
خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة

أتربة صحیة ومنتجة
الئحة للمزارعین

 وزارة
 الزراعة

األمریكیة

طرق تعّد اإلدارة من أجل صحة التربة إحدى أسھل ال
ل وأكثرھا فعالیة للمزارعین لزیادة إنتاجیة المحاصی

وربحیتھا مع تحسین البیئة.
غالبًا ما تتحقق النتائج على الفور وتستمر لفترة طویلة فیالمستقبل. 

ویُعّد استخدام ھذه المبادئ األساسیة األربعة
مفتاح تحسین صحة التربة.

حافظ على التربة مغطاة قدر اإلمكان
ال تقْم بتعكیر صفو التربة إال بأقل قدر ممكن

حافظ على نمو النباتات على مدار السنة لتغذیة التربة
ل قْم بالتنویع بقدر اإلمكان باستخدام تناوب المحاصی

ومحاصیل التغطیة

•

•

•

 •

استخدم قائمة التحقق الموجودة في الجزء الخلفي من ھذه الصفحة 
لتحدید ما إذا كنت تستخدم بعًضا من ممارسات الزراعة األساسیة 

لنظام إدارة صحة التربة أو جمیعھا.
من المھم مالحظة أنھ لیست كافة الممارسات قابلة للتطبیق على كافة 

المحاصیل. ستستفید بعض العملیات من ممارسة واحدة فحسب لصحة 
التربة بینما قد تتطلب عملیات أخرى ممارسات إضافیة لتحقیق أقصى 
فائدة. لكن ھذه الممارسات األساسیة تشكل األساس لنظام إدارة صحة 

التربة الذي یمكن أن یساعدك على تحسین مدخالتك والحمایة من 
الجفاف وزیادة اإلنتاج.

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
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بم یساعد ذلك؟ما ھي النتائج؟ما اإلجراء؟

تناوب محاصیل الحفظ
تسلسل مخّطط للمحاصیل المزروعة 

على األرض عینھا في خالل فترة زمنیة 
معیّنة )أي دورة التناوب(.

محاصیل الغطاء
األعشاب والخضار واألعشاب 

المزروعة للغطاء النباتي الموسمي.

تجنّب الحراثة
استخدام طرق الحراثة حیث یكون سطح 

التربة مضطربًا مع االحتفاظ بمستوى عاٍل 
من بقایا المحاصیل على السطح.

تخفیف الحراثة

التغطیة

إدارة المغذّیات

نظام إدارة حمایة اآلفات

رّش بقایا النباتات أو غیرھا من المواد 
المناسبة على سطح األرض.

الحد من اضطراب التربة إلدارة كمیة بقایا 
المحاصیل والنباتات واتجاھھا وتوزیعھا على 

سطح التربة على مدار السنة.

إدارة معدل المغذّیات النباتیة ومصدرھا 
وموضعھا وتوقیتھا وتعدیالت التربة مع 

تقلیل اآلثار البیئیة.

نظام یجمع بین عملیة اتخاذ القرار بشأن 
اإلدارة المتكاملة لآلفات والحفاظ على 
الموارد الطبیعیة لمعالجة آثار اآلفات 

والبیئة.

ت المغذیا دورة  • یزید
رات بوالحش  • یساعد في إدارة آفات النبات (األعشا

واألمراض)
ح داروالریا والج  • یقلل من تآكل الصفیحة

التربة ظبرطوبة  • یحتف
تالتربة • یضیف التنوع حتى تزدھر میكروبا

التربة في  • یزید من المادة العضویة
لالتربة تآك  • یمنع

التربة رطوبة  • یحافظ على
ت ندورةالمغذیا  • یزید م

ت تالنبا نالستخداما  • یوفر النیتروجی
رة بالضا لاألعشا  • یزی

ط نالضغ لم  • یقل
ةالتربة ذيحیا  • یغ

تالمتبقیة • یقلل من فقدان المغذیا

ه بالمیا االحتفاظ  • یحّسن قدرة التربة على
دةالعضویة نالما  • یزید م

رافالتربة لانج  • یقلّ
دامالطاقة ناستخ  • یقلّل م

ط لالضغ یقلّ • 
رالتربة • یقلّل تبخ

الریاح  • یقلّل من تعریة التربة من
ر واألمطا

ت للنباتا التربة  • یزید من رطوبة
دامالطاقة ناستخ  • یقلّل م

التربة في  • یزید من المادة العضویة
رالتربة • یقلّل تبّخ

ر واألمطا الریاح  • یقلّل التعریة من
رارةالتربة تح  • یحّد من درجا

التربة في  • یزید من المادة العضویة
رة بالضا األعشا  • یتحّكم في

التربة رطوبة  • یحافظ على
ر لالغبا • یقلّ

ت للمغذّیا النبات  • یزید من امتصاص
للتربة والبیولوجیة  • یحّسن الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

ظ ویحاف  • یوازن العناصر الغذائیة لإلنتاج النباتي ویمّدھا
علیھا

ن تالنیتروجی وانبعاثا  • یقلّل الروائح الكریھة
دة تالزائ • یقلّل من تطبیقات المغذیا

ه المیا جودة  • یقلّل من مخاطر المبیدات على
واء الھ إلى  • یقلّل من خطر دخول المواد الكیمیائیة

تالحیة  • یقلّل من مخاطر المبیدات على الملقحات والكائنا
رى المفیدة األخ

التربة في  • یزید من المادة العضویة
ونشاطھا • یزید تنّوع الكائنات الحیة في التربة

ت المغذیا استخدام  • یحّسن كفاءة
دات دامالمبی ناستخ  • یقلّل م

ه ودةالمیا نج  • یحّس
ء ظالما یحف • 

جالنباتي • یحّسن اإلنتا

ل المحاصی إنتاج  • یحّسن
ه ودةالمیا نج  • یحّس

ء ظالما یحف • 
ت دامالمغذیا ءةاستخ  • یحّسن كفا

دات دامالمبی ناستخ  • یقلّل م
ل هللمحاصی ءةالمیا  • یحّسن كفا

ه ربالمیا • یحّسن تس

ه المیا كفاءة  • یحّسن
ء ظالما یحف • 

ل جالمحاصی نإنتا  • یحّس
ه ودةالمیا نج  • یحّس

ددة واردالمتج ظالم  • یحف
واء ودةالھ نج  • یحّس

داإلنتاجیة • یزی

ه المیا جودة  • یحّسن
ء ظالما یحف • 

ددة واردالمتج ظالم  • یحف
واء ودةالھ نج  • یحّس

ل جالمحاصی • یحّسن إنتا

ه المیا جودة  • یحّسن
ت النبا نإنتاجیة  • یحّس

ل جالمحاصی نإنتا  • یزید م
دات دامالمبی ناستخ  • یقلّل م

ء ظالما یحف • 
واء ودةالھ • یحّسن ج

ه المیا جودة  • یحّسن
جالنباتي ناإلنتا  • یحّس
واء ودةالھ • یحّسن ج

ه المیا جودة  • یحّسن
واء ودةالھ نج  • یحّس

ت النبا نتلقیح  • یزید م
ت النبا نإنتاجیة  • یزید م

رى دةاألخ • یدعم الملقّحات والحشرات المفی

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




