
 وزارة
 الزراعة

األمریكیة
خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة

تعریف صحة التربة
صحة التربة ھي القدرة المستمرة للتربة على العمل كنظام بیئي حیوي 

حي یدعم النباتات والحیوانات والبشر. یمكن للكائنات الحیة فقط أن 
تتمتع "بالصحة"، لذا یعكس اعتبار التربة نظاًما بیئیًا حیًا ومتنفًسا 

تحوًال في الطریقة التي ننظر بھا إلى تربة بالدنا وندیرھا. لیست التربة 
وسیًطا خامًال للنمو، ولكنھا موطن لملیارات من البكتیریا والفطریات 

والكائنات الحیة األخرى التي تخلق معًا نظاًما بیئیًا تكافلیًا معقًدا. یمكن 
إدارة ھذا النظام اإلیكولوجي لدعم النباتات والحیوانات من خالل توفیر 

العناصر الغذائیة وامتصاص میاه األمطار وذوبان الجلید واالحتفاظ 
بھا الستخدامھا في خالل فترات الجفاف وتصفیة المیاه وتخزینھا 

إلزالة الملوثات المحتملة وتوفیر الموائل لألعداد البیولوجیة للتربة 
د. لتزدھر وتتنوع للحفاظ على النظام البیئي یعمل بشكل جیّ

التربة المبادئ األساسیة إلدارة صحة 
یتم تمثیل ھذه المبادئ في الرسم التخطیطي الدائري (الشكل 1) للتأكید 
على عالقتھا كسلسلة متصلة حیث یكّمل كّل منھا اآلخر ویعتمد أیًضا 

على المبادئ األخرى.

التقلیل من اضطراب التربة
تعظیم غطاء التربة

تعظیم التنوع البیولوجي
تعظیم وجود الجذور الحیة

اكشف أسرار التربة 
مبادئ التربة عالیة األداء

الشكل 1

التقلیل من اضطراب التربة

تعظیم غطاء التربة

تعظیم التنوع البیولوجي

 تعظیم وجود
الجذور الحیة

مبادئ صحة التربة

•
•
•
•



التربة اضطراب مزرعتك: تجنّب إلمكانات العنان 2أطلق

حمایة موائل التربة
یرّكز أول مبدأین لصحة التربة وتقلیل االضطرابات 

وتعظیم غطاء التربة على حمایة موائل التربة. یحافظ 
المبدآن على مجامیع التربة الثابتة والمواد العضویة 

للتربة أو تزید منھا وتحمي السطح الھش للتربة األكثر 
ه. عرضة للقوى المسیئة للریاح والمیا

تكون المواد العضویة للتربة عند أعلى مستوى على 
سطح التربة وھو أمر بالغ األھمیة لتثبیت مجامیع 

التربة. یساعد الحفاظ على المواد العضویة للتربة في 
دعم وظائف التربة اإلضافیة بما في ذلك تسرب المیاه 
وتخزینھا والقدرة على االحتفاظ بالمغذیات وإطالقھا 

والموائل لحیاة التربة.

تغذیة كائنات التربة التي تعیش في التربة

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

تحسین دورة المغذیات
توفیر تھویة جیدة لتعزیز نمو جذور النبات

تحسین ربحیة المزرعة ومرونتھا
 إنتاج الغذاء واألعالف واأللیاف والوقود

والمنتجات الطبیة بمستویات مستدامة
تقلیل الترسیب والجریان السطحي

 تحسین تخزین المیاه وزرع المیاه المتاحة مع
حمایة جودة المیاه

تحقیق المرونة تجاه الجفاف ودرجات
الحرارة القصوى والحرائق والفیضانات

تقلیل األمراض ومشاكل اآلفات
 تخزین الكربون على شكل مواد عضویة في

التربة

المزید من المعلومات
 لمعرفة المزید حول أنظمة إدارة صحة التربة

 والمساعدة الفنیة والمالیة المتاحة، الرجاء زیارة
 farm.gov/conserve/soil-health الموقع
 أو االتصال بالمكتب المحلي لخدمة الحفاظ على

 الموارد الطبیعیة. لتحدید موقع مكتب الخدمة
 المحلي في منطقتك، الرجاء زیارة

farmers.gov/service-center-locator.

دودة تخرج من البیضة داخل مسام التربة المتجمعة جیًدا

التربة السلیمة والفعّالة قادرة 
على :

 تغذیة كائنات التربة التي تعیش في التربة
المبدآن الثانیان ھما تعظیم وجود الجذور الحیة وتعظیم 

التنوع البیولوجي والتركیز على تغذیة الكائنات الحیة 
التي تعیش في التربة. تعظیم تنوع الغذاء (الطاقة 

ومدخالت الكربون) والتنوع البیولوجي فوق سطح 
األرض من خالل زیادة التعدیالت النباتیة أو الحیوانیة 
أو التربة لزیادة تنوع حیوانات التربة والكائنات الحیة 
الدقیقة. ال یشیر التنوع إلى مصادر الغذاء فحسب، بل 

أیًضا إلى التنویع فوق سطح األرض للنباتات 
والحیوانات، فضالً عن التنویع المیكروبي تحت 

األرض. ویحفّز التنویع مجموعة من الفوائد اإلضافیة، 
بما في ذلك كسر دورات المرض وتوفیر موطن 

للملقّحات والحیاة البریة والحیوانات المفترسة المفیدة 
ت. وتحفیز نمو النبا

تحقّق زیادة الوقت الذي توجد فیھ جذور حیة في التربة 
المبادئ الثالثة األولى، ویمكن تحقیقھ من خالل تناوب 

المحاصیل وإدراج محاصیل الغطاء و/أو من خالل 
األراضي العشبیة المخصصة (األصلیة أو المراعي). 
قد یساعد الخلط بین النباتات المزروعة في خالل العام 

أو على مدار عدة سنوات في كسر دورات المرض/
اآلفات. یساعد تعظیم التنوع البیولوجي والجذور الحیة 

على تحفیز النشاط البیولوجي تحت األرض وزیادة 
التنوع البیولوجي تحت األرض باإلضافة إلى زیادة 
أعداد الحیوانات المفترسة والملقّحات فوق األرض. 

عندما یتم تطبیق ھذین المبدأین بشكل صحیح، ال 
تحافظ التربة على المواد العضویة للتربة فحسب، بل 
یمكنھا أیًضا بناء ھذه المواد العضویة وتعزیز دورة 
المغذیات والنمو الكلي للنبات (المحاصیل أو العلف).

اضطرابات التربة

غطاء التربة

 الالمحصول النامي أو محصول الغطاء أو األرض 
العشبیة. و2) المھاد، إما كمخلفات نباتیة (مثل 

مخلفات المحاصیل ورقائق اللحاء وتقلیم األشجار 
والشجیرات والقش في األراضي العشبیة والسماد) 

أو مواد أخرى مناسبة.

 التنوع البیولوجي

 كافة النباتات والحیوانات والكائنات الحیة الدقیقة 
 الموجودة. یتضمن كل شكل من أشكال الحیاة

 مجموعتھ الفریدة من اإلفرازات أو منتجات النفایات
 التي تساھم بشكل أكبر في زیادة التنوع. أنظمة
 اإلدارة الصحیة ملیئة بالتنوع البیولوجي. ویمكن

 تحقیق الزیادات في التنوع من خالل مجموعة متنوعة
 من األسالیب، بما في ذلك التنوع النباتي (من خالل
 استخدام تناوب المحاصیل المتنوعة وتغطیة مزیج

 المحاصیل) ودمج حیوانات الرعي (مثل الماشیة) في
 النظام. یشمل الحیوانات التي تعیش داخل التربة أو

 التنوع المیكروبي واإلضافات المباشرة مع التعدیالت
 البیولوجیة. وتساھم كافة مبادئ إدارة صحة التربة

.األربعة في التنوع البیولوجي

 توفر الجذور الحیة

 التي ھي جزء من النظام الغذائي للعدید من أشكال    
 الحیاة في التربة. تساعد اإلفرازات على إذابة

 العناصر الغذائیة المعدنیة للنباتات. ویساعد الشعر
 الجذري أیًضا في تكوین الركام عن طریق تشابك

 .التربة وربطھا

یمكن أن تحدث اضطرابات 
التربة بأشكال مختلفة. االضطر 

یتكّون من شكلین رئیسیین: 
1) المادة النباتیة الحیة مثل 

ھو مجموعة متنوعة من أشكال 
الحیاة داخل نظام بیئي معین أو حقل 
مزرعة. تشمل أشكال الحیاة المختلفة 

في التربة إفرازات تساعد في تغذیة 
بیولوجیا التربة على مدار العام. وتوفر 

الكربوھیدرات واألحماض العضویة

ابات الھیكلیة ھي تلك التي تحدث عن طریق 
الحراثة أو الضغط من اآلالت الثقیلة. 

واالضطرابات الكیمیائیة ھي مدخالت مثل 
تطبیقات األسمدة ومبیدات اآلفات، وبخاصة عند 

اإلفراط في استخدامھا أو إساءة استخدامھا. أخیًر ا، 
ثمة اضطرابات بیولوجیة، مثل اإلفراط في رعي 

الحیوانات والتي قد تؤدي إلى الضغط وتقلیل أنظمة 
الجذور المعمرة وكذلك إدخال األنواع الغازیة. 

تشمل بعض أنواع االضطرابات األخرى استخدام 
الزراعة األحادیة التي یمكن أن تسبّب اختالالت 

بیولوجیة. قد تؤثر كافة االضطرابات على وظائف 
التربة.

•
•
•
•

•
•

•

•
 •




