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هو التهديد رقم 1 لرتبة كوكبناهو التهديد رقم 1 لرتبة كوكبنا

 انجراف الرتبة هو إزالة الطبقة العليا األك	 خصوبة من الرتبة من
سطح األرض عن طريق املياه والرياح والحراثة

 يحدث االنجراف الناجم عن األنشطة البرشية
 بشكل رئييس من خالل إزالة الغطاء النبا� وحراثة
 املنحدرات والرعي الجائر وإزالة الغابات وتسوية

األرض والتغ�ات يف استع�الت األرايض غ� الصحيحة

 انجراف الرتبة

 يحدث انجراف الرتبة بشكل طبيعي
 تحت كل الظروف املناخية ويف

 جميع القارات لكن يتم ترسيعها
 حتى 1000 مرة من خالل

 األنشطة البرشية غ�
املستدام
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هو التهديد رقم 1 لرتبة كوكبناهو التهديد رقم 1 لرتبة كوكبنا

 قد يؤدي انجراف الرتبة
 إىل خسارة 10% يف

 إنتاج املحاصيل وذلك
بحلول عام 2050

 تنجرف كل 5 ثوا� ما
 يعادل مساحة ملعب

كرة قدم من الرتبة

 إذا ± يتم القيام بأي
 يشء ، فبحلول عام

 2050 ستكون خسائر
 انتاجية املحاصيل
 تعادل إزالة 1.5
 مليون كم2 من

 األرايض - أو جميع
 األرايض الصالحة

للزراعة يف الهند تقريبًا

 أك	 من 80 % من
 تدهور الرتبة يف أفريقيا

 جنوب الصحراء الكربى هو
نتيجة النجراف الرتبة

 قد يستغرق األمر ما
 يصل إىل 1000 عام
 إلنتاج 2-3 سم فقط

من الرتبة

5 حقائق النجراف الرتبة 
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انخفضت صحة الرتبة واإلنتاجية

خسائر كب�ة يف
التنوع الحيوي للرتبة 

يؤثر انجراف الرتبة عىل كمية ونوعية إنتاجية املحاصيل

 تستضيف تربانا حوايل ¼ من التنوع الحيوي لكوكبنا؛ يؤدي
 انجراف الرتبة إىل انخفاض التنوع الحيوي يف الرتبة عن

 طريق إزالة الطبقة األك	 خصوبة من الرتبة

 Èكن أن يؤثر
 انجراف الرتبة عىل

 ترسب املياه
 وتخزينها وترصيفها
 يف الرتبة، م� يزيد

 من املخاطر
الهيدروجيولوجية

 Èكن أن تؤدي جزيئات الرتبة
 التي تنقلها الرياح واملياه إىل

 تلوث الرتبة واملياه خارج
املوقع م� يؤثر عىل صحتنا

استجابة محدودة لتغ� املناخ

زاد خطر تلوث الرتبة واملياه

 زيادة خطر االنهيارات
األرضية والفيضانات

 إن فقد الكربون العضوي
يف الرتبة وانجراف الرتبة

 يقلل من قدرتها عىل
 التخفيف من تغ� املناخ

والتكيف معه

نقل

إطالق

إطالق
إطالق

5 آثار النجراف الرتبة
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أوقفوا
انجراف الرتبة

أنقذوا
مستقبلنا

Ôكن للمزارعÈ 
 تبني م�رسات مستدامة

 إلدارة الرتبة مثل: محاصيل
 التغطية، الدورة الزراعية،

 تقليل الحراثة، الحفاظ عىل
 الغطاء النبا� لسطح الرتبة،

 انشاء املدرجات عىل
 املنحدرات أو أحزمة الرياح

صناع السياسة
 يجب دمج سياسات اإلدارة
 املستدامة للرتبة يف جدول
أع�ل أوسع إلدارة املوارد

 يجب أن يواصل العل�ء
 متابعة الحلول املبتكرة

 والتقنيات لتقييم ومراقبة ومنع
انجراف الرتبة

Úمد
 يجب عىل املجتمع رفع
 الوعي بأهمية الرتبة ،

وخاصة بÔ الشباب

 Èكن للجميع زراعة
 النباتات لح�ية الرتبة، مثل

 األعشاب والشج�ات واألشجار
 والغطاء األريض والتي تساهم يف

 انشاء نظام جذور يساهم بالحفاظ
 عىل الرتبة الراسخة بقوة

#StopSoilErosion
هو املفتاح لتحقيق

أهداف التنمية املستدامة

شكراً للدعم املقدم من

Ministry of Economic Affairs of the
Netherlands 

 


