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 اكشف أسرار التربة:
األساسیات والفوائد

تمتاز التربة الصحیة التي تعمل بكامل طاقتھا 
لتوفیر بیئة تحافظ على النباتات ومیكروبات 

التربة والحشرات المفیدة وتغذیھا.
تُعد اإلدارة من أجل صحة التربة من أكثر الطرق فعالیة 

للمزارعین لزیادة إنتاجیة المحاصیل وربحیتھا مع تحسین البیئة. 
غالبًا ما تتحقق النتائج اإلیجابیة في خالل العام األول وتستمر في 

المستقبل.

صحة التربة
تتكون التربة من الھواء والماء وبقایا النباتات المتحللة والمواد 

العضویة من الكائنات الحیة والمیتة والمعادن، مثل الرمل والطمي 
والطین. عادةً ما تؤدي زیادة المادة العضویة في التربة إلى تحسین 

صحة التربة نظًرا ألن المواد العضویة تؤثر على العدید من 
وظائف التربة الحیویة. التربة السلیمة أیًضا مسامیة، مما یسمح 
للھواء والماء بالتحرك بحریة من خاللھا. ویضمن ھذا التوازن 
موطنًا مناسبًا لعدد ال یحصى من كائنات التربة التي تدعم نمو 

النباتات.

الفوائد الصحیة للتربة
یستفید المزارعون الذین یدیرون أراضیھم بطرق تعمل على تحسین 

صحة التربة والحفاظ علیھا من المدخالت الُمحسَّنة والمخرجات 
المستدامة وزیادة المرونة. تفید التربة الصحیة كافة المنتجین بغض 
النظر عن حجم أو نوع عملیاتھم. توفّر التربة الصحیة فوائد مالیة 

للمزارعین ومربي الماشیة وأصحاب البساتین وفوائد بیئیة تؤثر 
على الجمیع.

لیس من الصعب تحسین صحة التربة عند استخدام المبادئ األربعة 
إلدارة صحة التربة. وإلیك الطریقة: قْم بالتقلیل من اضطراب التربة - 

على سبیل المثال، قْم بحراثة التربة بأقل قدر ممكن وتعظیم التنوع 
البیولوجي - على سبیل المثال، دمج الثروة الحیوانیة وزراعة أكبر 

عدد ممكن من األنواع المختلفة من النباتات من خالل التناوب ومزیج 
متنوع من محاصیل الغطاء، وتعظیم الجذور الحیة، مثًال عن طریق 

الحفاظ على المحاصیل الحیة وتغطیة المحاصیل في التربة ألطول 
فترة ممكنة، وتعظیم غطاء التربة، مثًال عن طریق الحفاظ على سطح 

التربة مغطى بالمخلفات على مدار السنة.



والفوائد التربة: األساسیات أسرار 2اكشف

تؤدي التربة الصحیة إلى:

زیادة اإلنتاجیة - عادةً ما تحتوي التربة الصحیة على المزید 
من المواد العضویة وكائنات التربة التي تعمل على تحسین بنیة 

التربة والتھویة واحتباس الماء والصرف وتوافر المغذیات. 
توفر المادة العضویة العناصر الغذائیة وتحمل المزید منھا في 

التربة حتى تحتاج إلیھا النباتات.
زیادة األرباح - قد تتطلب التربة الصحیة عدًدا أقل من 

التمریرات على الحقول ألنھا قلیلة الحراثة وال تعتمد بشكل 
مفرط على المدخالت الزائدة لزراعة المحاصیل. یمكن للتربة 

الصحیة أن تزید ھوامش ربح المزارعین عن طریق تقلیل 
العمالة ونفقات الوقود وتحسین المدخالت.

حمایة الموارد الطبیعیة - تحتوي التربة الصحیة على قدر أكبر 
من المیاه المتاحة. تقلّل قدرة التربة على االحتفاظ بالمیاه 

الجریان السطحي الذي یمكن أن یتسبب في الفیضانات وتزید 
من توافر المیاه للنباتات خالل فترات اإلجھاد. یؤدي التسرب 

الجید والحاجة األقل إلى األسمدة والمبیدات إلى منع تحمیل 
المغذیات والرواسب والمواد الكیمیائیة الزراعیة في البحیرات 

واألنھار والجداول. المیاه الجوفیة محمیة أیًضا بسبب قلة 
الترشیح من التربة السلیمة. باإلضافة إلى ذلك، یعني عدد 

الرحالت األقل عبر الحقول باستخدام اآلالت الزراعیة انبعاثات 
أقل وجودة ھواء أفضل.

 

•

نظم إدارة صحة التربة
یمكن أن یؤدي تنفیذ أنظمة إدارة صحة التربة إلى زیادة المواد 

العضویة وزیادة كائنات التربة وتقلیل انضغاط التربة وتحسین تخزین 
المغذیات ودوراتھا. كمكافأة إضافیة، تمتص التربة الصحیة التي 
تعمل بكامل طاقتھا المزید من الماء وتحتفظ بھ، مما یجعلھا أقل 

عرضة للجریان السطحي والتعریة. وھذا یعني أنھ سیتم توفیر المزید 
من المیاه للمحاصیل عندما تحتاج إلیھا. تسمح أنظمة إدارة صحة 
التربة للمزارعین بتحسین الربحیة ألنھم ینفقون أقل على الوقود 
والطاقة مع االستفادة من غالت المحاصیل المرتفعة الناتجة عن 

تحسین ظروف التربة.

المزید من المعلومات
لمعرفة المزید حول أنظمة إدارة صحة التربة والمساعدة الفنیة والمالیة 
 farmers.gov/conserve/soil-health المتاحة، الرجاء زیارة الموقع

أو االتصال بالمكتب المحلي لخدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة. 
لتحدید موقع مكتب الخدمة المحلي في منطقتك، الرجاء زیارة 

.farmers.gov/service-center-locator

وزارة الزراعة األمریكیة ھي صاحب عمل ومقرض یلتزم بتوفیر تكافؤ الفرص.
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