
                                      

                                          

 

 السنة الدولية للتربة

 السنة الدولية للتربة.  5102أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين عن  اعتبار العام 

 )تربة سليمة لحياة مفعمة بالصحة(تحت شعار لالحتفاء بالمناسبة  وتم تعيين منظمة الزراعة واألغذية )الفاو(

 وتم تحديد عدد من األهداف للسنة الدولية للتربة تتلخص في: 

 والتكيف مع تغير المناخ الغذائيزيادة الوعى بأهمية التربة بالنسبة لألمن -

 ارد التربة وادارتها ادارة مستدامة.دعم السياسات واالجراءات الفعالة لحماية مو-

 تتوقف عليها حياتنا فهي مكون أساسي لتلبية احتياجاتنا من األغذية والمياهفالتربة 

والتربة تشكل المهد األساسي لنمو النبات, كما تلعب دوراً كبيراً في دورة المياه من حيث تنظيم كمية المياه 

 وجودتها.

لتنوع البيولوجي  فهي وأمن التربة يشكل قضية أساسية الى جانب األمن الغذائي واألمن المائي وصيانة ا

 مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع بعضها البعض.

تؤدى دوراً هاماً في توفير المياه النقية عن طريق تخزين المياه ,والماء هو قوام الحياة في  والتربة السليمة

لتربة الزراعة على نطاق العالم. ومن خالل  تنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة يمكن التأثير على بنية ا

ومحتواها من المادة العضوية لتحسين تنقية المياه, بينما الممارسات الخاطئة كالرعي الجائر وازالة الغابات لها 

 أكبر االثار الضارة على التربة وبالتالي المياه.

اذن التربة تعتبر أكبر كنزعلى وجه األرض اال أن حالها االن يثير القلق حيث يتعرض ثلث تربة العالم 

 هور بسبب التآكل والتلوث والضغط الممارس عليها وكذلك نقص المادة العضوية باإلضافة للتصحر.للتد

 لذا البد من الحد من تدهور التربة واعادة تأهيلها. 

ففي عالم التخطيط للبناء هي مساحة للبناء ,بينما  ويختلف تصور أهمية التربة باختالف النشاط الممارس

 ذى ينمو فيه النبات ,وتعتبر خزان للمياه بالنسبة للمعنيين بالمياه.المزارع يعتبرها المكان ال



وفى دولة الكويت نجد أن الهيئة العامة للزراعة قد أولت التربة اهتماماً بالغاً ال سيما التربة الزراعية التي 

قبل ممارسة  تشكل المهد الذى ينمو عليه النبات ونجدها قد أنشأت المختبرات لتحليل التربة وضمان سالمتها

 العملية الزراعية عليها.

وهناك مبادرة جديدة من األمم المتحدة تهدف الى ادخال التربة في صميم المقررات الدراسية لتعريف النشء 

 بأهمية التربة السليمة للغذاء.

 ونخلص أخيراً ألن:

 لتربة السليمة هي األساس إلنتاج غذاء صحىا -

 التربة هي أساس الغطاء النباتي -

 التربة تدعم التنوع البيولوجي -

 التربة تساعد على مكافحة التغير المناخي -

 التربة تخزن المياه وترشحها وتحسن من قدرتنا على الصمود في وجه الفيضانات وموجات الجفاف -

 لتربة تشكل مورد غير متجدد والحفاظ عليها أمر ضروري لتحقيق األمن الغذائي.ا -

 

 مع التحيات إدارة اإلرشاد الزراعي                         

 مدير إدارة اإلرشاد الزراعي –م/ غانم السند                     

 


