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  الفقدان العالمي للتربة والحلول الممكنة

 
 مرات أسرع من إنشاؤھا بشكل 8أشارت التقاریر أثناء فترة السبعینات إلى أن تقنیات الزراعة واسعة النطاق في الوالیات المتحدة تستنفذ التربة حوالي 

 كجم من 13,300(التربة یتم فقدانھ لكل فدان كل عام  رطل من 12,000، أشارت وزارة الزراعة األمریكیة إلى أن حوالي 1994في عام . طبیعي

. 1ُمن التآكل بسبب الریاح والمیاه في أراضي الوالیات المتحدة التي تمت زراعھا بتقنیات الزراعة واسعة النطاق) التربة یتم فقدانھ لكل ھكتار كل عام
تم )  كجم من التربة لكل ھكتار كل عام17,800( التربة لكل فدان كل عام  رطل من16,000ًوفقا ألخصائیي الحفاظ على التربة في أیوا، فھناك حوالي 

ُفقدانھا سابقا بسبب التآكل من الریاح والماء في ذات الوقع الذي وضعت فیھ ممارسات الحفاظ على التربة في السبعینات ً2.  
  

ُمن الغذاء سنویا، یم)  كجم900( رطل 2,000حیث أن الفرد المتوسط یستھلك حوالي   3.6( رطل 8كن أن تتطور البیانات أعاله لتشیر إلى أن حوالي ً
یتم )  كجم2.7( رطل من التربة 6ًحالیا، ھناك حوالي . ًمن التربة تم فقدانھ سابقا بسبب التآكل من الریاح والماء لكل رطل من الطعام یتم تناولھ) كجم

  ً.ھ سنویافقدانھ بسبب تآكل المیاه والریاح لكل رطل من الطعام یتم تناول
  

ً عاما من 2,000ُباإلضافة إلى ذلك، وفي أواخر السبعینات، أصدرت حكومة كالیفورنیا إحصائیات تشیر إلى أنھ في كالیفورنیا تطلب األمر ما یصل إلى 

. ً عاما25ن التربة العلیا كل م)  سم2.5( بوصة 1من التربة، وأن الزراعة واسعة النطاق في كالیفورنیا كانت تستنفذ )  سم2.5( بوصة 1الطبیعة لبناء 
  . مرة أسرع مما نشأت فیھ في الطبیعة80كنتیجة لذلك، كانت الزراعة في كالیفورنیا تستنفذ التربة بمقدار 

  
 یتطلب ًلزراعة محاصیل جیدة زراعیا،. من التربة العلویة)  سم2.5( بوصة 1ً عاما من الطبیعة لبناء 500في األحوال العادیة، یستغرق األمر متوسط 

 رطل لكل 12,000على النقیض، فمعدل . ً عاما لبناء تربة زراعیة معقولة3,000وعلى ذلك، یحتاج األمر . من التربة العلیا)  سم15( بوصات 6األمر 
ُمن التربة الذي یتم فقدانھ في الوالیات المتحدة في المتوسط سنویا یمثل )  كجم لكل ھكتار13,300(فدان  )  من البوصة1/28 حوالي( بوصة 0.0356ً

ًمن التربة العلیا تتراكم سنویا في )  سم0.00508( من البوصة 1/500حیث أنھ فقط ).  سم من التربة لكل واحد ھكتار0.904( فدان 1من التربة لكل 

 .3ُ مرات أسرع من معدل بنائھا في الطبیعة18المتوسط في الوالیات المتحدة، فإن التربة یتم استنفاذھا في المتوسط كل عام حوالي 
  

ُ إلى أن الممارسات الحیویة المكثفة، على مدار فترة ثمانیة أعوام 1982بیركلي في العام - في جامعة كالیفورنیا4على النقیض، أشارت رسالة ماجستیر
ُ، أدت إلى تراكم مستوى الكربون المرطب ) بحدیقة جامعة ستانفورد الصناعیةSyntex في أراضي شركة Ecology Actionكما قام بھا برنامج  (

إلى مستوى سیستغرق من " C"في مستوى باطن التربة باألفق قط من التربة، والذي بدأ ف)  سم4 إلى 2.5( بوصة العلیا 1.5 إلى 1في طبقة 
ُوعلى ذلك، أشارت ھذه الرسالة إلى أن التقنیات الحیویة المكثفة بھا إمكانیة بناء .  سنة لتحقیقھ500الطبیعة بمفردھا حوالي 

 .ُ مرة مما یمكن أن تنبني بھ بفعل الطبیعة بمفردھا60التربة أسرع حتى 
  

إد غلین في مختبر األبحاث البیئیة بجامعة أریزونا إلى . تشیر المؤشرات األولیة من البحث الذي قام بھ الدكتورباإلضافة لذلك، 
ُأن ارتفاع المحاصیل وانخفاض استھالك الموارد قد یكون ممكننا مع الزراعة بالطریقة الحیویة المكثفة بصفة مستدامة سیحتاج . ً

ُائي، ولكن مقارنة بالممارسات الزراعیة األخرى التي تستخدم بصفة عامة، فتقنیات األمر الختبارات إضافیة للتقییم النھ ُ
  .ُالزراعة بالطریقة الحیویة المكثفة توفر األمل لموقف التربة المستنفذة بالعالم

                                                 
خدمات  (Summary Report 1992 National Resources Inventory:  ، من) كجم لكل ھكتار12,970( رطل لكل فدان 11.572حدد ھو ُ الرقم الم 1

 ).1994الحفاظ على التربة، وزارة الزراعة األمریكیة، العاصمة واشنطن، 
: ُاألرقام المحددة( طن متري 13 معدالت تآكل التربة حول العالم ھي األعلى في آسیا، وأفریقیا، وأمریكا الشمالیة، تتراوح في المتوسط لحوالي  2

مطابع جامعة   (Land  Degradationبارو، . ج. س: من. لكل فدان في العام)  رطل35,637: ُألرقام المحددةا( طن متري 17.5لكل )  رطل26,768
 ).1991كامبریدج، كامبریدج، 

ُ بناء على اإلحصائیات المشار إلیھا في الحاشیة السفلیة  3 ً  بنیت علیھ  مرة أسرع مما36، في الدول النامیة، یظھر أن التربة یتم استنفاذھا حتى حوالي 2ُ
 . مرة أسرع مما بنیت علیھ في الطبیعة54في الطبیعة؛ وفي الصین، 

جامعة  (Changes in Carbon Content in a Soil under Intense Cultivation with Organic Amendments دوجالس إدوارد ماھر،  4
 ).1983 بیركلي، –كالیفورنیا 


