009  حط راعةراو راعقطرو ران ألتيو في منأل عو مأليأل ألةرمأله، تألر نل 8

9 
تنيي  رانألب يو رال تصأل رو   تألق رانطن راعقط  في 

 ة زبك تأل :  ظاة ة ا 
2009 34 1 

10 

رال تارتيجيألت را لر و اال تنألل إا  ر  تألق راعقط  في  ظ  

راح ط  رام ألشاة في شاق  رشنطن ر  ل: راعةراو 

 رامحأل يع

2010 34 5 

11 
ر من راغذرئي ا معرةاين رانلرم : منألة و رانظ  راعقطرو 

  راتن يلرو في راجنل
2010 35 1 

 5 35 2011 ايتطر يألر ت ألة راعةراو راعقطرو في  12

 2 36 2012 راارأل ة را يةيو في راعةراو راعقطرو في  ألة أل، را طرل 13

 2 37 2013 تح يع راطأل و ا عةراو راعقطرو في ر  لا   ر  أل يأل( 14

15 
مدشارت راطأل و اإل تألق راحيطر ي راعقط :  ةر و حألاو من 

 ر  لا ،  نط  ة  أل يأل
2014 38 3 

16 
راعةراو راعقطرو ا   تكطرن رامنألظا راط يعيو؟ يع تدلا 

 حألاتأل  من  مجطةرو رات يك
2016 40 7 

 6 41 2017 ر  تألق راعةراي راعقط  في رامعرةل ر  ارو في كا رتيأل 17

 3 42 2018  رنألميألت راعةراو راعقطرو في ر  لا : راتحاب  حط راتننين؟ 18
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I v Y Name research N 

3 13 1999 

Attitudes, Backgrounds and Information Preferences of Canadian 

Organic and Conventional Farmers: Implications for Organic Farming 

Advocacy and Extension 

1 

2 24 2004 
Evaluating the Benefits of Organic Farming in Rice Agroecosystems in 

the Philippines 

2 

2 27 2005 
Organic Farming in Central Alberta: Current Trends, Production 

Constraints and Research Needs 

3 

2 28 2006 
An Economic Evaluation on Organic Cherry Production: A Case of 

Turkey 

4 

1 30 2007 
Diffusion and Adoption of Organic Farming in the Southern Spanish 

Olive Groves 

5 

1 31 2007 Risks Perceived by Organic Grain Farmers in the Central USA 6 

4 31 2008 Organic Farming in Spain—Two Case Studies 7 

1 34 2009 
Towards Organic Vegetable Farming in Mahasarakham Province, 

Thailand 

8 

1 34 2009 
Assessing the Economic Viability of Organic Cotton Production in 

Uzbekistan: A First Look 

9 

5 34 2010 
Alternative Strategies for Transitioning to Organic Production in Direct-

Seeded Grain Systems in Eastern Washington I: Crop Agronomy 

10 

1 35 2010 
Food Security of Small Holding Farmers: Comparing Organic and 

Conventional Systems in India 

11 

5 35 2011 The Diffusion of Organic Farming in Lithuania 12 

2 36 2012 
Environmental Entrepreneurship in Organic Agriculture in Järna, 

Sweden 

13 

2 37 2013 Energy Analysis of Organic Farming in Andalusia (Spain) 14 

3 38 2014 
Energy Indicators for Organic Livestock Production: A Case Study from 

Andalusia, Southern Spain 

15 

7 40 2016 
Does organic farming influence landscape composition? Two cases from 

the Czech Republic 

16 

6 41 2017 Organic agricultural production on family farms in Croatia 17 

3 42 2018 
Dynamics of organic agriculture in Andalusia: Moving toward 

conventionalization? 

18 
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 Agroecology andتحليل لبعن نتادر درالاات الزراعاة العضاوية بمجلاة           

Sustainable Food Systems 

شجلت رالةر ألت رامتع نو بألاعةراو راعقطرو بجذل رامج و ةيميدو  ر دحو فندل شدك ت  -

% من  م و رالةر ألت، كمأل ة جأل بلةت في فتاة م كاة من فتارت إ لرة رامج دو 10.6

ه، كمددأل تنطاددت رتجأليددألت رالةر ددو 1998حيددث ظجددات فددي رامج ددل رارألاددث ا ددا اددأله 

مددأل رتع ددر بألاتاكيددا رامحصددطاي فنددل رامات طددو بجددأل فنددل شددجلت ا ددا رتجأليددألت، منجددأل 

ةكدعت ا د  اددل  ك يدا  متنددطل مدن رامحأل دديع  را قدا رت  رافألكجددو، كمدأل ريتمددت 

بلةر ددو راعطرمددع رامدددلاة فددي راعةراددو مأل ددو راتابددو   كددذاك إبددارز   ة رال اددو فيمددأل 

 رتع ر بلا  يذل راعةراألت 

رامدعرةل راعقدطرو كمأل ريتمت  ةر ألت  يدذل رامج دو بدج رةة ر  تدألق راعقدط   رمدع  -

 راليتمأله بجط ة يذر ر  تألق،  ر ت لره ر  ألايا راحلررو في ر  تدألق،  مدن رالتجأليدألت 

ررقأل مأل رتع ر بألآللدألة رانأل مدو ادن راعةرادو راعقدطرو مأل دو رالرجدألبي منجدأل، إ دألفو 

اعم يددو راددابل بددين ر   ددطو راعةرايددو  راصددنألايو  ر ددت لره  ر  دد أل  رانألتجددو اددن 

عقددطرو فددي ام يددو راتصددنية كمددأل يددط راحددألل فددي  ددنألاو ران دديج راعقددط . ران ألتددألت را

ة   إاي ذاك راليتمأله بألاعمألاو راعةرايو  بألانطرحي رال تمألايدو  رال تصدأل رو اجددال  

 راعمألل  رمع رامعرةل راعقطرو.

بازت رالةر ألت رامات طو بتنميو راعةراألت راعقطرو فدي رام دتن ع، فندل كدأل  يندألب  -

يو راعةرايو رام تلرمو اإل تألق راعقط ،   دل  أل  دت يدذل رالةر دألت  فدألق ريتمأله بألاتنم

تنميدو راعةراددو راعقددطرو  تحددلرألتجأل فددي رام ددتن ع، كمددأل  أل  ددت ةمدداا رال ددتارتيجيألت 

را لر و اال تنألل إاي ر  تألق راعقط ، كمأل ريتمت ةرقدأل بدل ة راعةرادألت راعقدطرو فدي 

 ظ ا   را يةو .تنميو رامجتمة  تح ين   ع رامعي و  راحفأل

 المحور الثالث: التقييم المقارن للزراعة العضوية في المجالت قيد الدرالة:

تقييم أبحاث الزراعة العضوية في ظل االتجاهات الحديثة باالمجالت العالمياة  التاي 

 اعتمد عليها الباحث.

 بالنسبة لإلنتاج البحثي : -1

رالةر و من إ مألاي  ( ةبحألا راعةراو راعقطرو ف  رامجالت محع17 ل ل  

 ه(2018 -1995ر بحألا مالل رافتاة  

 رال ةرو
 إ مألاي ر بحألا

ةبحألا راعةراو 

 راعقطرو
% من  م و 

 ةبحألا رال ةرو
 % ال  % ال 

 7.2 22.8 102 43.2 1411 راع طه راجغارفيو راصينيو

 3.1 3.1 14 13.7 449 راجغارفيأل رال تصأل رو  ألمعو كالةب

 100 45.5 204 6.2 204 راعةراو راعقطرو

https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21
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 10.6 28.6 128 36.8 1203 رالركطاط يأل راعةرايو

 13.7 100 448 100 3267 راجم و

م حطظو : تتقمن كدع مدن مج دو راجغارفيدأل رال تصدأل رو  راع دطه راصدينيو إ مدألاي       

 راجغارفيأل راعةرايو  راعةراو راعقطرو    

 رامصلة : من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و. 

 ( مأل ر ي:17(  را كع 17رت ين من  ةر و راجل ل 

ت ألرنددت ةاددلر  ر بحددألا فددي راددل ةرألت ر ةبددة  راتددي  ددأله را ألحددث بلةر ددتجأل اتحلرددل  -

بحردألً،  تدأتي مج دو  3267رالتجأليألت راحلررو في راعةراو راعقطرو  راتي ب غ ادل يأل  

فيدو راصدينيو  فدي رامات دو ر  اد  مدن حيدث ادل  ر بحدألا رامن دطةة بجدأل راع طه راجغار

% مدن  م دو ر بحدألا بدألامجالت محدع رالةر دو 43.2بحرأل بن د و  1411 راتي ب غت 

%، لدد  مج ددو راجغارفيددأل رال تصددأل رو 36.8ت تجددأل مج ددو رالركطاط يددأل راعةرايددو بن دد و 

مج و راعةراو راعقدطرو ف دك ت %، ةمأل 13.7بجألمعو كالةب في رامكأل و رارألارو بن  و 

% من  م دو ر بحدألا رامن دطةة بدألامجالت محدع رالةر دو  يدذر رعدط  إادي حلرلدو 6.2

 إ لرةيأل.

بحرددأل تمرددع  448ب ددغ إ مددألاي  ةر ددألت راعةراددو راعقددطرو بددألامجالت محددع رالةر ددو  -

% مدن  م دو ر بحدألا رامن دطةة بت دك رامجدالت،  مدن راجدلرا بألادذكا ر د  ا دد  13.7

ن   ددو ر بحددألا  ر  ددلرةرت بمج ددو راعةراددو راعقددطرو إال ة  اددل   ةر ددألت راددا   مدد

% مدن إ مدألاي رالةر دألت بألامج دو  100بحردأل بن د و   204راعةراألت راعقطرو ب غت 

 يذر را ة إاي ة جأل مت صصو في يدذر رالتجدألل   بجدذر فندل رحت دت رامات دو ر  اد  فدي 

رامجدالت محدع رالةر دو حيدث شدك ت ال  رالةر ألت رامتع نو بألاعةراو راعقطرو  بدين 

بحردأل  128%(،  في رامكأل و رارأل يدو  دأل ت مج دو رالركطاط يدأل راعةرايدو بطر دة 45.5 

%( مدن إ مدألاي  ةر دألت راعةرادو راعقدطرو بدألامجالت محدع رالةر ددو، 28.6بن د و  

 % من  م و رالةر ألت بمج و رالركطاط يأل راعةرايو.10.6 بن  و 

 ةر و ادن راعةرادو راعقدطرو  102جغارفيو راصينيو بنحط ر تألات مج و راع طه را - 

% مدددن  م دددو  ةر دددألت راعةرادددألت راعقدددطرو بدددألامجالت محدددع  22.8ة  مدددأل ر دددكع 

رالةر ددو  يددي بددذاك تددأتي فددي رامات ددو رارألارددو بددين يددذل رامجددالت، إال ة   م ددو يددذل 

كأل دو % مدن  م دو ر بحدألا رامن دطةة فدي  فد  رامج دو، ةمدأل رام8رالةر ألت ا  تتجأل ز 

رااربعو  ر مياة فكأل ت من  صيا مج و راجغارفيدأل رال تصدأل رو بجألمعدو كدالةب حيدث 

% مددن  م ددو  ةر ددألت راعةراددألت راعقددطرو بددألامجالت راملة  ددو كمددأل ر  3.1شددك ت 

% من  م و ر بحألا رامن طةة بألامج و،  ينأل البدل مدن  3.1يذل ر بحألا شك ت ررقأل 

و بجذل رامج و ا  تتعلا  ةر و  رحلة فندل، ةمدأل ر شألةة إاي ة  ةبحألا راعةراو راعقطر

 بحث. 14 ةر ألت راجغارفيأل راعةرايو فتتمرع في 
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( راتطزرة ران  ي   مألاي ر بحألا  17شكع   (17من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل         

 ه(2018 -1995 ةبحألا راعةراو راعقطرو في رامجالت محع رالةر و مالل رافتاة  

 االتجاهات البحثية  بالمجالت محل الدرالة: -2

( رالتجأليألت را حريو الةر ألت راعةراو راعقطرو بألامجالت محع رالةر و  18 ل ل  

 ه(2018 -1995مالل رافتاة  

 رال ةرو

 رالتجأليألت

زراعة 

عضوية 

 عامة

اإلنتاج 

 الحيواني

االلمدة 

 العضوية

تسويق 

 والتهالا

التركيب 

 المحصولي

عناصر 

 اإلنتاج

الجودة 

 واالدارة
 االثار العمالة

تنمية 

 مستقبلية
 الجملة

راع طه 

راجغارفيو 

 راصينيو

13 0 0 2 14 38 0 8 0 27 102 

راجغارفيأل 

رال تصأل رو 

 ألمعو 

 كالةب

1 0 0 5 0 3 0 2 0 3 14 

راعةراو 

 راعقطرو
0 43 11 20 37 27 27 12 10 17 204 

رالركطاط يأل 

 راعةرايو
0 5 14 9 23 18 21 11 12 15 128 

 448 62 22 33 48 86 74 36 25 48 14 راجم و

 من  تألئج حصا را ألحث من مط ة رامج و.المصدر :  
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( ة  رالةر ألت رامتع ندو بلةر دو راعطرمدع 18(  را كع 18رتقو من   ةر و راجل ل  

% مدددن إ مدددألاي  ةر دددألت راعةرادددو 19.2رامددددلاة فدددي انأل دددا ر  تدددألق  دددل شدددك ت 

راعقددطرو بددألامجالت راملة  ددو  يددي بددذاك   ددأل ت فدد  راتاتيددا ر  ل،  فدد  رامكأل ددو 

 74رامحصدطاي   راتدي ب دغ ادل يأل رارأل يو  أل ت  رالةر ألت رامتع نو بلةر دو راتاكيدا 

% من إ مدألاي  ةر دألت راعةرادو راعقدطرو بدألامجالت محدع 16.5 ةر و ة  مأل رمرع 

رالةر ددو،  ت تجددأل فددي رامكأل ددو رارألارددو  رالةر ددألت رامتع نددو بألاتنميددو رام ددتن  يو ا عةراددألت 

%( ، فدد  رامات ددو رااربعددو  ددأل ت ر بحددألا رامتع نددو بكددع مددن 13.8راعقددطرو بن دد و  

 و راجط ة  إ رةة رامعرةل راعقدطرو  كدذاك  ةر دو ر  تدألق راحيدطر ي راعقدط  رذ  ةر

% من إ مألاي  ةر دألت راعةرادألت 10.7بحث بن  و  48ب غ ال  ر بحألا بكع منجمأل 

راعقطرو بألامجالت محدع رالةر دو، ت د  ذادك رالةر دألت راتدي تجدت  بت دطرر  ر دتجالب 

%، 7.3ا  راعمألاو راعةرايدو ف دك ت ،% ةمأل ةبحأل8رامحأل يع راعقطرو  راتي شك ت 

ةمدددأل بدددأل ي رالتجأليدددألت ممر دددو فدددي  ةر دددألت ر  دددملة راعقدددطرو    ةر دددألت راعةرادددو 

% من إ مدألاي 6راعقطرو ب كع األه   رآللألة رانأل مو انجأل  ف   تتجأل ز    و كع منج  

  ةر ألت راعةراو راعقطرو بألامجالت محع رالةر و .

 
 (18  راجل ل  من امع را ألحث راتمأل ر ا        

( رالتجأليألت را حريو الةر ألت راعةراو راعقطرو بألامجالت محع رالةر و  18شكع  

 ه(2018 -1995مالل رافتاة  

 التوزيع المكاني لدرالات الزراعة العضوية : -3

ت ألرنت ةالر  ر بحألا رامتع نو بلةر ألت راعةراألت راعقطرو  بألامجالت محدع رالةر دو 

 (:19راعألا ،  ذاك  كمأل رتقو من راجل ل  ا    م تطا  ألةرت 
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( راتطزرة راجغارفي الةر ألت راعةراو راعقطرو ف  رال ةرألت محع 19 ل ل  

 ه(2018 -1995رالةر و ا   م تطا  ألةرت راعألا  مالل رافتاة  

 رال ةرو

 راتطزرة راجغارفي ا نألةرت

 راجم و
 ة ةبأل رفارنيأل ة يأل

ةماركأل 

 را مألايو

ةماركأل 

 راجنطبيو
 ر تارايأل

راع طه راجغارفيو 

 راصينيو
100 1 0 1 0 0 102 

راجغارفيأل 

رال تصأل رو 

  ألمعو كالةب

2 2 0 9 0 0 14 

راعةرادددددددددددددددددددو 

 راعقطرو
33 8 129 18 9 7 204 

رالركطاط يأل 

 راعةرايو
33 10 36 30 13 6 128 

 448 13 22 58 165 21 168 راجم و

 رامج و.من  تألئج حصا را ألحث من مط ة المصدر : 

( ة   ألةة ة يأل  ل ر دتحطذت ا د  19(  را كع 19رتقو من   ةر و راجل ل  

% من إ مدألاي رالةر دألت ا د  37.5 ةر و من  ةر ألت راعةراو راعقطرو ة   168

م ددتطا رانددألةرت  يددي بددذاك تددأتي  فددي رامات ددو ر  ادد  مددن حيددث اددل  ر بحددألا راتدد  

ارأل يدو  دأل ت   دألةة بعدل  ةبحدألا  ب دغ   نت فيجدأل مدالل فتداة رالةر دو،   فدي رامكأل دو ر

%،  يذر رعني ة  رانألةتين را ألبنتين ت كال معأل مدأل رندا  مدن 36.8بحث بن  و  165

%( ر بحدألا رامط ندو ا د  م دتطا  دألةرت راعدألا  بدألامجالت محدع 74.3لاللو ةةبألل  

بحرددأل ت ددكع  58رالةر ددو،  فددي رامكأل ددو رارألارددو فجددأل ت  ددألةة ةماركددأل را ددمألايو بطر ددة 

%، ت تجددأل ر بحددألا رامط نددو بنددألةة ةماركددأل راجنطبيددو لدد  ةفارنيددأل  ةميددار ر ددتارايأل 12.9

% ا د  راتاتيدا مدن إ مدألاي ر بحدألا 2.9%، 4.6%، 4.9  أل ت   ا كدع مدنج  

 رامط نو في  ةر ألت راعةراو راعقطرو ا   م تطا رانألةرت.  
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 Arc Gis 10.3ألمج (  بأل ت لره با 19من امع را ألحث راتمأل ر ا   راجل ل        

( راتطزرة راجغارفي الةر ألت راعةراو راعقطرو ف  رال ةرألت محع 19شكع  

 ه(2018 -1995رالةر و ا   م تطا  ألةرت راعألا  مالل رافتاة  

 مما لبق يمكن الخروج بعدد من النتادر، لعل أهمها : 

راجغارفيدو  دطر  حلرلو    و رالةر ألت رامتع نو بألاعةرادألت راعقدطرو فدي رامجدالت  -1

راتي  أله را ألحث بلةر تجأل ة  راتي  أله بألال الل ا يجأل   ع إ ار  ت دك رالةر دو  رمتيدألة 

رامجالت  منجأل، كمأل ر   ةر ألت راعةراو راعقطرو في رامجدالت راجغارفيدو راملة  دو 

 تاكع بلة و ةئي يو ا   راصين  يي مكأل  إ لرة رامج و.

ألت راعقدطرو ا د  ادل  مدن رالتجأليدألت را حريدو ةكعت رالةر ألت رامتع ندو بألاعةراد -2

 اعع ةيمجأل  راعطرمدع رامددلاة فدي انأل دا ر  تدألق، يدذر إادي  أل دا راتنميدو رام دتن  يو 

 اجذل راعةراألت   ط تجأل    ع إ رةة ر  تألق راعقط   رامعرةل راعقطرو. 

أل   نت  ر  ا  رالةر ألت رامتع نو بألاعةرادألت راعقدطرو فدي لدالا  دألةرت يدي ة دي -3

 ة ةبدددأل  ةماركدددأل را دددمألايو  اعدددع يدددذل راندددألةرت يدددي ر كردددا ر ت دددألةر فدددي راعةرادددألت 

 راعقطرو  راتي تنأل   بتط ينجأل  رت ألل ة عتجأل.

  و رالةر ألت  ر بحدألا رامط ندو فدي منطندو را داق ر   دل  رادط ن راعابدي، ف د   -4

مدددأل  ت ددداز  ةر دددألت ادددن رامنطندددو راعابيدددو بأل دددترنأل  إ دددارئيع  راجعرئدددا   ددد طنو ا

  ر ة  .

  ددو رالةر ددألت راجغارفيددو مددن بددألحرين اددا    بددألامجالت راعابيددو اددن راعةراددو  -5

راعقطرو ف   رجل را ألحث  دط   ةر دتين إحدلريمأل تط  ديو  ر مداا مصدارو، كمدأل اد  
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تتقدددمن مج دددو راجمعيدددو راجغارفيدددو رامصدددارو ة   ةر دددو ادددن راعةرادددو راعقدددطرو 

 عألا  راعابي. بألات ألةيأل ة له رامجالت راجغارفيو بألا

-1995المحور الرابع: الدرالات العربية عن الزراعة العضوية خالل الفترة )

 م(:2018

حظي مط طل راعةراو راعقطرو بأليتمأله راكريارن من رامت صصين في ا    

راعةراددو  راغددذر   راصددحو   يدداي ، إال ر دد  بعددل را حددث  راتنصددي،  بحكدد  حلرلددو 

ـدددـت يدددذر ا ت ألرت   رة  ـدددـا ـدددـث ابألح  رـدددـرنـدددـ   مط دددطل راعةرادددو راعقدددطرو 

ا د  حدل  -ـدـلر اتحر  ـدـ    ـدـا رامط طل مدن   دع راجغدارفيين رامصدارين  راعدا  

- 824، ص ص2009بأل دددترنأل   ةر دددو راجدددأل   رامر دددطلي  رامر دددطلي، -ا ددد  را ألحدددث

( اددن راعةراددو را يطاط يددو فددي تددط     ددل تطا ددت يددذل رالةر ددو إاددي مفجددطه 849

اط يددو  رامصددط حألت راتددي تع ددا اددن راددنمل راعةراددي را ددلرع ا عةراددو راعةراددو را يط

رالاتيأل رو رامعأل اة  منجأل راعةراو رانظيفو ة  را يةيدو  راعةرادو راعقدطرو ر  راحيطردو 

 راعةراددو را لر ددو  رامتكألم ددو، كمددأل ةبددازت   رفددة رال تنددألل إاددي راعةراددو را يطاط يددو 

ط يندي حيدث ر تعا دت راتجابدو راعةرايدو  ةيلرفجأل، كمأل ريتمت رالةر و بألاجأل دا رات

را يطاط يو في تط   من مالل م أل    ة أل يألت إة أل  يذل راعةراو بتط  ،   ةر دو 

راتاكي دددو رامحصدددطايو اجدددذل راعةرادددألت بتدددط  ، كمدددأل تعا دددت ا صدددعطبألت رامتع ندددو 

بأل  تألق راعقدط   مصدألاا رات دطرر،  فدي م حرجدأل ر ميدا ر تعا دت ةبعدأل    فدألق 

ا يطاط يو في تط  ،   ل تط  ت رالةر و إاي ال  من رانتألئج ةيمجأل ة  حدع راعةراو ر

رام ك و را يةيو ركمن في ةفة م تطا رادطاي را يةدي رافدا    راجمدألاي ادل  رامنتجدين 

  رامصنعين  رام ط ين  رام تج كين ررقأل.

(  انطر جأل 136-123، ص ص 2018 ةر و   حي ةمقأل  فاق  فاق،  

ةفارنيأل: راطر ة   فألق راتنميو،   ل ة  حت يدذل رالةر دو مفجدطه  راعةراو راعقطرو في

راعةراو راعقطرو  ةيميتجأل  ما   يأل رالرجألبي ا د  را يةدو، كمدأل ةشدألةت إادي راعال دو 

بددين اددل  را ددكأل   ر مددن راغددذرئي بنددألةة ةفارنيددأل، كمددأل تطا ددت إاددي حألاددو راعةراددو 

مدددن مدددالل  ةر دددو راتطزردددة راعقدددطرو فدددي إ دددألة مندددألة  بدددين ةفارنيدددأل  راعدددألا   ذادددك 

راجغارفي ام ألحألت ر ةر ي راعقدطرو  تطدطة ةادلر  رامنتجدين بألاعةرادو راعقدطرو، 

كمأل تنأل ات رالةر و م ألحو  إ تألق راماكا رامحصطاي راعقدط  بدل ل راندألةة  كدذاك 

ة مددأل  رامحأل دديع راعقددطرو بجددأل، كمددأل تقددمنت رالةر ددو  ددأل ةرت  ة ددطرق منتجددألت 

نيو، فقال ان إبارز رامعط ألت راتي تطر   راعةراو راعقطرو راعةراو راعقطرو ر فار

بألانألةة، كمأل  لمت رالةر و ال ر من راتط يألت منجأل تمطرع را حطا رامتع نو بألاعةرادو 

 راعقطرو  تنميو ر  طرق رامح يو  ر   يميو اجأل. 
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 :المحور الخامس: عرض لنما ج من أبحاث الزراعة العضوية

 في اليا: -1

Organic agriculture in Indonesia: challenges and opportunities 

 راعةراو راعقطرو في إ ل  ي يأل: راتحلرألت  رافاص

من  ةر ألت راعةراو  Wahyudi David & Ardiansyahتعل  ةر و  

راعقطرو راتي   نت في ر ل  ي يأل   ل   ات في راعل  رارألاث  بألامج ل را ألبة األه 

  ل  أل ت يذر را حث راتحلرألت  رافاص   Organic agricultureبمج و  2017

راتي تتعا  اجأل راعةراو راعقطرو بأل ل  ي يأل.   ل بلة را ألحرين بألاتعار  بألاجعة 

، 2015رال ل  ي يو من حيث مط عجأل   عجأل رال تصأل    مط فجأل را كأل ي األه 

ر   اال و ذاك بأل تجالب راغذ 2030 راتطاق امعلالت رانمط را كأل ي  حت  األه 

 منجأل ر  ذرو راعقطرو.  في  ط  مأل   ر فيمكن ر شألةة إاي ة  إ ل  ي يأل تعل  

م يط    مو  252 رحلة من رال تصأل رألت رانألشةو رال ل راتي ب غ ال   كأل جأل حطراي 

٪  نطرأل.   فنًأل اتنلرا راحكطمو  5.2  مط ر تصأل    لةل  2015في األه 

زرأل ة  رمط ارفيو مة  2030   2020ر  ل  ي يو، فج جأل  طا ت جل بين األمي 

 رةتفألل راط ا ا   رامنتجألت راعةرايو.

  ل ر تنلت يذل رالةر و ا   را يأل ألت راصأل ةة ان مكتا ر حصأل   

رال ل  ي ي،  زرةة  راعةراو بج ل  ي يأل،  تعا  رالةر و اتططة راعةراو راعقطرو 

ل ينألب حأل و الا  من ع  مة ذاك، ال تعر1980في إ ل  ي يأل  راتي بلةت منذ األه 

 مية ة حأل  رامص حو اعرأل ة ر  ذرو راعقطرو اال تجالب  رمع را ال ، كمأل تتطاق 

رالةر و ا تعاا ا   مصألئ  راعةراو راعقطرو رال ل  ي يو،  كذاك   ةر و  ظأله 

راغذر  راعقط  بجأل، كمأل تتعا  ا تعاا ا     يعو رام تج ك  ر  طرق  ن أل إا  

كطمو رال ل  ي يو، كمأل  أل  ت في رحل انأل ايأل   يعو را حطا  نا مة  يأل و راح

راعةرايو راتي ريتمت بألالةر ألت راعقطرو مرع ةبحألا ان ر ةز  را قا رت 

بحث  105راعقطرو،   ل ب غ إ مألاي ر بحألا راتي  ألمت بلةر و رالةر و راعقطرو 

 .2015حت  األه 

 فيمأل رتع ر بألاتحلرألت  فاص راعةراو  ر  ذرو راعقطرو في ر ل  ي يأل،   

   ع تنميتجأل، فنل ة  حت رالةر و إاي ة  من  من راتحلرألت مأل رتع ر بألاحصطل 

ا   را ذ ة راعقطرو  كذاك زرأل ة راط ا من مالل تععرع ر  ذرو راعقطرو، كمأل ة  

ا عةراو راعقطرو، كمأل ر  راتا رج  معافو مط   رامعرةاين مج  الفة ام يو راتحطل

ا م تج كين رامحتم ين رجا ة  ر تنل ا   حنينو راتا رج بين ر  يألل ر  غا  نأل في 

ة  تععرع رال تجالب راعقط  بين را  أل   30إا   18رافةو راعمارو من 

رال ل  ي يين، ة   إاي ذاك   ة منصألت   ألئع ر االه رال تمألايو راتي  رمكن ة  

  رة فعألاو ا تا رج ا عةراو راعقطرو .تكط  ة
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 في امريكا الشمالية: -2

The socioeconomic geography of organic agriculture in the 

United States 

 راجغارفيأل رال تمألايو رال تصأل رو ا عةراو راعقطرو في راطالرألت رامتحلة

بألانيأله ةر و ان راعةرادو  Hui-Ju Kuo & David J Peters أله كع من  

  10 -9راعقددطرو   نددت فددي راطالرددألت رامتحددلة رالماركيددو،   ألمددأل بن ددايأل فددي راعددل  

 Agroecology and Sustainable Foodبمج ددو  2017اددأله  41بألامج ددل 

Systems مكدأل ي ا عةرادو راعقدطرو  .  ل ام ت يذل رالةر و ا   ربارز ةفقع  مدل

في راطالرألت رامتحلة ،  من ر ع ذاك  أله را ألحردأل  بأل دت لره  مندألري  متعدل ة ا عةرادو 

راعقطرو  فح  رةت أل ألتجأل را يةيو  رال تمألايو  رال تصأل رو ا   رام تطا رامتط ل 

.  كمدددأل ام دددت رالةر دددو ا ددد  ة ددد  را يأل دددألت مدددن تعدددلر  2012   2007بدددين ادددألمي 

ل ر  و رامدشا راعقط  إا  ة  راعةراو راعقطرو تنة ب كع ة أل ي فدي راعةراو.  

 يددط إ غال ددل ، ا دد   ددطل  ددألحع رامحدديل راجددأل   ،  را حيددارت راعظمدد  را ددمألايو ، 

 راج ددألل راغابيددو. ا دد  راددا   مددن ة  تددأليارت ر حيددأل  ت عددا   ًةر مجًمددأل فددي راتحددطل 

رو رامكرفدو  مدذة فدي راتط دة فدي راعقط  ، إال ة  ال ًر  غيًار من رامنأل عألت راعقدط

 رامنأل ر راتي تجيمن ا يجأل راعةراو راتن يلرو. 

رةت طت رالمتالفدألت ر   يميدو ا عةرادو راعقدطرو  بمنطندو رالةر دو بألاعطرمدع 

را يةيددو مرددع رامنددألخ  راتقددألةر ، كمددأل بدداز مددن رالةر ددو راددي ة  رامنددأل ر راعقددطرو 

أل ، مددة   ددط  اددل  ةك ددا مددن ران ددأل  رامكرفددو تميددع إادد  ام يددألت زةرايددو ةكرددا تنطًادد

رام ددغالت  رام يعددألت رام ألشدداة ا نددأل،  رامجتمددة.  مددة ذاددك ، ةظجددات رانتددألئج  اًمددأل 

م ت ًطأل رابل ر  تألق راعقط  بظدا ا ر تمألايدو ر تصدأل رو ةفقدع.  امطمدأل ،  دألال 

 جج راعةراو ر ركطاط يو ، راذ  رنظا إا  راعةرادو  رادنظ  راغذرئيدو بألات ألةيدأل  دع ر 

ال رتجددعة مددن رامنددألظا راط يعيددو   ظألمددأل ر تمألايددأل مد  دديأل ة  ددة ، فددي تف دديا راتنددطل 

ر   يمددي ا عةراددو راعقددطرو. مددن ة ددع فجدد  اددله راتجددأل   راعقددط  ،  فددي رانجألرددو 

ر تاحددت رالةر ددو زرددأل ة راليتمددأله راتح ي ددي ا  دديأل ألت رال تمألايددو  رال تصددأل رو رامح يددو 

  ي. راعال ألت رامات طو بألامجتمة رامح

 :مصطلحات مختارة

يي ممألة و زةرايدو تجدلا رادي : Organic Agricultureالزراعة العضوية  -1

ر تألق  ذر      ر دت لره رامدطر  ة  ر  دملة  ة  رام يدلرت راكيميألئيدو  راكألئندألت رامعلادو 

  ةرليأل.

:   يدط كميدو راكابدط  رام ع دو فدي راتابدو organic carbon الكربون العضوي -2

 رحل من رامكط ألت راعقطرو فيجأل راتي ت تمع ا د  رامدطر  راحيطر يدو  ران ألتيدو بألات ألةل 

  مارحع راتح ع رام ت فو

https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21
https://www.tandfonline.com/wjsa21


 2020أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

103 
3 

ا ألةة ان مأل ة اقطرو  نيو بألامكط ألت رالبألايدو  :  Compost  السماد العضوي -3

 رتحصع ا ي  من ام يو ت ميا رام  فدألت راعقدطرو مدن رام  فدألت ران ألتيدو  راحيطر يدو 

 فألت  رام  فألت رامنعايو رامنتنألل، رفارزرت راحيطر ألت را ألئ و(. مة بع  رال أل

: يددط ر تددألق  Organic Animal Production االنتاااج الحيااواني العضااوي -4

ةفقع  في  طايو راحيطر ألت  ادي  فندل فدي راكميدو  ذادك مدن مدالل راتغذردو رامتنطادو 

تي راتغذرددو رامكم ددو  رامتطرز ددو راتددي تددألتي مددن رامصددأل ة راعقددطرو، كمددأل ر ددتا  ة  تددأل

 ا تغذرو رال أل يو من مصأل ة   يعيو. 

: يط راطأل و رام تملة من راكألئنألت راحيو  طر  ران ألتيو   Biofuelالوقود الحيوي    -5

 رامصددط و ة  راحيطر يدو منجدأل.  يدط ةحدل ةيد  مصددأل ة راطأل دو رامتجدل ة،   ر دت له يدذر

تي تعةل بغا  ر دتعمألاجأل   تدألق ا لالاو ا   بع  ر  طرل راعةرايو ة  راح ألئت را

  .راطأل و
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