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خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة

 أطلق العنان إلمكانیة مزرعتك
احفر قلیًال وتعلّم كثیًرا

تكون التربة الصحیة التي تعمل بكامل طاقتھا متوازنة 
لتوفیر بیئة تحافظ على النباتات وكائنات التربة 

والحشرات المفیدة وتغذّیھا.
التربة نظام حي ویجب أن تبدو التربة الصحیة وأن تشّمھا وتشعر بھا 

وكأنھا على قید الحیاة. یمكن للتربة الصحیة أن تزید اإلنتاج وتزید 
األرباح وتحمي الموارد الطبیعیة مثل الھواء والماء. احفر تربتك 

الكتشاف ما یمكن أن تخبرك بھ عن صحتھا وقدرتھا على اإلنتاج.
احفر وانظر

تكون التربة الصحیة عموًما أغمق لناحیة اللون ومتفتّتة ومسامیة. إنھا 
موطن للدیدان والكائنات الحیة األخرى التي تتلوى أو تزحف أو تقفز. 

توفر التربة الصحیة الكمیة المناسبة من الھواء والماء والمواد العضویة 
لتزدھر التربة وتنمو النباتات. التربة التي تعمل بكامل طاقتھا ملیئة 

بجذور النباتات الصحیة والقویة التي تدعمھا. تكون التربة غیر الصحیة 
والضعیفة األداء مضغوطة أو ذات بنیة ضعیفة وتحتوي على جذور 

محدودة وعمر التربة وتظھر بشكل عام أفتح لناحیة اللون.

احفر واشتّم
للتربة الصحیة رائحة حلوة وترابیة. ھذه ھي رائحة منتج ثنائي من 

میكروبات التربة التي تسمى فطریات شعاعیة. تقوم ھذه المیكروبات 
بتحلیل المخلفات النباتیة والحیوانیة القاسیة في التربة وعلیھا وتجلب 

النیتروجین من الھواء إلى التربة لتغذیة النباتات.
تنبعث من التربة غیر الصحیة غیر المتوازنة رائحة حامضة أو 

معدنیة أو مماثلة لمنظفات المطبخ.

احفر واشعر
یسھل حفر التربة الصحیة. تكون ناعمة ورطبة ومتفتتة وتسمح بنمو 
جذور النباتات بحریة أكبر وبدون عوائق. یعتبر ھذا الھیكل المتفتت 
أو الحبیبي مثالیًا ألن التربة المسامیة والصحیة تحمل الماء للنباتات 
الستخدامھا عند الحاجة. تقلل قدرتھا المتزایدة على االحتفاظ بالمیاه 

الجریان السطحي الذي یمكن أن یسبب التآكل وتزید من توافر المیاه 
للنباتات أثناء فترات الجفاف. تبدو التربة غیر الصحیة والضعیفة 

األداء جافة ومتقشرة أو متسخة وال تتساقط بسھولة عند تفككھا.



2 ا أطلق العنان إلمكانیة مزرعتك: احفر قلیًال وتعلّم كثیًر

احفر قلیًال. تعلّم كثیًرا.
إّن فھم كیف تبدو التربة الصحیة ورائحتھا والشعور بھا ھي 

الخطوات األولى نحو تحقیق صحة التربة. احفر قلیًال! إذا وجدت 
تربة غیر متوازنة، یمكن أن تقدم خدمة الحفاظ على الموارد 

الطبیعیة نصائح إداریة لتحسین صحة التربة.

نظم إدارة صحة التربة
تنفیذ أنظمة إدارة صحة التربة: مجموعة من الممارسات التي 

تؤثر بشكل إیجابي على صحة التربة وترتبط بمبادئ صحة التربة 
ویمكن أن تؤدي إلى زیادة المواد العضویة والمزید من كائنات 
التربة وتقلیل ضغط التربة وتحسین تخزین المغذیات ودوراتھا. 

وكمكافأة إضافیة، تمتّص التربة الصحیة التي تعمل بكامل طاقتھا 
وتحتفظ بھا المزید من الماء، مما یجعلھا أقل عرضة للجریان 

السطحي والتعریة. ویعني ذلك أنھ سیتم توفیر المزید من المیاه 
للمحاصیل عندما تحتاج إلیھا. ویمكن أن تسمح أنظمة إدارة صحة 
التربة للمزارعین بالتمتع بتوفیر التكالیف من انخفاض المدخالت 
باإلضافة إلى غالت أكثر اتساقًا وزیادة مرونة المحاصیل 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
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