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أطلق العنان إلمكانات مزرعتك
تجنّب االضطراب

إذا كانت صحة التربة ھي ھدفك، احرْث التربة 
بأقّل قدر ممكن.

یمكن أن تدّمر الحراثة المواد العضویة في التربة وبنیتھا مع الموائل 
التي تحتاج إلیھا كائنات التربة. وتقلّل الحراثة من تسّرب المیاه، 

وبخاصة في خالل األشھر األكثر دفئًا، كما تزید من الجریان 
السطحي وقد تجعل التربة أقّل إنتاجیة. تؤدي الحراثة إلى تعطیل 

الدورات البیولوجیة الطبیعیة للتربة وإتالف بنیة التربة وجعل التربة 
أكثر عرضة للتعریة. ویُعّد التحول إلى أنظمة الحراثة التي تزید من 

غطاء سطح التربة وتحّد من اضطراب التربة وتفككھا نھًجا فعاالً 
لبناء تربة صحیة.

فوائد تخفیف الحراثة أو االمتناع عنھا
داربالحراثة  • المساعدة في نمو النبات - تحتوي التربة التي تُ
الحفظیة أو بدون حراثة لعدة سنوات على المزید من المواد 

العضویة والرطوبة الستخدام النبات. تعمل التربة الصحیة على 
تدویر مغذیات المحاصیل ودعم نمو الجذور وامتصاص الماء 

عزل الكربون بشكل أكثر كفاءة. 

ل أوبقایا  • الحّد من تآكل التربة - التربة المغّطاة بالمحاصی
المحاصیل أو العشب أو محاصیل الغطاء على مدار العام 

أقّل عرضة للتآكل بفعل الریاح والمیاه. وبالنسبة إلى أنظمة 
الزراعة، تحافظ ممارسات مثل عدم الحراثة على التربة 

. بدون اضطراب طوال موسم المحاصیل بأكملھ

ود الوق  • توفیر المال - یستطیع المزارعون توفیر المال على
والعمالة من خالل تقلیل عملیات الحراثة. ویسمح تحسین 
دورة المغذیات للمزارعین بتقلیل كمیة المغذیات التكمیلیة 

المطلوبة للحفاظ على الغالت، مّما یقلل من تكالیف 
ت. المدخال

ل المحاصی  • توفیر موائل للحیاة البریة - توفّر بقایا
األعشاب ومحاصیل الغطاء الغذاء والمالذ للحیاة البریة. 
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مداخیل اإلنتاج
یمكن أن تتعطل التربة إذا لم یتم استخدام المدخالت بشكل صحیح، 

مما قد یؤدي إلى اضطراب العالقة الدقیقة بین النباتات وكائنات 
التربة. وتساعد أنظمة إدارة صحة التربة في تقلیل ھذا االضطراب 
المحتمل مع تعظیم دورة المغذیات، مما قد یؤدي إلى زیادة الربحیة 

للمنتجین.

رعي الماشیة
قد یتسبّب الرعي الذي تتم إدارتھ بشكل غیر صحیح باضطراب 

التربة. ثمة عدة طرق لرعي الماشیة للحد من اآلثار البیئیة. على 
سبیل المثال، یسمح تطبیق نظام الرعي بالتناوب لنباتات المراعي 

بالراحة وإعادة النمو بدالً من السماح للماشیة بالرعي المستمر 
للمراعي.

أنظمة إدارة صحة التربة
قد یؤّدي تنفیذ أنظمة إدارة صحة التربة إلى زیادة المواد العضویة 

وكائنات التربة وتقلیل انضغاط التربة وتحسین تخزین المغذیات 
ودوراتھا. وكمكافأة إضافیة، تمتّص التربة الصحیة التي تعمل بكامل 
طاقتھا وتحتفظ بھا المزید من المیاه، مما یجعلھا أقل عرضة للجریان 

السطحي والتعریة. ویعني ذلك أنھ سیتم توفیر المزید من المیاه 
للمحاصیل عندما تحتاج إلیھا. وتسمح أنظمة إدارة صحة التربة 

للمزارعین بالتمتع بتوفیر التكالیف من انخفاض المدخالت باإلضافة 
إلى غالت أكثر اتساقًا وزیادة جودة المحاصیل وزیادة المرونة 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.




