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تم تصميم شارة التحدي الخاصة بالتربـة للمساعدة في تثقيف األطفال والشباب حول
الدور الحيوي الذي تلعبه التربة في دعم الحياة على كوكب األرض .وتشير الشارة إلى
كيف تشكلت التربة واستخدامات التربة وإلى أي مدى تتأثر التربة بالضغوطات البشرية
والمناخية .وهي تتضمن مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار لتحفيز التعلم عن التربة
وكيف لنا أن ندير موارد التربة بشكل أفضل لضمان الحصول على مستقبل مستدام.
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الهدف من شارات التحدي الخاصة باألمم المتحدة هو رفع الوعي وتعليم وتحفيز الشباب
لتغيير سلوكهم وأن يصبحوا وكالء التغيير في مجتمعاتهم المحلية .وشارات التحدي
مالئمة لالستخدام في الفصول المدرسية ومجموعات الشباب وهي ُمعتَ مدة من الرابطة
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية .وتتضمن شارات
التحدي مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار التي ُيمكن للمدرسين وقادة المجموعات
تعديلها بسهولة .وهناك شارات أخرى متاحة أو جاري إعدادها في عدد من الموضوعات
التي تشمل :الزراعة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والطاقة والغابات والحوكمة والجوع
والتغذية والتربة والماء.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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الهدف من هذا الكتيب هو أن يكون دليال يستخدمه المعلمون وقادة الشباب المسئولون عن وضع البرامج
واألنشطة المناسبة لمجموعاتهم ،ويضمن توافر التدابير المطلوبة الخاصة باإلشراف والسالمة بما يكفل السالمة
واألمن لجميع المشاركين.
األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو في ما يتعلق بسلطاتها
أو بتعيين حدودها وتخومها .وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين ،سواء كانت مرخصة
أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

منظمة األغذية والزراعة.
)ISBN 978-92-5-608434-7 (PDF
© FAO, 2015
تشجع نسخ ونشر المواد اإلعالمية الواردة في هذا المطبوع .وباستثناء ما لم يتم ذكره،
إن منظمة األغذية والزراعة
ّ
ّ
يجوز نسخ وتحميل وطباعة هذه المادة بهدف الدراسة الشخصية أو البحث أو ألغراض التدريس أو الستخدامها في
المنتجات والخدمات غير التجارية بشرط التنويه المناسب لمنظمة األغذية والزراعة كمصدر لهذه المواد وكصاحب
لحقوق الطبع ،وبشرط اإلشارة إلى عدم اعتماد المنظمة آلراء ومنتجات وخدمات مستخدم هذه المادة بأي
صورة من الصور.
تقدم طلبات الحصول على حقوق ترجمة أو تعديل هذه المادة أو طلبات حقوق إعادة البيع أو غير ذلك من األغراض
التجارية إلى  www.fao.org/contact-us/licence-requestأو إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى copyright@fao.org

االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة هو شراكة بين وكاالت
األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات األخرى
لتطوير مبادرات وموارد وفرص لألطفال والشباب من أجل التعلم،
واالنخراط ،وإحداث فرق.
ويعمل االتحاد بمثابة بوابة تسمح لألطفال والشباب بالمشاركة
في األنشطة والمبادرات التي تقوم بها األمم المتحدة.

تم تمويل هذا المستند من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي وال يعني هذا بالضرورة أنها
تشارك اآلراء الواردة في هذه المادة .ويتحمل المؤلف المسئولية الكاملة حول محتواها.

© FAO 2015
تمت الطباعة على ورق من البيئة
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تم إعداد هذا الكتيب بالتعاون مع:

تؤيد الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية استخدام إطار هذه
الشارة التعليمية من قبل المرشدين والكشافة في كل أنحاء العالم ،كما تؤيد تعديلها عند الضرورة بما يالءم
احتياجاتهم ومتطلباتهم المحلية.
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مرحبـــــــا

“

التربة ضرورية للحياة  -فهي توفر
المغذيات والماء والمعادن للنباتات
واألشجار ،و ُتعد مو ً
طنا للحشرات
والبكتيريا والحيوانات الصغيرة.
بدون التربة ال يمكننا زراعة أي محاصيل أو نباتات أخرى مفيدة ،أو دعم
الثروة الحيوانية أو الحصول على المعادن لبناء بيوت المأوى  -فالتربة
مانحة للحيـاة! والتربات السليمة تعمل على تخزين المياه وتنقيتها،
ٌ
بحق
وتعيد تدوير المغذيات وتساعدنا في التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير
المناخ عن طريق تخزين كمية كبيرة من الكربون .إال أنه تربتنا في خطر؛
حيث أن الممارسات السلبية كالتلوث والممارسات الزراعية الخاطئة تع َرض
التربة للخطر وتتلفها .نحن بحاجة إلى تربات سليمة لدعم رفاهية اإلنسان
والحصول على كوكب صحي.
وهذا ما تسعى إليه شارة التحدي الخاصة بالتربة :دعها تأخذك في رحلة
الستكشاف األرض الواقعة تحت أقدامك! يشتمل هذا الكتيب على أنشطة
تساعدك في التعرف على التربة وكيف تشكلت ،والمخلوقات التي تعيش
فيها وكيف أنها ذات أهمية في حياتنا اليومية .ستكتشف كيف يمكنك
أيضا أن تلعب دو ًرا في حماية التربة ألجيال المستقبل .نأمل أن تكون
أنت ً
لت التحدي وأن تحتفل بتربة كوكبنـا .احفــر!
قب َ
قد ِ

“
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كن سالما
آمنــــا
عزيزي القائد أو المعلم:
تم تصميم شارات التحدي من أجل دعمك في قيامك بأنشطة تعليمية.
لكن ،أثناء تنفيذ هذه األنشطة في سياقات وبيئات مختلفة ،فإن األمر
متروك لك للتأكد من أن األنشطة التي تختارها مناسبة وآمنة.

اعتن بنفسك
Ù Ùبعض التربات قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة لذلك
من الضروري أن تكون يديك نظيفة ،قد تحتاج حتى إلى ارتداء
القفازات.
Ù Ùاحذر من الحشرات والحيوانات الصغيرة عندما تتعامل مع
التربة  -بعضها قد يعض.
Ù Ùارتدي دومـًا القفازات عندما تتعامل مع المخلفات أو
القمامة.
Ù Ùال تتذوق األشياء التي تجدها ما لم تتأكد من أنها غير
سامة.
متأكدا من
Ù Ùال تشرب المياه من مصادر طبيعية إال إذا كنت
ً
أنها آمنة.
Ù Ùال تنظر مباشرة نحو الشمس.
Ù Ùفي بعض األنشطة ،لديك خيار تحميل الصور أو مقاطع
الفيديو إلى اإلنترنت على مواقع مثل يوتيوب .ولكن دائما
تأكد من أخذ إذن جميع من في الصور أو الفيديو ،و  /أو
والديهم قبل نشر أي شيء على االنترنت.
6
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اعتن بالعالم الطبيعي
Ù Ùعامل الطبيعة باحترام.
من األفضل أن تترك الطبيعة كما وجدتها .ال تقطف
ÙÙ
األنواع المحمية .قبل جمع النباتات أو قطف الزهور،
احصل على إذن .خذ فقط ما تحتاجه حقـًا وتأكد من
ترك ما ال يقل عن ثلث أي شيء تجده في البرية.
خفض من تأثيرك :التزم بالسير في الممرات المحددة
ِّ Ù Ù
إذا كنت تسير وسط الطبيعة .أعد ملء الحفر التي
حريصا على عدم إدخال أي
حفرتها في التربة .كن
ً
أنواع غريبة (غير أصلية) إلى موطن مـا.
كن حذرا إذا كنت تتعامل مع الحيوانات .ارتد وسائل
ÙÙ
الحماية إذا لزم األمر .كن عطوفـا .تأكد من أن لديهم
ً
الغذاء والماء والمأوى والهواء المناسب .وعند
االنتهاء من ذلك ،أعدهم إلى حيث وجدتهم.
ال تترك أي مخلفات .أعد تدوير أو استخدام المواد
ÙÙ
المستخدمة في األنشطة قدر اإلمكان.
شارة التحدي الخاصة بالتربة
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المقـــــــــــدمة

يرجى منك أن تخطط بعناية ،وتتأكد من أن لديك ما يكفي من
وخصوصا عند
الدعم من الكبار للحفاظ على المشاركين آمنين،
ً
التواجد بالقرب من المياه أو النار .يرجى وضع االحتياطات العامة
الموجودة في المربعات أدناه في االعتبار وتقييم أي من القضايا
األخرى لألمان التي يجب وضعها في االعتبار قبل القيام بأي نشاط .

سلسلة

شارات التحدي
الخاصة باألمم المتحدة

يتم إعدادها بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرها
من المنظمات .والغرض من هذه الشارات هو رفع الوعي وتثقيف وتحفيز
الشباب على تغيير سلوكهم ،وعلى أن يكونوا عنصرا فاعال في التغيير
في مجتمعاتهم المحلية .ويمكن استخدام شارات التحدي من قبل
المعلمين في الفصول المدرسية وقادة الشباب ،وخاصة المجموعات
اإلرشادية أو الكشفية.
لإلطالع على الشارات الموجودة ،تصفح الموقع اإللكتروني
 .www.yunga-un.orgولتلقي التحديثات عن اإلصدارات الجديدة وغيرها من
األخبار عن االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة ،سجل اسمك في النشرة
اإلخبارية المجانية من هذا االتحاد عن طريق البريد اإللكتروني yunga@fao.org
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الزراعة :كيف يمكننا زراعة األغذية بصورة مستدامة؟
التنوع الحيوي :فلنتأكد من عدم انقراض المزيد من الحيوانات
والنباتات الرائعة من العالم!
تغير المناخ :شارك في مكافحة تغير المناخ من أجل مستقبل ينعم
باألمن الغذائي!
الطاقة :يحتاج العالم إلى بيئة صحية وكهرباء – كيف نستطيع
الحصول على كليهما؟
الغابات :توفر الغابات مأوى لماليين األنواع من النباتات والحيوانات
وتساعد على تنظيم والتحكم في الغالف الجوي وتزودنا بالموارد
األساسية .كيف نضمن لهم مستقبل مستدام؟
النوع االجتماعي :ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها لخلق عالم أكثر عدالً
ومساواة لألوالد والبنات ،الرجال والنسـاء؟
الحوكمة :اكتشف كيف يؤثر صنع القرار على حقوقك وعلى المساواة
بين الناس في جميع أنحاء العالم.
الجوع :يعد الحصول على طعام كاف حق من حقوق اإلنسان األساسية.
ما الذي يمكننا فعله كي نساعد مليار شخص يعانون من الجوع يوميا؟
التغذية :ما هي الوجبة الصحية و كيف يمكن اختيار األغذية الصديقة
للبيئة؟
المحيط :المحيط مبهر ومذهل .فهو يساعد على تنظيم درجة الحرارة
على سطح األرض ويزودنا بالموارد والكثير من األشياء األخرى.التربة:
دون وجود تربة خصبة ،يتوقف النمو .كيف يمكننا أن نعتني باألرض التي
نعيش فوق سطحها؟
lt
icu
الماء :الماء هو الحياة.ما الذي يمكننا القيام به لصون هذا المورد الثمين؟
r
ivers

إحداث تغيير في السلوك
نحن نعمل مع الشباب ألننا نريد أن ندعمهم في أن يعيشوا حياة تلبي
احتياجاتهم ،وأن نساعدهم في االستعداد لمستقبلهم ،وإعدادهم لكي
يصبحوا معتقدين بأنهم يمكنهم أن يحدثوا فرقـًا في العالم .وأفضل طريقة
لعمل هذا االختالف هو من خالل تشجيع الشباب على تبني تغيير للسلوك
على المدى الطويل .إن العديد من المشاكل االجتماعية والبيئية الحالية نابعة
من السلوك البشري غير الصحي أو غير المستدام .فمعظم الناس بحاجة إلى
التكيف مع سلوكهم ،ليس فقط لمدة مشروع ما مثل العمل على هذه الشارة،
ولكن طوال الحياة .فكثير من الشباب اآلن يدركون أن القيام بأشياء جيدة يفوق
كثي ًرا مجرد القيام بنشاط غير روتيني :إنما يتعلق بكيفية قيادتك لحياتك.
فبعض التغييرات الصغيرة في السلوكيات يمكن أن تساعدنا فعليـًا في صنع
مستقبل أكثر إشراقـًا  -مستقبل ال يذهب فيه أحد للنوم جائعا.

إذن ما الذي يمكن أن تفعله؟
هناك بعض الطرق المؤكدة لتعزيز تغيير السلوك ،ولذلك لزيادة األثر الطويل
األجل لشارة التحدي هذه ،حاول القيام بما يلي:

التركيز على تغيير محدد ويمكن تحقيقه في السلوك
جدا ومحدد
دد أولويات األنشطة التي تستهدف تغيير سلوك واضح ً
(مثل “تخلص من القمامة بشكل سليم وآمن وأعد استخدام وتدوير
ما تستطيع” بدال من “حافظ على بيئتنـا نظيفة”).

شجع على التخطيط للعمل والتمكين

ضع الشباب في مراكز القيادة ،ودعهم يختارون األنشطة الخاصة بهم،
ويخططون كيفية تنفيذها.

ت ََح َّد السلوك الحالي وتعامل مع الحواجز أمام العمل

شجع المشاركين على التدقيق في سلوكهم الحالي والتفكير في
الكيفية التي يمكن بها تغييره .كل شخص لديه أعذار لتبرير عدم
التصرف بطريقة معينة ،ومنها ضيق الوقت ،أو عدم وجود المال ،أو
عدم معرفة ما يجب القيام به  ...والقائمة تطولَ .ش ِّجعْ الشباب على
التعبير عن هذه األعذار ،ثم ابحث عن طرق للتغلب عليها.
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مارس مهارات العمل

اقض الوقت في الهواء الطلق

ال يعتني أي شخص بشيء ال يدخل في دائرة اهتمامه .فالوقت الذي تمضيه
في البيئات الطبيعية  -سواء كان ذلك في متنزه محلي أو البرية البكر -
يشجع على خلق رابطة عاطفية مع العالم الطبيعي ،وهو األمر الذي ثبت أنه
يؤدي إلى سلوك أكثر مناصرة للبيئة .

أشرك األسر والمجتمعات المحلية المعنية

لماذا تغير سلوك شخص واحد فقط من الشباب بينما يمكنك تغيير سلوك
أسرته بالكامل ،أو حتى المجتمع كله؟ انشر رسالتك على نطاق أوسع،
وشجع الشباب على اإللحاح على أسرهم أو أصدقائهم لالنضمام ،واعرض ما
تقوم به من أجل المجتمع المحلي .ولتحقيق تأثير أكبر ،كن سياسيـًا ومارس
الضغط على حكومتك المحلية أو الوطنية.

تعهد بالتزام أمام الجمهور

يميل الناس إلى فعل شيء ما إذا وافقوا على القيام به أمام شهود أو في
بيان مكتوب -لماذا ال نستفيد من ذلك؟ يحقق الشباب أهدافهم على األرجح
إذا شاركوها مع أصدقائهم وعائالتهم حيث سيدعمونهم ويسألونهم.

ارصد التغير واحتفل بالنجاح

إن تغيير السلوك عمل شاق بالفعل! أعد النظر في المهام بانتظام لرصد
اإلنجازات ومكافأة النجاح المستمر بطريقة مناسبة .

اجعل قيادتك على أساس القدوة

سوف تكون محط نظر الشباب الذين تعمل معهم .فهم يحترمونك،
ويهتمون بمعرفة رأيك ،ويريدونك فخو ًرا بهم .إذا كنت تريد لهم تبني
السلوك الذي تنادي به ،فيجب عليك أن تكون قدوة ،وأن تتبنى هذه
التغييرات بنفسك.
شارة التحدي الخاصة بالتربة
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هل ترغب في ركوب وسائل النقل العام مرات أكثر؟ اجمع الجداول الزمنية
الخاصة بوسائل النقل ومارس قراءتها ،وارسم مساراتها على خريطة،
وامش سي ًرا على األقدام إلى محطة األوتوبيس ،واعرف ثمن األجرة ،وجرب
رحلة باستخدام وسائل المواصالت .هل ترغب في تناول األطعمة األكثر
صحية؟ جرب الكثير من األطعمة الصحية لمعرفة أيها تريد ،جرب الوصفات،
تعلم كيف تقرأ الملصقات على المواد الغذائية ،خطط للوجبات ،و قم بزيارة
المحالت التجارية للعثور على األطعمة الصحية الموجودة على رفوفها .استمر
في ممارسة هذا السلوك إلى أن يصبح عادة.

نصائح

تتعلق بتنفيذ

متطلبات الشارة مع

مجموعتك

إضافةً للمقترحات الواردة في صفحتي  11-10بشأن التشجيع على تغيير السلوك،
ستساعدك األفكار اآلتية على وضع برنامج لتنفيذ شارة التحدي مع مجموعتك.

الخطوة

١

التحقق

شجع مجموعتك على معرفة المزيد عن التربة  -كيف تعمل طبقة رفيعة من سطح
ِّ
األرض على دعم الحياة بأكلمها على سطح الكوكب والمخاطر التي سوف نواجهها لو
مفيدا.
لم نبدأ بالعناية بها .يوضح هذا الفيديو بعنوان “قيمة التربة” مختص ًرا
ً

www.youtube.com/watch?v=fH0wZSO705E&list=PLsQcCFzasV6orJM3yYYTc

 .5qOa9Yj7fT76ابدأ من خالل رفع وعي المشاركين بشأن اعتمادنا على التربة :تلعب
مهما في إنتاج أغلبية طعامنا ووقودنا واأللياف التي نستخدمها في المالبس
التربة دو ًرا
ً
أساسا للجمال الطبيعي في بيئاتنا ،وتساعد التربة في تنظيم
والمنسوجات؛ توفر التربة
ً
الماء وغازات الغالف الجوي إضافةً إلى عزل الكربون .تأكد من فهمهم أن التربة ليست
متجددا في الجدول الزمني البشري وأن النشاط البشري يتسبب في تدهور حاد
موردا
ً
ً
للتربة في أجزاء مختلفة من العالم .اشرح كيف يؤثر ذلك التدهور على حياة البشر
وسبل العيش لهم والنظم البيئية بأكملها .ناقش مع المجموعة كيف يمكن الختياراتنا
وأفعالنا الفردية أن تحدث فر ًقا إيجاب ًيا.

الخطوة

٢

االختيار

بصرف النظر عن األنشطة اإللزامية ،والتي تضمن أن يفهم المشاركون المفاهيم
األساسية والقضايا المتعلقة بالتربة ،يتم تشجيع المشاركين على اختيار األنشطة التي
تتوافق بصورة أفضل مع احتياجاتهم واهتماماتهم وثقافتهم .دعهم  -إلى أقصى حد
ممكن  -يختارون األنشطة التي يريدون القيام بها .يمكن أن يتم عمل بعض األنشطة
بشكل فردي ،والبعض اآلخر في شكل مجموعات صغيرة .إذا كان لديك نشاط آخر مناسب
أيضا أن تدرجه كخيا ٍر إضافي.
على وجه الخصوص لمجموعتك أو منطقتك ،يمكنك ً
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الخطوة

٣

العمل

الخطوة

٤

المناقشة

اطلب من المشاركين عرض نتائج أنشطتهم الخاصة بشارة التحدي على بقية
المجموعة .هل تالحظ وجود تغييرات في مواقفهم وسلوكهم؟ شجع المشاركين
على التفكير كيف تعتمد أنشطتهم اليومية على التربة وكيف تؤثر فيها .ناقش
التجربة ،وفكر في كيف يمكنهم االستمرار في تطبيقها في حياتهم.

الخطوة

٥

االحتفال

ِّ
نظم احتفاالً ألولئك الذين أتموا المنهج الدراسي لشارة التحدي بنجاح .ادعُ األسر
واألصدقاء والمعلمين والصحفيين وقادة المجتمع للمشاركة في االحتفال .شجع
مجموعتك على تقديم نتائج المشروع على المجتمع بطريقة خالقة .امنحهم شهادات
وشارات التحدي (انظر صفحة  102لالطالع على التفاصيل).

الخطوة

٦

تشارك مع االتحاد العالمي
للشباب واألمم المتحدة !

أرسل لنا قصصك وصورك ورسوماتك وأفكارك واقتراحاتك.yunga@fao.org :

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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كاف للمجموعة لتنفيذ األنشطة .قدم لهم الدعم والتوجيه طوال
اسمح
بوقت ٍ
ٍ
العملية ،ولكن تأكد من أنهم ينفذون مهامهم بصورة مستقلة قدر اإلمكان .ويمكن
إجراء العديد من األنشطة بعدة طرق مختلفة .شجع المشاركين على التفكير
والتصرف بشكل خالق عند القيام بأنشطتهم.

محتوى الشارة
والمنهج الدراسي
تم تصميم “شارة التحدي الخاصة بالتربة” للمساعدة في توعية
األطفال والشباب بشأن الدور الحيوي الذي تلعبه التربة في الحياة
على سطح كوكبنا .وسوف يساعدك هذا الكتيب على وضع برنامج
تعليمي مناسب وممتع وجذاب لفصلك أو للمجموعة الخاصة بك.
يقدم الجزء األول من هذا الكتيب معلومات أساسية عن الموضوعات
التعليمية ذات الصلة بهدف مساعدة المعلمين والقادة الشباب في
إعداد الدورات واألنشطة الجماعية دون الحاجة للبحث عن المعلومات.
وتشتمل المحتويات على كيف تتشكل التربة؟ ،وطبقات التربة
المختلفة ،واستخدامات التربة ووظائفها ،والعوامل التي تسبب تلف
التربة حول العالم ،كما تقترح بعض اإلجراءات التي يمكننا القيام
بها لصيانة التربة وإدارتها بشكل مستدام .ومن الطبيعي أن تكون
بعض هذه األنشطة أكثر مالئمة ألعمار معينة أكثر من غيرها .ومن
ثم يجب أن يختار القادة الموضوعات ومستوى التفاصيل األكثر مالئمة
لمجموعتهم.
ويتضمن الجزء الثاني من هذا الكتيب منهج الشارة حيث يقدم
تشكيلة متنوعة من األنشطة واألفكار التي تشجع على التعلم
وتحفز األطفال والشباب على االنخراط في قضايا التربة .وتوجد قائمة
مرجعية لمساعدة المشاركين على تتبع األنشطة التي أنجزت في
نهاية المنهج الدراسي .يوجد في نهاية هذا الكتيب موارد إضافية،
ومواقع الكترونية مفيدة ،ومسرد يشرح المصطلحات الرئيسية )
والتي تم إبرازها في النص هكذا).
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لسهولة االستخدام وضمان أن جميع المواضيع الرئيسية تم
تناولها ،فإن كال من المعلومات األساسية (صفحة )75 – 24
واألنشطة (صفحة  )101 – 76تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية هي:
وعما
(أ) :كل ما يتعلق بالتربة :يشرح كيف تتشكل التربة َّ
تحتوي والتنوع البيولوجي الواقع بين ثناياها.
(ب) :استخدامات التربة :يصف طر ًقا ال تعد وال تحصى تعمل
فيها التربة على دعم الحياة على األرض.
(ج) :التربة في خطر :يوضح العوامل المختلفة التي تسبب
تدهور التربة.
(د) :إفعل شيئا :يقترح أفكا ًرا ملموسة للمساعدة في الحفاظ
على التربة وإدارتها بشكل مستدام.

المتطلبات :لكسب الشارة ،يجب على المشاركين إكمال واحد
من النشاطين اإللزاميين الموجودين في بداية كل قسم،
باإلضافة إلى نشاط واحد إضافي (على األقل) من كل قسم ،يتم
اختياره بشكل فردي أو كمجموعة (انظر الرسم صفحة  .)16ويمكن
للمشاركين أيضا استكمال األنشطة اإلضافية التي تعتبر مناسبة
من قبل المعلم أو القائد.

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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هيكل الشارة

n

s ch a l l e

on

a
un i te d n

soi ls

القسم (أ) :حياة التربة
نشاط إلزامي واحد ( أ 1.أو أ)2.

و

نشاط اختياري واحد على األقل

( أ - 14.أ)3.

+
القسم (ب) :استخدام التربة
نشاط إلزامي واحد (ب 1.أو ب)2.

و

نشاط اختياري واحد على األقل

(ب - 15.ب)3.

+
القسم (ج) :التربة في خطر
نشاط إلزامي واحد (ج 1.أو ج)2.

و

نشاط اختياري واحد على األقل

(ج - 14.ج)3.

+
القسم (د) :افعل شيئا
نشاط إلزامي واحد (د 1.أو د)2.

و
=

نشاط اختياري واحد على األقل

(د - 13.د)3.

ا كتملت

شارة التحدي الخاصة بالتربة!
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الفئات العمرية لألنشطة

ومع ذلك يرجى مالحظة أن هذا الترميز ُيعد بمثابة مؤشرات فقط .فقد تجد
نشاطـًا ما مدرجـًا في مستوى واحد مناس ًبا لمجموعة عمرية أخرى في منطقتك.
كما ينبغي أن يقوم المعلمون وقادة الشباب باالستعانة برؤيتهم وخبرتهم
الخاصة في إعداد المناهج الدراسية المناسبة لمجموعاتهم أو فصولهم .ويمكن
أن يشمل ذلك أنشطة إضافية غير مدرجة في هذا الكتيب ،ولكنها تسمح لك
بتحقيق جميع المتطلبات التعليمية.

المســــتوي

١

خمس إلى عشر سنوات

٢

أحد عشر إلى خمسة عشر سنة

٣

ستة عشر سنة وأكثر

تذكر:
الهدف األساسي من شارة التحدي هو التثقيف واإللهام وتشجيع
االهتمام بقضايا التربة وتحفيز األفراد على تغيير سلوكهم وتعزيز
العمل على المستويين المحلي والدولي .واألهم من ذلك كله
أن تكون أنشطة الشارة متعـــة! ويجب أن يستمتع المشاركون
بعملية كسب الشارة ،والتعرف على التربة وأهميتها.

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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مالئمة لها .فبجانب كل نشاط،
(أو الفئات) العمرية التي يكون فيها النشاط أكثر
ٍ
يشير كود (المستوى  ١و  ٢على سبيل المثال) إلى أن النشاط ينبغي أن
يكون مناس ًبا لمن هم في عمر خمس إلى عشر سنوات ،والذين تتراوح أعمارهم
بين  15 - 11سنة.

عينة من المناهج

الدراسية

للشارة
تعطي عينة المناهج لمختلف الفئات العمرية أدناه أمثلة على الكيفية التي يمكن
بها الحصول على الشارة ،وذلك بغرض مساعدتك في تطوير البرنامج الخاص بك.

خمس إلى عشر سنوات
أحد عشر إلى خمس عشرة سنة
ستة عشر سنة وأكثر
كل نشاط له هدف محدد للتعلم ،ولكن باإلضافة إلى هذا ،سيكون
لدى األطفال فرصة إضافية لتعلم المزيد من المهارات العامة بما في
ذلك ما يلي:
 Ù Ùالعمل الجماعي
 Ù Ùالخيال واإلبداع
 Ù Ùمهارات المالحظة
 Ù Ùالوعي الثقافي والبيئي
 Ù Ùالمهارات العددية ومهارات القراءة والكتابة
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القسم

الهدف التعليمي

النشاط
أ : 1.احفر بعمق

ب

استخدام
التربة

ج
التربة في خطر

د

افعل شيئـًا

(صفحة )٧٧

أ : 5.مشاهدة الحشرات لبحث واستكشاف كيف
يستخدم كائن من
(صفحة )٧٩
كائنات التربة النظام
البيئي للتربة وكيف
يعيش فيه.

ب : 1.مسح للتربة
(صفحة )٨٥

ب : 6.الرسومات

لعرض مجموعة واسعة
من طرق تأثير التربة
على حياة البشر اليومية
وسردها.

الترابية (صفحة )٨٧

للرسم بالتربة وذلك
الستكشاف أنسجة التربة
المختلفة ومظاهرها.

ج : 1.فحص التربة
(صفحة )2 )٩١

لتحديد العوامل التي
محليا.
تضر بالتربة
ً

ج : 7.مراقبة الطقس

لفحص الصلة بين المناخ
وجودة التربة.

د : 1.االحتفال بالتربة

لتنظيم “يوم التربة”
وذلك لتحفيز النشاط
بين أفراد العائلة
واألصدقاء.

د : 5.زراعة الحدائق
الخضراء (صفحة )٩٨

لتحضير وعاء سمادي أو
عمل ملصق عن أهمية
التربة.

(صفحة )٩٣

(صفحة )٩٧

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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المقـــــــــــدمة

أ

كل ما يتعلق
بالتربة

لزيارة النظم البيئية
المحلية للتربة وإبداء
مالحظات.

خمس إلى عشر سنوات
أحد عشر إلى خمس عشرة سنة
ستة عشر سنة وأكثر
كما كان الحال في المستوى  ،1فإن كل نشاط في المستوى  2له هدف
تعليمي محدد ،ولكنه يعزز أيضا مهارات عامة إضافية بما في ذلك ما يلي:
Ù Ùالعمل الجماعي
Ù Ùمهارات الدراسة المستقلة
Ù Ùالخيال واإلبداع
Ù Ùمهارات المالحظة
Ù Ùالوعي البيئي
Ù Ùمهارات البحث
Ù Ùمهارات العرض والخطابة العامة
Ù Ùمهارات تقديم الحجة والنقاش
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سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

القسم

الهدف التعليمي

النشاط
أ :2.تحليل أرضي

ب

استخدام
التربة

ج
التربة في خطر

أ : 7.التأصيل بشـأن

لزراعة شجرة أو أي نبات
آخر والعناية بها وذلك
الستكشاف أهمية التربة
الصحية لنمو النبات.

ب : 2.التربة والصحة

لعمل ملصق عن العالقة
بين التربة وصحة
اإلنسان.

ب : 13.البحث عن
الحقائق (صفحة )٨٩

لسرد األطعمة المفضلة
والتحري عن نوع التربة
المستخدمة في إنتاجها.

ج : 2.األراضي العالمية
(صفحة )2 )٩١

لدراسة إقليم ما يعاني
من تدهور حاد للتربة
والمشكالت التي
يسببها هذا التدهور.

ج : 9.أسئلة وأجوبة

لتحضير أسئلة أجوبة
محددة بشـأن دور التربة
في الزراعة.

(صفحة )٧٩

(صفحة )٨٥

(صفحة )94

د : 2.التخلص من

د

افعل شيئـًا

األوساخ (صفحة )٩٧

د : 6.المراقبة المنزلية
(صفحة )99

لعمل معرض عن التربة
وذلك لتحفيز النشاط
بين أفراد العائلة
واألصدقاء.
لتغيير السلوك داخل
المنزل مثل ترشيد
استخدام المياه وإطفاء
األضواء.

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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المقـــــــــــدمة

أ

كل ما يتعلق
بالتربة

(صفحة )٧٧

للتعرف على أنواع التربة
المختلفة وأين تتواجد
حول العالم.

خمس إلى عشر سنوات
أحد عشر إلى خمس عشرة سنة
ستة عشر سنة وأكثر
تسعى المهارات العامة في منهج المستوى  3إلى تطوير ما يلي:
Ù Ùالعمل الجماعي
Ù Ùالدراسة المستقلة
Ù Ùالخيال واإلبداع
Ù Ùمهارات المالحظة
Ù Ùالوعي البيئي
Ù Ùالمهارات التقنية
Ù Ùمهارات البحث
Ù Ùمهارات العرض والخطابة العامة
Ù Ùمهارات تقديم الحجة والنقاش
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سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

القسم

الهدف التعليمي

النشاط
أ : 1.احفر بعمق

ب

استخدام
التربة

ج
التربة في خطر

(صفحة )٧٧

أ : 9.اآلالم و المكاسب

المتنامية (صفحة )80

لزيارة مزرعة ما وتحضير
أسئلة ذات صلة
للمزارعين بشأن التربة
والزراعة.

ب : 2.التربة والصحة

لعمل ملصق عن العالقة
بين التربة وصحة اإلنسان.

ب : 14.تغير المناخ

للقيام بعرض بشأن
العالقة بين التربة وتغير
المناخ.

ج : 2.فحص التربة
(صفحة )2 )٩١

لتحديد العوامل التي
تضر بالتربة محليـًا.

ج : 12.أسئلة و أجوبة

للقيام بعرض تقديمي
بشأن أهمية المادة
العضوية في التربة وكيف
نمنع تلفها.

(صفحة )٨٥

(صفحة )89

(صفحة )95

د : 2.التخلص من

األوساخ (صفحة )٩٧

د

افعل شيئـًا

د : 10.المحالت

المتسخة (صفحة )100

لعمل معرض عن التربة
وذلك لتحفيز النشاط بين
أفراد العائلة واألصدقاء.
للتحري عن المنتجات
العضوية ومنتجات التجارة
العادلة في محالت السوبر
ماركت المحلية والقيام
بعرض تقديمي عن دورها
في حماية التربة.

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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المقـــــــــــدمة

أ

كل ما يتعلق
بالتربة

لزيارة النظم البيئية
المحلية للتربة وإبداء
المالحظات.

معلــــــــــــــــــــــــومـــــات

?

كل ما يتعلق بالتربة
لماذا تعتقد أننا نطلق على كوكبنا اسم “األرض”؟ ألنه لوال األرض التي تقع تحت
أقدامنا فلن يكون هناك – كما نعلم – حيــاة! قد تكون قد سمعت عن اإلشارة
أيضا باسم األرض) توفر لنا الكثير
إلى عالمنا بــ”األرض األم” – ذلك ألن التربة (وتعرف ً
من المنافع وتدعم تقري ًبا جميع الحيوانات والنباتات البرية بشكل مباشر أو غير
مباشر .إذا فكرت “ماذا يمثل ما على األرض؟” استمر بالقراءة ،حيث حقائق طريفة
وتفاصيل جوهرية باالنتظار.

ما هي التربة؟

أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة
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تشكل التربة الطبقة الخارجية لألرض حيث تنمو فيها النباتات واألشجار.
ونستخدم مصطلحات كثيرة مختلفة في التعبير عنها :األرض ،التربة ،التراب،
الطين ،سطح األرض؛ ولكن ما االختالف؟ دعنا نتفحص هذه المصطلحات
المتعددة قبل أن نبدأ.
Ù Ùاألرض ( :)Earthالمصطلح العام للتربة باإلضافة إلى كونه االسم المعروف
لكوكبنا ككل“ .األرض” مع تكبير الحرف اإلنجليزي “ ”Eيعني كوكب األرض،
في حين أن “األرض” مع تصغير الحرف اإلنجليزي “ ”eيشير إلى التربة.
Ù Ùالتربة :الطبقة العليا لسطح كوكب األرض حيث توجد جذور النباتات.
ويختلف نوع التربة وجودتها من مكان آلخر.
Ù Ùالتراب :التربة النازحة أو الرخوة.
Ù Ùالطين :مزيج سائلي أو شبه سائلي من التربة والماء.
Ù Ùسطح األرض :السطح الصلب الذي تسير عليه ،والذي يمكن أن يتشكل من
التربة أو كذلك الصخور أوالرمل أو مواد من صنع اإلنسان.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

التربة

تتشكل التربة تقري ًبا من الهواء ( 25في المائة من حجمها) والماء ( 25في
المائة) وجزيئات المعادن غير العضوية ( 45في المائة) ومادة عضوية
( 5في المائة).

المواد غير العضوية في التربة
تمثل المواد غير العضوية األجزاء غير الحية للتربة مثل الطمي والطين والرمل.
وتتشكل من العديد من الجزئيات الصلبة مختلفة األشكال واألحجام وهي حقً ا
مهمة لبناء قوام التربة( .لمعرفة المزيد انظر صفحة .)33

ب
خطر

يطلق العلماء على األجزاء العضوية للتربة اسم “المادة العضوية في
التربة” أو “الدبــال” .يتكون الدبــال من مواد حيوانية ونباتية ميتة في
مراحل مختلفة من التعفن أو التحلل .تُعد األوراق الساقطة التي تعفنت لدرجة
أن تحللت بالكامل ولم يتم التعرف عليها مثاالً على المادة العضوية في
عظيما ،إال أن المادة العضوية في التربة تحتوي على العديد
التربة .قد يبدو ذلك
ً
من المغذيات (مثل الكربون) الذي يمثل عنص ًرا ضرور ًيا لنمو النبات .وفي
جدا للصحة العامة للتربة والنباتات والمحاصيل
حقيقة األمرُ ،يعد الكربون مهم ً
إصافةً إلى الحيوانات والحشرات والكائنات (الكائنات الحية) التي تعيش في
بالدبــال.
التربة .يمثل اللون الداكن والتربة الرطبة عالمةً للتربة الصحية الغنية
ُّ
بالدبــال؟ إذا لم تكن
هل تبدو التربات الموجودة في منطقتك أنها غنية
ُّ
كذلك فال تقلق  -فسوف نكتشف الحقً ا كيف يمكنك إضافة الكثير من المواد
العضوية في التربة!

استخدام

المادة العضوية في التربة

أ

ج
افعل

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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معلــــــــــــــــــــــــومـــــات

كيف يتم تشكيل التربــة؟
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تتحد مع بعضها البعض لتكون التربة،
وقد تستغرق العملية آالف السنين .دعنا نلقي نظرة على العوامل الرئيسية
الخمسة التي تؤثر على تشكيل التربة.

الوقت
تجوية
المادة األم
العوامل التي
تشكل التربة

أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة
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المناخ
المصدر :منظمة األغذية والزراعة

التضاريس
(مالمح األرض)

الكائنات الحية
والتجوية البيولوجيه

?

عندما تشكل كوكب األرض ألول مرة لم يكن هناك غطاء نباتي ولكن
صخور وحمم بركانية وماء .منذ ماليين السنين خالل العصر الجليدي
والعصور الجيولوجية األخرى ،تحللت بعض هذه الصخور إلى حصى وطين
ورمل  -مما يسهل تشكيل التربات من هذه المواد الصغيرة .فكوكب
األرض كما نعلمه اليوم ال وجود له بنفس الطريقة من دون العصر
جدا” أليس كذلك؟!
الجليدي“ .جميل ً

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

التربة

تجوية المـادة األم

أ

هل تعرف الفرق بين الطقس والمنــاخ؟
• الطقس :يقتصر على مكان بعينه ويتم في غضون فترة زمنية
ملبدا بالغيوم
قصيرة نسب ًيا .على سبيل المثال :في يوم قد يكون
ً
مشمسا مع غيوم خفيفة.
وممطر ،ويوم آخر قد يكون
ً

ب
خطر

• المنـــاخ :هو ما نطلق عليه متوسط أو األحوال الجوية المتطابقة
لمنطقة بعينها .وهذه “المنطقة” قد تكون مدينة واحدة (على سبيل
المثال :تتمتع بعض المناطق بمناخ جاف وحار في حين المناطق األخرى
قد تكون باردة أو ممطرة) أو قد تكون الكوكب بالكامل (على سبيل
المثال :يمكننا حساب متوسط درجات الحرارة العالمية أو متوسط كمية
األمطار في العالم).
تذكــر :يساعدك المنــاخ على أن تقرر المالبس التي تحتاجها بشكل
خارجا من
عام في المكان الذي تعيش فيه ،في حين يساعدك النظر
ً
الشباك ومشاهدة الطقس على أن تقرر أي من هذه المالبس يجب أن
ترتديها كل يوم!

استخدام

فكر في جميع أنواع الطقس :الجليد والرياح والمطر
والثلوج وشروق الشمس ،الخ .حسنًا ،هذه القوى لها
أثر كبير على الصخور في عملية تسمى التجوية.
على مدى مئات السنين عملت عمليتي التجوية
والتعرية على تحلل حجر األساس (المعروف باسم المادة األم) إلى
حزئيات أصغر فأصغر .وتشكل هذه الجزئيات المادة غير العضوية للتربة
مثل الطين والرمل والطمي.

ج
افعل

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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الكائنات الحية والتجوية البيولوجية
تلعب النباتات والحيوانات (الكائنات الحية) دو ًرا كبي ًرا
في تشكيل التربة .بعد أن يتحلل حجر األساس عن
طريق التجوية المادية التي ُوصفت أعاله ،فإنها بعد ذلك
تواجه عملية “تجوية بيولوجية” .ويحدث هذا في العديد
من الطرق:
Ù Ùعندما تبدأ الكائنات الحية مثل الطحالب ونبات الحزاز بالنمو على
حمضا ضعيفً ا يساعد في حصولها على
المادة األم ،فإن جذورها تنتج
ً
المغذيات من الصخور .وعلى مر الزمن يقوم هذا الحمض بتحليل الصخور
أيضا وتعمل
إلى جزئيات صغيرة .غال ًبا ما تنمو جذور النباتات في شقوق ً
على توسعتها وحتى كسر الصخور حيث تنمو النباتات بشكل أكبر.
 Ù Ùكذلك الحيوانات والكائنات الدقيقة تخلط التربة التي يتحركون
حولها مكونين جحو ًرا ومسافات صغيرة بين جزيئات التربة .من
أمثلة الحيوانات التي تختبئ في جحور ديدان األرض والشامات واألرانب
واألرماديلوات .تستطيع األرنب أن تقسم الصخور عن طريق شق طريقها
داخل الشقوق!
أيضا تلعب دو ًرا ،فهي تساعد على حدوث التغيرات
 Ù Ùالكائنات الدقيقة ً
الكيميائية بين الجذور والتربة (لمعرفة المزيد انظر صفحة .)39
Ù Ùكال من النباتات والحيوانات التي تعد كائنات حية يصبحون في
جزءا من المادة العضوية في التربة عندما يتحللون بعد الموت.
النهاية ً
أيضا في تشكيل التربة.
 Ù Ùالبشر هم أيضـ ًا كائنات حية ونؤثر نحن ً
تؤثر النشاطات البشرية مثل البناء وإزالة الغابات والزراعة على التربة عن
طريق إضافة أو تغيير المواد الكيميائية والتغيير كيف يتم إرهاق التربة
بسرعة (لمعرفة المزيد انظر القسم ج).

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

التربة

المنـــــاخ
تماما أن التربة ليست كما هي في جميع
لقد الحظت
ً
أنحاء العالم .وأحد أسباب ذلك هو أن التربة تختلف
حسب المنـاخ:

أ

Ù Ùتؤثر مستويات الحرارة والرطوبة على كمية عملية
التجوبة وفقدان المادة المغذية (الرشح) .على سبيل
المثال ،ستتكسر الصخور بسرعة أكبر في المناخات الدافئة والرطبة حيث
تحدث ردود األفعال وتتآكل المغذيات بسرعة أكبر.
Ù Ùكذلك فإن كمية التهطال (األمطار ،والبرد ،والثلوج ،وما إلى ذلك) وقوته
وتوقيته ونوعه يؤثرون في كيفية تشكيل التربة .على سبيل المثال :إذا
كانت غال ًبا ما تمطر بغزارة في منطقة ما فإن عملية تجوية المادة األم
ستحدث بسرعة أكبر.
خصوصا في
األخرى
والجزيئات
الرمال
توزيع
إعادة
Ù Ùتعمل الرياح على
ً
المناخات الجافة.
أيضا على المواد الموجودة في التربة حيث يؤثر على عدد
Ù Ùيؤثر المناخ ً
النباتات والحيوانات في منطقة ما باإلضافة إلى مدى تحللها بسرعة
بعد الموت إلنتاج المادة العضوية في التربة( .تكون عملية التحلل أبطأ
في المناخات الباردة والجافة).

استخدام

ج
افعل

يقصد بالتضاريس الطبيعية لمكان مـا “بساط األرض”
أي المالمح المادية لألرض أو شكل األرض التي قد تكون
مستوية أو كثيرة التالل أو شديدة االنحدار .وتلعب
مهما في نوع التربة التي تتشكل
التضاريس دو ًرا
ً
في منطقة ما .على سبيل المثال :يؤثر منحدر التل
أو الجبل على درجة الرطوبة أو الحرارة ألراضيهما.
كذلك في حالة االنحدار الشديد قد تتآكل التربة أو
بعيدا بسهولة أكبر.
تتبعثر
ً

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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مما يعني أنه بدالً من بناء طبقة كثيفة من التربة السطحية على
مر الزمان فإن التربة السطحية في حالة االنحدار الشديد يتم غسلها
(تآكلها) بسرعة عن التربة الجديدة التي يمكن أن تتشكل هناك .تذهب
هذه المواد المتحللة أسفل الجبل حيث تتجمع وتستقر في مناطق
مسطحة أكثر وذات أكثر من مستوى .ولهذا السبب فإن التربة الواقعة في
األجزاء المنحدرة من الجبل تكون رفيعة أكثر منها في األجزاء المستوية
أنواعا مختلفة من التربة في المناطق
وبناء عليه أقل خصوبة .ستجد
ً
ً
الطبوغرافية مثل الخطوط الساحلية أواألنهار أو المناطق الرطبة
أو الغابات .كيف تختلف التربة في هذه المواقع ولماذا تعتقد
هذا األمر كذلك؟

الوقت
تعتبر عملية تشكيل التربة عملية بطيئة تستغرق
واعتمادا على المكان الذي
مئات بل آالف السنين.
ً
تكون ،فهي تستغرق ما بين  100إلى  1000سنة
لتشكيل واحد سنتيمتر فقط من التربة ،إال أن هذا
السنتيمتر الواحد قد يتآكل في بضعة أيام إذا لم يتم
موردا غير متجدد
الحفاظ على التربة .لهذا السبب يمكن اعتبار التربة
ً
في النطاق الزمني البشري .مع الوقت تعمل التربة على بناء بينتها
الداخلية وتتشكل طبقات التربة ،التي تعرض بدورها خصائص
متعددة – انظر القسم القادم لتتعرف أكثر عنها.

?

سنتيمترا من التربة ،قد يستغرق ذلك أكثر من  1000سنة ،وإذا
إلنتاج فقط 2-3
ً
كان نمو البشر بهذا البطء ،فقد يستغرق العب كرة سلة مدة  80000سنة لكي
ينمو .تخيل ذلك!!
المصدر:

www.childrenoftheearth.org/soil-facts-for-kids/soil-facts-for-kids-11.htm
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التربة

طبقات التربة

–O

فضالت السطح

–A

التربة السطحية

–E

أ
استخدام

تتشكل التربة عندما تتحلل المواد العضوية وغير العضوية.
وتستغرق هذه العملية آالف السنين ،وكنتيجة لتلك العملية البطيئة
أيضا طبقات التربة.
جدا ،تتشكل التربة من طبقات مختلفة تسمى ً
ً
هناك ستة طبقات تعرف باسم “الطبقات الرئيسية” .وبينما تغوص إلى
عمق أكبر تحت األرض تختلف هذه الطبقات في القوام واللون والنشاط
البيولوجي والبنية .انظر إلى الرسم التوضيحي أدناه

ب

منطقة الرشح

–C

خطر

–B

التربة التحتية

ج

المادة األم

لمصدر :االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة ،إيميلي دونجان
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Ù Ùالطبقــة  :oهذه الطبقة هي الطبقة السطحية للتربة ،وهي تتكون
أساسا من تراكم المادة العضوية (السبب في تسميتها بالطبقة “،)”O
ً
مثل األوراق واإلبر واألغصان والطحالب ونباتات الحزاز في مراحل التحلل
المختلفة .ال تحتوي هذه الطبقة على معادن كثيرة.

د
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Ù Ùالطبقــة  :Aتتواجد هذه الطبقة بالقرب من السطح وتسمى عاد ًة بـالتربة
السطحية .وألنها الطبقة األولى بعد الطبقة “ ”Oيطلق عليها اسم
جدا من المعادن (الرمل والطمي
الطبقة  .Aوهي تحتوي على كمية كبيرة ً
والطين) والمواد العضوية .وهي غال ًبا الطبقة األكثر خصوبة للتربة
بالدبــال.
والغنية
ُّ
Ù Ùالطبقــة  :Eتتمتع هذه الطبقة بلون فاتح وهي عرضة للرشح .تحدث
عملية الرشح عند فقدان المواد الغذائية التي تحللت وذابت في التربة
والتي تم تآكلها عن طريق التهطال (المطر والثلج وما إلى ذلك) أو الري”E“ .
تعني “ ”eluviateوالتي تحدث عند رشح المعادن من التربة.
أيضا بالتربة التحتية ،وهي عاد ًة ما تكون فاتحة اللون
Ù Ùالطبقة  :Bوتسمى ً
عن الطبقة  Aألنها تحتوي على مواد عضوية أقل .وهي تتشكل من خالل
تراكم المعادن التي تم رشحها من الطبقتين  Aو  .Eيطلق عليها الطبقة
“ ”Bألنها تقع أسفل الطبقتين  Aو .E
Ù Ùالطبقة  :Cتقع هذه الطبقة بين التربة وحجر األساس الموجود باألسفل أو
الطبقة  . Rوهي تتعرض للتجوية أو التآكل بشكل أقل من الطبقات العليا.
وهي تحتوي على المواد الرخوة والمفككة جزئ ًيا من الطبقة  .Rويطلق
عليها الطبقة “ ”Cألنها تقع أسفل الطبقتين  Aو .B
Ù Ùالطبقة  :Rتتشكل هذه الطبقة من حجر صلب يقع تحت التربة ،ويعرف
أيضا بـ”حجر األساس” (ألنه يمثل “القاع” لجميع طبقات التربة األخرى)
هذا الحجر ً
أو “المادة األم” .ويعد الجرانيت والبازلت والحجر الجيري أو الحجر الرملي الصلب
أمثلة لحجر األساس الذي ينتمي لهذه الفئة .قد يحتوي حجر األساس على
جدا لدرجة أن جذو ًرا قليلة فقط قد
جدا وصغيرة ً
شقوق إال أنها قليلة ً
تستطيع اختراقها .ويرمز حرف “ ”Rإلى الصخور.
تجمع جميع طبقات التربة
هل مازلت معنا بعد كل هذه السطور؟ يطلق على ّ
هذه ،من القمة إلى القاع ،اسم مقطع َع َرضي للتربة .الحظ أنه في
بعض الحاالت لن تظهر جميع هذه الطبقات ،فعلى سبيل المثال في الحقول فإن
المقطع العرضي النموذجي للتربة سيكون  A-B-Cبينما في الغابات قد يكون
.O-A-E-B-C

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

كلما تعمقت في طبقات التربة يتغير قــوام التربة .لماذا تعتقد ذلك؟ حسنـًا،
يعتمد قوام التربة على عدد الجزيئات غير العضوية الموجودة في التربة.
وتنقسم هذه الجزيئات إلى ثالث مجموعات بحسب الحجم :الطين والطمي
والرمل .يمكن لعلماء التربة العمل على قوام التربة باستخدام مثلث التربة
التكويني (انظر الرسم أدناه) .يعتبر ذلك تدري ًبا عمليـ ًّا حيث تتحسس التربة
لكي تكتشف قوامها .أحضر حفنة من التربة وجرب هذا التدريب بنفسك في
نشــاط رقم أ( -1صفحة  !)77أي نوع من الجزيئات تشعر بها في يديك؟

ين

ال
طم

الطفال الرملي هو مزيج
تربي من األنواع الثالثة

الرمل ملمسه خشن
وحبيبي
ُ

الرمـــل

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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افعل

المصدر :االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة ،إيميلي دونجان

ج

لط
ا

ي

الطفال
الرملي

ب
خطر

الطمي حريري الملمس
وناعم عندما يكون رطبـًا

التربة الطينية لزجة
عندما تكون رطبة

التربة

قــوام التربة

أ
استخدام

بناء على تضاريس المنطقة
قد تكون الطبقة  Rضحلة للغاية أو عميقة ً
جدا ً
الع َرضي للتربة يمكن لعلماء التربة
ومناخها .ومن خالل دراسة المقطع َ
(أي “المتخصصون في التربة”) وعلماء المحاصيل (أي “المتخصصون في
أيضا
المحاصيل”) تحديد كيفية تشكيل التربة الخاصة بالمنطقة .بإمكانهم ً
فهم العمليات التي تؤثر بدورها على صحة التربة وحالتها وتخطيط أي من
أنواع التربة سيكون أكثر مالءمة :على سبيل المثال :العوامل الطبيعية
والزراعة والغابات.

د
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يؤثر حجم الجزيئات على خصائص التربة‘ فعلى سبيل المثال عاد ًة ما تكون
جزيئات الطين صغيرة وهي مهمة للغاية إذ أنها تحمل الماء والمغذيات
للنباتات والحيوانات األخرى بشكل أفضل من الرمال واألحجار.

?

إذا قمت بجمع كل الطين على كوكب األرض ونثرته في طبقة واحدة ،لبلغ
ُسمك الطبقة أكثر من واحد ونصف كيلو متر حول العالم بأكمله.
المصدر:

www.hgtvgardens.com/soils/fun-facts-about-garden-soil

بنيــة التربــة

مثلما يتكون جسم اإلنسان من أجزاء مختلفة كاألعضاء والعظام ،كذلك التربة
“البنيــة” الخاصة بها والتي نطلق عليها اسم ِبنية التربة .لطبقات التربة
لديها ِ
ُ
المختلفة بنية ُت َربية مختلفة .فمثال تتمتع الطبقة  Aعاد ًة ببنية شبه مفتتة؛ في
حين قد تتواجد بنية أكثر صالبة في الطبقة  .Bوتتكون بنية التربة من كتل
صغيرة تُعرف بـ “الحبيبات” والمســـام (المسافات بين جزيئات التربة المفردة).
ُيقصد بحبيبات التربة جزيئات التربة المترابطة ببعضها البعض عن طريق
بعضا ،وتختلف
استخدام مادة عضوية في التربة كــ“صمغ” يربط بعضها
ً
اعتمادا على خصائص التربة.
حبيبات التربة في كل من الحجم والشكل
ً
المســام التي تحيط بالكتل المفردة تسمى “مسام كبيرة” (مســام “كبيرة
حجما”) ويمكن للماء والهواء والحيوانات وجذور النباتات أن تعبر من خالل هذه
ً
“المسام الكبيرة” .كذلك يمكن للجذور والحيوانات أن يشقوا طريقهم من بين
جحما”) حيث يجدون
تلك الكتل من خالل “المسام الصغيرة” (مســام “أقل
ً
المياه الجوفية والمغذيات بفضل جزيئات الطين .وتحتوي البنية السليمة
للتربة على كل من المسامات الكبيرة والصغيرة التي تُيسر من حصول جذور
النباتات والحيوانات األخرى على الماء والمغذيات.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

التربة

?

يتكون نصف التربة من مسامات .يمتلئ نصف هذه المسامات بشكل عام
بناء على
بالماء ونصفها بالهواء على الرغم من اختالفها بصورة كبيرة
ً
قوام التربة واستخدام النباتات للماء والطقس.

أ
استخدام

مسامات
صغيرة
Macropore
م

الجزر

سامات
كبيرة

جزيئات
التربة
المادة
العضوية

فقاعات
الهواء

ماء
المصدر :

ب

حبيبات
التربة

خطر

اإلتحاد العالمي للشباب و األمم المتحدة ايميلي دونجان

تختلف بنية التربة تبعـًا للعمق وأنواع التربة واستخدام األرض والطقس،
وقد تتغير أيضـًا على مر الزمن .تتواجد معظم التغيرات التي تطرأ على بنية
التربة في الطبقات السطحية للتربة.

ج

وونج
كوانج يو 18 ،سنة ،هونج كونج ،الصين

افعل
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ما هو مؤشر الحموضة /القلوية؟
من العوامل األخرى التي تؤثر على التربة مؤشر الحموضة /القلوية .تُصنف المواد
الكيميائية على طول ميزان لمؤشر الحموضة /القلوية بين طرفين – حمضي أو
قاعدي – مثلما تُصنف المواد األخرى على طول درجة الحرارة بين ساخن وبارد .مؤشر
الحموضة/القلوية هو ببساطة وسيلة لقياس مدى حمضية أو قاعدية المادة .ويتراوح
المؤشر بين ( 14 – 0حمضي – قاعدي)ُ .يقصد بالمادة الحمضية ،المادة التي ما أن
ذابت في الماء تبلغ درجة الحموضة /القلوية لديها أقل من  .7والمادة القاعدية
أيضا قلوية) هي المادة التي تذوب في الماء لتبلغ درجة الحموضة/
(يطلق عليها ً
القلوية لديها أكثر من  .7من أمثلة السوائل الحمضية الخل وعصير الليمون في حين
يمثل كل من األمونيا ومعجون األسنان أمثلة على السوائل القاعدية .ويمثل مؤشر
الحموضة /القلوية  7مادة محايدة (ليس بحمضي أو قاعدي) ،و ُيعد الماء من األمثلة
على المادة المحايدة .تفحص الشكل التوضيحي لمؤشر الحموضة /القلوية لتتعرف
على مؤشرات الحموضة /القلوية لبعض المواد المعروفة.
يعتبر مؤشر الحموضة /القلوية للتربة عالمة مهمة لصحة التربة حيث يؤثر على
كمية المغذيات في التربة وعلى صحة الحيوانات والنباتات التي تعيش فيها .إذا
كانت درجة الحموضة /القلوية للتربة أقل من  7فهي حمضية .في أكثر التربات
حمضية ،مثل تلك الموجودة تحت الغابات الشمالية (الموجودة

أنواع التربة في جميع أنحاء العالم
تختلف التربة الموجودة في حديقتك أو منطقتك المحلية اختال ًفا كبي ًرا عن التربة في
أجزاء أخرى من العالم .ربما تكون قد زرت الصحارى والغابات االستوائية والمستنقعات
أو شاهدت صو ًرا لها .هل الحظت أنها جميعها تتمتع بأنواع مختلفة للتربة؟ تختلف
بناء على البيئة وكم تبلغ من العمر إضافة إلى النباتات والحيوانات التي
التربات ً
تعيش فيها .في الحقيقة هناك آالف األنواع من التربة في جميع أنحاء العالم! وبنفس
أسماء مثل الزان أو الصنوبر أو الكافور لتفريقها عن
الطريقة التي نطلق على األشجار
ً
أسماء ألنواع التربة المتعددة.
ونطلق
نصنف
ألن
ا
أيض
بعضها البعض ،نحن بحاجة ً
ً
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HUMAN
STOMACH ACID
LEMON JUICE

استخدام

VINEGAR

PURE WATER
FRESH EGG

ب

HAND SOAP

BLEACH

Source:YUNGA, Emily Donegan

شيوعا في
قامت القاعدة المرجعية العالمية ( )WRBبتحديد أنواع التربة األكثر
ً
العالم والبالغ عددها  . 28انظر خريطة التربة في العالم لتعرف المزيد:

خطر

في نصف الكرة الشمالي)تذوب
المغذيات في التربة بسرعة
وتتعرض للرشح عند تصريف
المياه .إذا كان مؤشر الحموضة/
القلوية للتربة أكبر من  7فهو
قلوي .توجد التربات القلوية حيث
يتوافر الطين بكثرة في التربة أو
في بيئات الحجر الجيري .وهنا ال
تذوب المغذيات بهذه السرعة.
وبشكل عام فإن أكثر التربات
خصوبة هي التي يبلغ مؤشر
الحموضة /القلوية لديها ما بين
 6و  .7الحيوانات والنباتات المختلفة
لديها أفضليات مختلفة عندما
يتعلق األمر بمستويات مؤشر
وبناء
الحموضة /القلوية للتربة،
ً
عليه ُيعد مؤشر الحموضة/
القلوية من العوامل التي تحدد
نوع النظام البيئي الموجود في
منطقة مـا.

BATTERY ACID

The
pH SCALE

ج

. www.fao.org/nr/land/soils/soil/wrb-soil-maps/en

أيضا لصحيفة أنواع التربة التابعة لالتحاد العالمي للشباب
يمكنك اإلشارة ً
واألمم المتحدة لمعرفة المزيد عن كل نوع.

افعل

إليك المزيد:
http://forces.si.edu/soils/swf/soilorders.html
www.hutton.ac.uk/learning/dirt-doctor
www.isric.org
شارة التحدي الخاصة بالتربة
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التنــوع البيولوجي للتربــة
ّ
هل تعلم أن تنوع الحيـاة وتركزها داخل التربة أكبر من تلك الموجودة على سطح
األرض؟ وفقـًا لجمعية علوم التربة األمريكية هناك الكثير من الكائنات الحية
المفردة في مقدار ملعقة كبيرة من التربة أكثر من عدد البشر على كوكب األرض!
ولتأخذ في االعتبار أن مجموع البشر على كوكب األرض يبلغ سبعة مليارات فقط
 !...لذلك ماذا من بعض المخلوقات التي يمكن أن تتعرض لها في ذلك المقدار؟

هل تعلـــم؟

?

واحدا من التربة قد يحتوي على أكثر من  400كيلوجرام من
قدر أن فدانـًا
الم ّ
ً
من ُ
ديدان األرض ،و  1089كجم من الفطريات ،و 680كجم من البكتيريا ،و 400كجم
من المفصليات والطحالب ،وحتى بعض الثدييات الصغيرة مثل حيوانات
الخلد (الشامات) .قد يحتوي جرام واحد من التربة على مليار واحد من البكتيريا
توصل العلم مؤخ ًرا إلى خمسة في المائة فقط منها.
والتي ّ
المصدر :معهد األرض

المفصليــــات

ُيقصد بالمفصليات الحيوانات التي ال دعامات لها
بل هياكل عظمية خارجية ،وتشمل هذه المجموعة
الحشرات والعناكب التي يعيش الكثير منها في
التربة .تساعد المفصليات البكتيريا على األكل
عن طريق تمزيق المادة الميتة إلى أجزاء بحيث
يمكنها الحصول عليها بسهولة .وهي تساعد
أيضا على نشر المغذيات في كل مكان في التربة
ً
حيث تحمل البكتيريا على أجسامها وعن طريق
تحسن من
أجهزة الهضم لديها .وتضيف المعادن للتربة مع فضالتها وكذلك
ّ
أيضا على
جودة التربة عن طريق حفر الجحور فيها .يمكن أن تساعد المفصليات ً
مكافحة اآلفات عن طريق التهام البراغيث والحشرات التي تأكل المحاصيل.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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البكتيريـــا
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ج
افعل

ال إنها ليست شخصيات من فيلمي هاري بوتر أو ملك الخواتم؛ إنها بكتيريا
نافعا للغاية للتربةُ .يعد النيتروجين من المغذيات الرئيسية
تؤدي دو ًرا
ً
للنباتات إال أن النباتات ال يمكنها استخدام النيتروجين الغازي من الغالف
الجوي .أدخل أنواع البكتيريا الثالثة هذه التي تحول النيتروجين الغازي إلى
“مثبت للنيتروجين (اآلزوت)”
مركبات صديقة للنبات في عملية تسمى
ِّ
(المزيد في صفحة .)50

استخدام

ما هي الريزوبيوم ،والكلوستريديوم ،واآلزوتيـة؟

أ

خطر

توصف البكتيريا غالبـًا بالعدو ،و ُيعتقد عاد ًة بأنها
تصيب البشر باألمراض .وبالرغم من ذلك كثير
من البكتيريا مفيد حيث تعتبر مساهم نافع في
النظم البيئية .في الحقيقة ،ال وجود للحياة
التي نعرفها بدون البكتيريا ،حيث تعتمد
النظم البيئية في كل من األرض والماء
على عملية التدوير الالنهائية للمغذيات مثل
الكربون والنيتروجين والكبريت مرة أخرى
داخل التربة .وبدون عملية التدوير هذه ،ال يمكن للمنتجين األساسيين
بعضا من أشكال الحياة البدائية على كوكب
إنتاج الطاقة .كانت البكتيريا
ً
األرض كما كانت أولى الكائنات الحية التي بدأت بإنتاج األكسجين ،الغاز الذي
أحياء .وتوجد البكتيريا بالفعل في كل
نعتمد عليه جميعنا لكي نبقى
ً
جدا لدرجة أنه ال يمكنك رؤيتها .يمثل جسمك مكانًا
مكان إال أنها صغيرة ً
مريحا للتريليونات منها! إنها البكتيريا التي تمكنك من اكتساب طاقتك
ً
ّ
أيضا جذور النباتات للحصول على
من الطعام في معدتك.
وتمكن البكتيريا ً
المغذيات من التربة ،وذلك ألن البكتيريا ضرورية إلطالق المغذيات في التربة
حيث تستخدمها النبانات والكائنات الحية التي تعيش فيها (اكتشف كيفية
ذلك في الصندوق أدناه) .ومما يثير الدهشة ،فيمكن للبكتيريا أن تحلل
المبيدات مما يساعد في الحفاظ على التربة نظيفة ،بحيث يمكنك أن ترى
أهميتها الكبيرة للحيـاة!

د
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الديـــدان
يطلق على ديدان األرض غالبـًا اسم “مهندسي
التربة” ألنهم يؤدون جميع أنواع الخدمات المفيدة،
فكلما تواجدت الديدان كان ذلك عالمةً على
سالمة التربة .تحفر الديدان أنفا ًقا داخل التربة
مما يسمح بتدوير الهواء والمساعدة في وصول
األكسجين إلى جذور النباتات والكائنات
الحية التي تعيش في التربة .تعمل األنفاق
على زيادة قدرة التربة على االحتفاظ بالماء وتخفيفه وتحسين صرفه .ومن
أكبر الوسائل لديدان األرض التي تصنع فر ًقا هو جلب المغذيات إلى التربة.
عندما تلتهم الديدان التربة ،فإنها في الواقع تحلل المادة العضوية وعندما تفرز
أيضا باسم براز الدودة) فإنها
الفضالت (تسمى أد ًبا “فضالت الدودة” ،المعروفة ً
تطلق المغذيات – في شكل متحلل – مرة أخرى إلى التربة ومن ث ََّم تستخدمها
عموما أن ُدبـال دودة األرض هو أفضل األسمدة الطبيعية
النباتات .و ُيعتقد
ً
أيضا في توازن مؤشر الحموضة/
للمحاصيل ونمو النباتات .تساهم ديدان األرض ً
دائما ما تكون أقرب إلى المحايد (أي مؤشر
القلوية للتربة – إذ أن فضالتها ً
حموضة /قلوية  )7عنها في التربة األصلية.

هـل تعلـــم؟

?

تتكون دودة األرض من مخ واحد ،وخمسة قلوب و “تتنفس” عن طريق
بشرتها .أصغر دودة أرض تم اكتشافها كانت أصغر من  2.5سنتيمتر وأكبر
دودة أرض ُوجدت في جنوب أفريقيا بطول هائل يبلغ  6.5مت ًرا – تخيل كم
كمية من التربة تكون قد أكلتها الدودة في حياتها!
المصد:رhttp://deq.louisiana.gov/portal/Portals/0/assistance/edu� :
cate/DYK-earthworms.pdf
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?

في والية أوريجون بالواليات المتحدة األمريكية يوجد فطر (أرميالريا أوستياو)
ُيعتقد أنه ينتشر تحت سطح األرض ليغطي مساحة أكثر من  1600ملعب
كرة قدم! إنه الكائن الحي األكبر على كوكب األرض و ُيعتقد أنه يبلغ من
عاما – على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون بأنه قديم بنحو
العمر ً 2400
عاماّ .
فك ْر في جميع الطرق المدهشة والمفيدة التي يساعد بها ذلك
ً 8650
الكائن الحي الواحد التربة في هذه المنطقة .

ب
خطر

هـل تعلـــم؟

استخدام

من المحتمل أنك قد تناولت عيش الغراب أو
شاهدته .حسنًا ،عيش الغراب هو نوع من
الفطر (الجمع “فطريات”) إال أنه هناك ما هو
أكثر من ذلك بشأن الفطريات عن فطر عيش
الغراب الذي ينمو على سطح األرض – هناك
شبكة بأكملها مرفقة غال ًبا ما تكون مختفية
تحت األرض والتي يمكن في بعض األحيان أن
تمتد لعدة كيلومترات .وبنفس الطريقة حيث غال ًبا
ما يعتقد البشر بأن البكتيريا ضارة ،يعتقدون أيضـًا بأن الفطريات ضـارة – حيث
تسبب األمراض في النباتات والحيوانات أو تفسد الطعام .بالرغم من ذلك ،تؤدي
الفطريات خدمات مهمة للتربة فيما يتعلق بالماء والمغذيات والوقاية من
األمراض .وبالتوازي مع البكتيريا تحلل الفطريات المادة العضوية إلى أشكال
يمكن أن تستخدمها الكائنات الحية األخرى .تعتمد أكثر من  90في المائة
من األنواع النباتية على الفطريات للحصول على المغذيات مثل النيتروجين
أيضا في تجميع جزئيات التربة مع
والفوسفور من التربة ،كما تساهم الفطريات ً
بعضها مما يساعد على زيادة امتصاص الماء وزيادة قدرة التربة على االحتفاظ
بالماء.

أ

د
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الشبكة الغذائية للتربـة
ُيقصد بالشبكة الغذائية للتربة مجتمع الكائنات الحية التي تعيش حياتها
كلها أو جزء منها في التربة .ويتم تحويل المغذيات وتبديلها على مدار
الشبكة الغذائية حيث يتغذى كائن حي مـا على كائن حي آخر .وبهذه
الطريقة تُعد النظم البيئية للتربة مكانًا مهمـًا لتدوير المغذيات .تخزن
التربة المغذيات المعروفة وتجددها مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
والكالسيوم والمغنسيوم والكبريت .تحلل الكائنات الحية الموجودة في التربة
والتي تعيش في النظام البيئي لها هذه المغذيات لكي توفرها للكائنات
الحية األخرى وتنشرها في جميع أنحاء التربة.للمحاصيل ونمو النباتات .تساهم
دائما
ديدان األرض ً
أيضا في توازن مؤشر الحموضة /القلوية للتربة – إذ أن فضالتها ً
ما تكون أقرب إلى المحايد (أي مؤشر حموضة /قلوية  )7عنها في التربة األصلية.

الشبكة الغزائية للتربة
الفطريات

الطاقة
الشمسية

(مسببات التحلل)

المفصليات

حيوان الخلد

النباتات

( المنتجون األساسيون )

دودة األرض

(مفترس)

المغزيات
المتحلله
البكتيريا

(مسببات التحلل)

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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استخدام

ب
خطر
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جميع الشبكات الغذائية تبدأ بالمنتجين األساسيين الذين يصنعون
غذاءهم بأنفسهم .إليك كيف تعمل :تستطيع بعض الكائنات الحية
استخدام طاقة الشمس لتحويل ثاني أكسيد الكربون من الغالف
الجوي إلى مركبات عضوية (أي غذاء) التي تمدها بحاجتها من الطاقة لكي
تنمو .وتسمى هذه العملية بــ“التمثيل الضوئي” .ويشمل المنتجون
األساسيون النباتات ونباتات الحزاز والطحالب وبعض أنوع البكتيريا .معظم
الخلد)
الكائنات الحية األخرى في التربة (مثل الحشرات والديدان وحيوانات ُ
ال تقوم بعملية التمثيل الضوئي لذلك فهم يحصلون على حاجتهم من
الطاقة والكربون عن طريق التهام المنتجين األساسيين أو الكائنات
الحية األخرى أو الفضالت .تقري ًبا تعتمد جميع النباتات – الحشائش واألشجار
والشجيرات والمحاصيل – على الشبكة الغذائية للتربة في تغذيتها .وكما
أيضا كبشر على الشبكة الغذائية للتربة عندما نأكل النباتات
نعتمد نحن ً
واحد فقط لماذا يجب
سبب
والفاكهة والخضراوات التي نمت في التربة .وهذا
ٌ
ٌ
أن نكون شاكرين للتربة – دعونا نحفر بعمق قلي ً
ال في القسم ب الكتشاف
بعض المهــام المهمة األخرى للتربة.

د
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كما ذكرنا في القسم أ فإن التربة هي المأوى لعدد مذهل من النباتات والحيوانات
الخلد إلى
والكائنات الدقيقة من الرخويات والقواقع وديدان األرض وحيوانات ُ
وطبعا األشجار والشجيرات واألزهار .لذلك كيف تساعد التربة
البكتيريا والطحالب،
ً
تحديدا هذه النباتات والمخلوقات؟
ً

مهام النظام اإليكولوجي

س
نوا
ت ،ا

له

نــد

نظما بيئية تحت األرض والتي
تشكل التربة والتنوع البيولوجي الهائل فيها
ً
تماما مثل
توفر مهام النظام اإليكولوجي الضرورية،
ً
ما نشاهده فوق سطح األرضُ .يقصد بمهام
النظام اإليكولوجي المزايا (مثل الموارد
والعمليات) التي تنتجها البيئة والالزمة
لسالمة النبات والحيوان وحياة اإلنسان
على كوكب األرض .على سبيل المثال
تُعد التربة ضرورية لنمو النباتات
وإنتاج المحاصيل والغابات والماشية؛
فهي توفر المغذيات والماء
للنباتات المتصاصها ،وحتى أنها
تساعد على تنظيم الماء والغازات
في الغالف الجوي .دعونا نلقي
نظرة أعمق على مهام النظام
اإليكولوجي األساسية هذه.
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التربة

الدعم المادي

العناية السليمة

أ
استخدام

قد ال تظن أن التربة تضيف إلى جمال كوكبنا ،ولكن
خال من األشجار أو األزهار أو الصبار أو
هل تتخيل عالمنا ٍ
أيضا.
النباتات األخرى؟ بدون التربة ما كانوا موجودين هنا ً
نظاما للدعم المادي للنباتات والتي بدونها ما
توفر التربة
ً
كان يمكنها أن تنمو .لذلك ستستمتع في المرة القادمة بالبحث عن المناظر
الطبيعية الجميلة ،وتدخر فكر ًة عن التربة تجعل من كل ذلك ممكنـًا!

ب

يساعد التنوع البيولوجي للتربة في مكافحة اآلفات
واألمراض .حيث تحلل الكائنات الدقيقة في التربة
مخلفات المواد مثل الروث وبقايا النباتات واألسمدة
والمبيدات الحشرية التي تمنعها من الوصول إلى
مستويات سامة ودخولها إلى موارد المياه وتلويثها.

خطر

ج

العناية بالجنين
يعتني النظام البيئي للتربة بالبذور حيث يوفر لها بيئةً
لكي تنتشر أو تنبت إلى نباتات بحيث يمكنها االستمرار
في النمو .تستمر خدمات العناية بالجنين هذه لسنوات
بينما تنتظر البذور ظرو ًفا أفضل لكي تنبت.

افعل
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د

قضايـا المـاء
لدى التربة القدرة على كل من االحتفاظ بالماء وصرفه،
أساسا عليه .تبدأ
والذي ُيعد ضرور ًيا للحياة التي تعتمد
ً
العملية عندما يدخل الماء إلى الفراغات ،أو المسامات،
بين جزيئات التربة .ويطلق على المعدل الذي يحدث عنده
ذلك (كيف يتسرب الماء بسرعة أو ببطء إلى التربة) بمعدل
مرتفعا ،كلما تواجد الماء
الترسيب .وكلما كان معدل الترسيب
ً
بكثرة للنباتات وانخفض الجريان السطحي له ،وتآكل التربة وغسل المغذيات .قد
تسهم النباتات وتربة سطحية خشنة في زيادة معدل الترسيب.
أيضا دو ًرا مهمـًا في دورة الماء ،وهي العملية التي يتم فيها إعادة
تلعب التربة ً
استخدام موارد المياه على كوكب األرض مرا ًرا وتكرا ًرا ،حيث تلعب التربة كحامل
“مياها جوفية”
أو ُمرسب للتهطال الذي يسقط على كوكب األرض ويصبح إمـا
ً
سطحيا (الماء الذي
– المخزن األكبر في العالم للمياه الصالحة للشرب – أو جريانًا
ً
يجري على األرض لعدم قدرة التربة َب َعد على امتصاصه) يتدفق إلى المجاري واألنهار
وأخي ًرا المحيطات .وبهذه الطريقة ،تلعب التربة دو ًرا رئيس ًيا في تنظيم كمية الماء
الموجودة على األرض وفي الغالف الجوي .لتعرف المزيد عن دورة الماء و قضايا
المياه ،انظر شارة التحدي الخاصة بالماء الصادرة عن االتحاد العالمي للشباب
واألمم المتحدة.
أنواعا معينة
أيضا على منع الفيضان .تُعد
عن طريق امتصاص الماء ،تساعد التربة ً
ً
من التربة كالسباخ واألهوار والمستنقعات ذات أهمية كبيرة في منع الفيضانات
والتحكم فيها .تلعب هذه المناطق الرطبة كإسفنجات عمالقة تمتص كميات
ضخمة من الماء وتسمح بجريان سطحي أقل له .وهذه وظيفة في غاية األهمية
جدا من التربة إلى األنهار والنظم البيئية الساحلية
ألنه إذا دخلت كميات كبيرة ً
فإنها ستضر بالتنوع البيولوجي هناك كما ستؤثر على سبل العيش لإلنسان.
وتسمى عملية بناء التربة هذه بالتغرين ولها آثار بيئية خطيرة.
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التربة

أ
استخدام

ب
المصدر :منظمة األغذية و الزراعة

خطر

التربات غير العاديـة

المصدرwww.environment.org/pdf/CG/Why_Soil_is_Important.pdf :
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افعل

على الرغم من أنها تغطي نسبة  6في المائة فقط من سطح كوكب األرض فإن
الخثية والمستنقعات ودلتا النهر
المناطق الرطبة (بما فيها السبخات واألراضي ُ
والمانجروف والتُّ ندرة والبحيرات الشاطئية وسهول النهر) تخزن حال ًيا أكثر من
 20في المائة ( 850مليار طن) من الكربون األرضي (الكربون المخزن في األرض)
وهذا يماثل محتوى الكربون من الغالف الجوي الحالي (حيث يوجد الكربون
في صورة غاز ثاني أكسيد الكربون).

ج

د

مساعدة الغالف الجوي
تلعب التربة دو ًرا مهمـًا في تنظيم كميات الكربون واألكسجين والنيتروجين
في الغالف الجوي.

دورة الكربون و النيتروجين
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تحلل

4

النترتة

بكتيريا

 5الوقود اإلحفوري

األهمية البالغة للكربون
ُيعد عنصر الكربون ضرور ًيا لجميع أشكال الحياة على هذا الكوكب .إذ
يتكون كل كائن حي على هذا الكوكب من الكربون ويعتمد عليه كوقود
للغذاء بشكل أو بآخر .ويتشكل الكربون في الغالف الجوي على شكل
غاز ثاني أكسيد الكربون (  ،)CO2وهو غاز مهم يتكون من الكربون
واألكسجين .يتسبب حرق الوقود األحفوري وقطع الغابات في إحداث
عمليات عدم توازن في دورة الكربون الطبيعية ويعمل على زيادة مستويات
ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي الذي يمكن أن يضر بالبيئة عن
تغير المنـاخ .هل الحظت أو سمعت عن أي تغيرات في
طريق اإلسهام في ُّ
المناخ في المكان الذي تعيش فيه أو في أماكن أخرى من العالم؟ لسوء
الحظ تتعرض بعض المناطق للجفاف بينما تضرب األعاصير والفيضانات
المناطق األخرى.
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التربة

دورة الكربون
يأتي معظم ثاني أكسيد الكربون من العمليات الحيوية التي تحدث في
(ألق نظرة على الرسم في صفحة  48وتتبع الترقيم بينما تقرأ).
التربة ِ

استخدام

 6.6إضافة إلى تكوين الوقود األحفوري ،تُعد التربة مخزنـًا مهمـًا
للكربون .وتُع ّرف قدرة التربة هذه على تخزين الكربون بـ“حجز
الكربون” .وهذه وظيفة مهمة ألنه كلما ازدادت كمية الكربون
المخزن في التربة قلت نسـبة ثاني أكسـيد الكربون في الغالف
تغير المنـــاخ.
الجوي الذي ُيسهم في ُّ

ب
خطر

1.1كما ذكرنا فإن النباتات تستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون من الغالف
الجوي والماء من التربة وضوء الشمس لكي تصنع غذاءها وتنمو في
عملية تسـمى التمثيل الضوئي .فالكربون الذي تمتصه النباتات من
جزءا من النبات.
الهواء يصبح ً
2.2الحيوانات التي تتغذى على النباتات تمرر مركبات الكربون على طول
السلسة الغذائية.
3.3معظم الكربون الذي تستهلكه الحيوانات يتحول إلى ثاني أكسيد
أيضا بالتنفس) ويطلقونه مرة أخرى إلى
الكربون حيث يتنفسون ( ُيعرف ً
الغالف الجوي.
4.4عندما تموت الحيوانات والنباتات فإن مسببات التحلل تتغذى على
الكائنات الحية الميتة في التربة (أصدقاؤنا من البكتيريا والفطريات)
والكربون المتواجد في أجسامهم يعود مرة أخرى إلى الغالف الجوي في
شـكل ثاني أكسيد الكربون.
5.5في بعض الحاالت يتم دفن النباتات والحيوانات الميتة وتحويلها إلى وقود
أحفوري ،مثل الفحم والنفط ،على مر الماليين من السنين .يحرق البشر
الوقود األحفوري للحصول على الطاقة التي تبعث الكثير من الكربون مرة
أخرى إلى الغالف الجوي في شكل ثاني أكسيد الكربون.

أ

ج

دورة األكسجين
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افعل

أيضا األكسجين إلى الغالف الجوي أثناء عملية التمثيل
تطلق النباتات ً
الضوئي ،وهو غاز يحتاجه تقري ًبا كل كائن حي لكي يعيش .وعليه ،فعن
طريق دعم النباتات تلعب التربة دو ًرا في تنظيم مصدر األكسجين أيضـًا.

د

تقري ًبا  99في المائة من مصدر كوكب األرض لألكسجين يتم تخزينه في الصخور
والمعادن الموجودة في القشرة األرضية الموجودة تحت التربة.

دورة النيتروجين
تلعب التربة دو ًرا كبي ًرا كذلك في تنظيم محتوى الغالف الجوي من
شيوعا في الغالف الجوي
النيتروجينُ .يعد غاز النيتروجين ( )2Nالغاز األكثر
ً
لكوكب األرض وهو ضروري لنمو النبات .في الحقيقة البد للنظم البيئية أن
(ألق نظرة على الرسم في صفحة  84وتتبع الترقيم بينما تقرأ).
تبقى! ِ
.أقرأنا قبل ذلك عن البكتيريا المثبتة للنيتروجين التي تعيش في التربة
وعلى جذور نباتات بعينها (صفحة  )93والتي تستخدم النيتروجين الغازي
وتحوله إلى شكل مـا (عاد ًة نترات) التي يمكن أن تستخدمها النباتات.
وتسمى هذه العملية بــ”تثبيت النيتروجين”.
.بهناك أنواع أخرى من البكتيريا تحول النيتروجين إلى نترات ،إال أنه بدالً من
المثبتة
الحصول على النيتروجين من الغالف الجوي مثلها مثل البكتيريا
ِّ
للنيتروجين فإن هذه البكتيريا تحصل على النيتروجين الخاص بها من
ترتة وهي
المواد المتحللة في التربة .وتسمى هذه البكتيريا بكتيريا ُم َن ِ
تقوم بتنفيذ عملية تحوبل النيتروجين في المادة المتحللة إلى نترات.
ويطلق على ذلك اسم “النَّت َرتــة”.
.جبعض البكتيريا الموجودة في التربة تفعل عكس ما تقوم به البكتيريا
ترتة! فهي تأخذ مركبات النيتروجين كالنترات من التربة وتحولها مرة
الم َن ِ
ُ
أخرى إلى غاز النيتروجين الذي يعود مرة أخرى إلى الغالف الجوي .هذه
العملية المعروفة باسم “نزع النيترات” تحفظ مستويات النيتروجين في
توازن.
.دلزيادة نمو النباتات يضيف بعض المزارعين األسمدة الصناعية للتربة لزيادة
مستويات النيتروجين في التربة وتوفير المغذيات للنباتاتُ .يعد إنتاج
السماد مثاالً
واحدا فقط على النشاط البشري الذي يستخدم الوقود
ً
األحفوري ويضيف المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي.
إنه أمر مثير للدهشة مدى أهمية التربة للحيـاة على كوكب األرض ،أليس كذلك؟
هل لك أن تتخيل كيف ستكون الحياة بدون تربة جيدة وسليمة؟
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التربة

استخدامات اإلنســان
أيضا خدمات
بعيدا عن إسهاماتها في حياة النباتات والحيوانات توفر التربة ً
ً
مباشرة للبشـر.

هـل تعلـــم؟

?

ب
خطر

التربة هي أساس الزراعة وتدعم المحاصيل وتربية
الماشية .وعليه ،فإن توافر تربات سليمة ُيعد أم ًرا
حيو ًيا ال محالة ليكون بمقدروها إطعام السبعة
مليار إنسان الذين يعيشون على كوكب األرض .إذا ما
كانت التربة ذات جودة سليمة فال يمكن للمحاصيل
أن تعيش ،مما يؤدي إلى نقص الغذاء والمجاعة.
فكر في الطعام الذي تناولته اليوم :إذا كان لديك خبزًا أو حبو ًبا أو فاكهة
في اإلفطار ،فإن هذه األغذية تأتي جميعها من المحاصيل والنباتات التي
تعتمد على التربة في الحصول على المغذيات والماء لكي تنمو .هل لك
أن تفكر في أي أغذية ال تعتمد على التربة؟

استخدام

الغـــذاء

أ

ج

Ù Ùطبقً ا لمنظمة األغذية والزراعة ،فإن نسبة  99في المائة من غذائنا يأتي
من التربة .ونسبة  1في المائة المتبقية تأتي من النظم البيئية المائية مثل
المحيطات واألنهار!

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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افعل

ُ Ù Ùيستخدم حوالي فدان من األرض لتوفير الغذاء لكل شخص في العالم.
وتُعد تلك المساحة أصغر قلي ً
ال من حجم ملعب كرة قدم .ماذا ستختار لتزرعه
في حقلك؟

د

األليــاف

طبيعية أخرى اليوم؟

تأتي األلياف الطبيعية كالجوت والقطن
أيضا إلى تربة لكي
من النباتات التي تحتاج ً
تعيش .نستخدم هذه األلياف الطبيعية في
المالبس والمنسوجات وأثاث المنازل وعدد من
االستخدامات األخرى .وطبقً ا لشركة القطن
إنكوربوريتيد فإن نسبة  68في المائة من مالبس
النساء و 85في المائة من مالبس الرجال تحتوي
على القطن .هل ترتدي القطن أو أي ألياف

الوقــــود
إلى جانب دعم حياة النباتات والحيوانات تلعب
أيضا في تزويدنا بالكتلة الحيوية.
التربة دو ًرا ً
تُعد الكتلة الحيوية – مثل الخشب والقش
وغذاء الحيوانات وفضالتها – مصد ًرا مهمـًا
للطاقة والتي تنتج من مواد النباتات والحيوانات.
وعلى عكس الوقود األحفوري تشير الكتلة
الحيوية إلى المواد الطازجة التي ال تستغرق ماليين السنين في
تكوينها .عرفنا فيما سبق عن كيفية امتصاص النبات للطاقة من ضوء الشمس
خالل عملية التمثيل الضوئي .هذه الطاقة تُختزن داخل النبات وتنبعث كحرارة
عندما تحترق .مث ُال خشب األشجار الذي يتم استخدامه في االحتراق في موقد ما
ً
بسيطا للوقود للعديد من البشر
هو وقود حيوي .تعتبر الكتلة الحيوية خيا ًرا
الذين يعيشون في بالد يصعب فيها الحصول على الكهرباء أو على أي خدمات
ُ
طبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن  2.4مليار إنسان
أخرى للطاقة .في الحقيقة،
(أي شخص واحد من كل  3أشخاص) حول العالم يستخدمون الكتلة الحيوية
في الطهي والتدفئة.
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التربة

األرض تعالج

أعمال الحفر للتربــة

ب
خطر

قام الناس عبر التاريخ باتحاد التربة مع الماء
والمواد مثل القش لصناعة قوالب الطين
لكي يبنوا بها .هل رأيت مثل هذه البيوت في
منطقتك أو شاهدت صو ًرا لها؟ يتواجد الشكل
المعماري لجميع أنواع قوالب الطين في جميع
ابتداء من الحصون ذات األلف عام
أنحاء العالم
ً
في المغرب (تعرف بالقصور) مرو ًرا باألرشات
واألقبية والقباب ذات الستة آالف عام في
وانتهاءا بالمنازل متعددة الطوابق المبنية بالطوب ال ّل ِبن في كثير
وادي النيل
ً
من بلدان أمريكا الالتينية (المصدر :بوابة البيئة الهندية) .حتى أن سور الصين
العظيم قد تم بناؤه من قوالب الطين المجففُ .يعد بناء قوالب الطين خيا ًرا
أفضل للعديد من الناس حول العالم حيث أنه ال يحتاج إلى معدات آلية كما أنه
بسيط للغاية عن طريق استخدام المادة الطبيعية المتوافرة في المكان .تتمتع
جدا –
تصميما
المصممة بقوالب الطين
جيدا بعزل أفضل وهي مريحة ً
ً
المنازل ُ
ً
فهي دافئة في الشتاء وباردة في الصيف( .المصدر :مهندسون بال حدود).

استخدام

استخداما مهمـًا آخر للبشر:
تقدم التربة
ً
الصيدليات العديدة والحيوية .هل تعلم أن
تقري ًبا جميع أنواع المضادات الحيوية التي
نتناولها للقضاء على العدوى قد ُصنِّعت
باستخدام الكائنات الدقيقة في التربة؟
(المصدر :جمعية علوم التربة األمريكية) وتشمل
األدوية األخرى التي تُشتق من التربة مراهم
الجلد وعقاقير السل وعقاقير مكافحة األورام.

أ

ج
افعل
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البنيــة التحتيــة
إضافةً إلى ذلك توفر التربة الدعم والمواد
للمستوطنات الحضرية والبنية التحتية .إذ
تستخدم صناعة التشييد العديد من الرمل
والحصى :تُستخدم هذه المواد في تصنيع
الخرسانة وحشو البناء ،مثل التحكم في الثلج
والجليد ،وأنظمة تنقية المياه كما أنه يتم
خلطها مع القار (وهو مادة سوداء سميكة
ووقود أحفوري) لرصف أسطح الطرق .وتدعم
أيضا األساسات المادية للمنازل والمكاتب
التربة ً
والطرق والمدارج وغيرها من أعمال التشييد .وبينما ال تناسب تربات بعينها
البناء ألنها تميل إلى االنكماش و ال تتحمل وزنـًا أكثر ،هناك تربات أخرى كالتربة
الرملية توفر أساسات قوية وصلبة للبناء عليها.

هـل تعلـــم؟

?

هل سمعت عن برج بيزا المائل أو شاهدت
صو ًرا له؟ كما يقترح االسم فإن هذا البرج
الناقوسي في إيطاليا يميل على جانب
واحد ليجعل من أحد الجانبين أطول من
متر واحد! وهو يميل
الجانب اآلخر بمقدار ٍ
بهذه الطريقة ألنه قد ُبني على تربة تحتية
لينة قاومت تدعيم وزن المبنى البالغ
 14,500طنـًا .بدأ اإليطاليون بناء البرج في
عاما لالنتهاء من
عام  1173وقد استغرق ً 199
بنائه حيث تسبب قيام حربين في فترات
توقف طويلة في التشييد .ولوال فترات
التوقف هذه ما كانت التربة قد استغرقت
وقتًا لكي تنضغط أو تستوي ولكان من
المحتمل أن ُيطاح بالبرج!
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التربة

التربة في الصناعة

أ
استخدام

توفر التربة المواد الخام مثل الطين والرمل
والخث والتي تُستخدم في كثير من
والمعادن ُ
التطبيقات الصناعية المختلفة .تلعب المعادن
الطينية في التربة دو ًرا تجار ًيا مهمـًا ،فالكولنيت
أيضا بـ”الطين الصيني”) ًيستخدم
( ُيعرف ً
على نطاق واسع في صناعة السيراميك كما
أنه يستخدم كغالف ورقي وكمواد حشو في
الدهاناتُ .يستخدم الفيرموكواليت على نطاق
واسع للعزل وكمادة للتعبئة والتغليف ،فهو
مادة ماصة بشكل كبير ولذلك يمنع المواد المغلفة ،مثل المواد الكيميائية
السامة ،من التسرب .كما ًيستخدم المونتموريللونيت في بعض منتجات
العناية بالشعر مثل الشامبو وكعالج لبعض األمراض الجلدية( .المصدر :مركز
المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة).

ب

ثيرثاال سري أل إخيا 9 ،سنوات ،الهند

خطر

ج
افعل
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الترفيـــه – متعـة الطين!
على مر السنين اعتمدنا على التربة في الراوبط
الثقافية والتعبير الفني والمرح الجيد النابع من
التراث .كأطفال يستمتع الكثير منا باللعب في
التربة حيث نبتكر فطائر من الطين ونبني القالع
الرملية وندور على األرض حتى تتسخ مالبسنا
كابوسا للغسيل .وبينما تُعد هذه وسيلة
لتصبح
ً
مرحة للتفاعل مع الطبيعة تشير بعض الدراسات
أيضا األطفال على بناء أجهزة مناعية
أنها تساعد ً
وروحا للمغامرة.
قوية وتنمي فضوالً بالغً ا
ً
التربة بالطبع هي المصدر األساسي للمناظر الطبيعية األكثر جماالً على كوكبنا،
حينما نزور الحدائق والغابات والجبال والمناطق األخرى التي تتمتع بالجمال
المؤسس في
الطبيعي فإنه من السهل إغفال حقيقة أن التربة هي العامل
ِّ
وجود هذا المكان وفي قدرتنا على استكشافه .المشي لمسافات طويلة وإقامة
المعسكرات وركوب الدراجات الترابية والركض والتزلج – كلها أنشطة تستلزم
وجود التربة .وبهذه الطريقة تسهم التربة في السياحة البيئية أيضـًا ،والتي
أصبحت ذات أهمية متزايدة في أجزاء كثيرة من العالم .السياحة البيئية هي
أيضا
نوع من السياحة التي توفر ليس فقط المتعة واألنشطة الترفيهية ولكنها ً
تعزز الحماية وتستفيد منها المجتمعات المحلية ،كما أنها تتيح الفرصة أمام
الناس الكتشاف الطبيعة أثناء التعلم وتعرفهم على الثقافات المحلية.

“

“

“األرض هي الشيء الوحيد في العالم الذي يستحق العمل من أجله،
والقتال من أجله ،والموت من أجله ،ألنها الشيء الوحيد الذي يبقى”.
مارجريت ميتشل ،ذهب مع الريح

56

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

مهما من أعمالنا الفنية ،إذ ُيستخدم الطين من التربة
جزءا
تُعد التربة ً
أيضا ً
ً
في صناعة الفخار والمنحوتات والتي كانت موجودة منذ آالف السنين .كما تم
استخدام التربة كصبغة (تلوين) للوحات آلالف السنين .استخدمت الثقافات
في أستراليا وأوروبا وأمريكا الجنوبية لوحات التربة كشكل للتواصل في
الكهوف ومناطق المأوى األخرى ،وعاد ًة تم استخدام األحمر واألصفر والبرتقالي
(تسمى باألوشر) والتي تأتي من الحديد الموجود في التربة .حاول رسم لوحة
التربة الخاصة بك في النشاط ب( 6.صفحة .)87

دائما ما استخدمت التربة في عالجات التجميل .تمثل حمامات الطين العالجات
ً
القديمة التي تعود بنا إلى أيـام كليوباترا التي استخدمت الطين من البحر
أيضا لعالجات الوجه على شكل “أقنعة الطين”
الميت .يستخدم البشر الطين ً
لتطهير جلودهم.

ب
خطر

لدى التربة إسهامات عملية أخرى في الثقافة .هل تعلم أن أفضل أطباق
أيضا تعتمد على التربة – في حقيقة األمر
الصيني ُصنعت من التربة؟ الكتب ً
فإن نسبة  70في المائة تقري ًبا من وزن كتاب مدرسي أو مجلة فاخرة مصنوعة
من موارد التربة
(المصدر)www.environment.org/pdf/CG/Why_Soil_is_Important.pdf :

أ
استخدام

لعدة قرون وحتى آالف السنين تغلغلت التربة
في ثقافاتنا معلنةً عن نفسها في فنوننا وآدابنا
وعاداتنا ومعتقداتنا .كثير من الناس يرتبطون
عاطف ًيا بتربة أوطانهم ألهميتها باعتبارها مكان
والدتهم واألرض التي تركها أسالفهم لألجيال.
بعض الثقافات يدفنون موتاهم ورمز ًيا يعيدون
أناسهم إلى األرض ،البعض اآلخر يحرقون موتاهم
جزءا من الطبيعة – والتربة
ويجعلون من الرماد ً
– مرة أخرى أيضـًا.

التربة

القيمة الثقافية

ج
افعل
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التربـــة في خطــــر
ما الذي يضر بالتربـة؟
قد تتساءل ما الذي يمكن أن يؤذي التربة .نحن نمشي عليها ونقود مركباتنا
عليها حتى أننا نبني عليها المالعب العمالقة وناطحات السحاب .إذن التربة متينة!
لألسف التربة ليست متينة بالقدر الكافي الحتمال كل هذا التلف الذي تسببه
نشاطاتنا الكثيرة .هل تعلم أننا نفقد  10ماليين هكتار من التربة الخصبة كل
سنة؟ مما يعادل تقري ًبا  30ملعب كرة قدم كل دقيقة! عندما تتلف التربة بطريقة
تنوعا بيولوج ًيا ُيسمى ذلك بالتدهور.
تجعلها أقل إنتاجية لنمو المحاصيل وأقل
ً
وأغلب هذا التدهور ( 75في المائة) يكون بسبب الممارسات الزراعية غير
المستدامة – الوسائل التي نستخدمها حال ًيا في زراعة التربة
(المصدر. )www.summerofsoil.se/soil :
موردا غير متجدد في النطاق الزمني البشري مما يعني أننا ال يمكننا
تُعد التربة
ً
استبدال جميع التربات الصحية السليمة التي نفقدها – إذ يستغرق ذلك ماليين
السنين لكي نقوم به .تذكر :يستغرق ذلك ما يقرب من  2000عام لعمل  10سنتيمتر
فقط من التربة السطحية .ولكن مازال هناك الكثير يمكننا القيام به لمنع
أيضا وسائل للمساعدة في جعل التربة صحية وسليمة
المزيد من الخسارة ،وهناك ً
نلق نظرة
مرة أخرى .قبل الدخول في الخطوات العملية التي بإمكاننا اتخاذها دعنا ِ
على العوامل المتسببة في تدهور التربة.

التعريـة
ُيقصد بالتعرية “التآكل” وهي مسبب رئيسي لتدهور التربة .تتسبب التعرية
في فقدان التربة السطحية وبالتالي تصبح األرض أقل مالءمة لنمو المحاصيل.
تسهم العديد من الممارسات الزراعية في التعرية ألنه ال يتم تنفيذها بطريقة
مستدامة ( أي بطريقة تحمي التربة وتحفظها بحيث يمكن استخدامها في
بعضا من الممارسات الزراعية الرئيسية التي
المستقبل) .في صفحة  59ستجد
ً
تسبب التعرية:
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التربة

Ù Ùالرعي الجائر (اعتماد أنواع كثيرة من الحيوانات في غذائها على مساحة من
األرض) أحد األمثلة .تتغذى الحيوانات على النباتات بشكل أسرع مما يمكن أن
حتما غطائها النباتي .وفقدان الغطاء النباتي
تنمو مرة أخرى وتفقد األرض
ً
يجعل األرض أكثر عرضةً للتعرية ويقلل من جودة الماء في التربة .الحيوانات
أيضا تنهك التربة السطحية بأقدامها  -وكلما كان هناك حيوانات أكثر ،كان
ً
هناك أقدام أكثر...

ُ Ù Ùيعد نمو المحاصيل على األرض المنحدرة سب ًبا رئيس ًيا للتعرية خاصةً عندما
يحدث ذلك دون أي تدابير للحفظ مثل الزراعة الكنتورية (عمليات الحراثة والزراعة
وإزالة األعشاب الضارة التي تتم عبر المنحدر بدالً من أسفله) .التربة في
المنحدرات الشديدة تكون رقيقة أكثر ،ونمو المحاصيل هنا يمكن أن يزيد من
الجريان السطحي إذا تم حصاد المحاصيل واستهالك التربة.
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(الملوثات) في التربة.
يتم تلويث التربة عندما تختلط المواد الكيميائية الضارة
ِّ
على سبيل المثال الماء الذي يحتوي على الملوثات مثل مياه صرف المصانع أو
النبات الصناعي يرسب هذه المواد في التربة حين يتدفق إليها أو يمر عبرها.
أكثر من  200عام من التصنيع حول العالم قد جعل من تلويث التربة مشكلة
شيوعا حيث
الملوثات األكثر
عالمية .وتُعد المعادن الثقيلة والزيوت المعدنية من
ِّ
ً
تسبب التلوث في ثالثة ماليين موقع تقري ًبا حول العالم.
الملوثة
(المصدر )www.summerofsoil.se/soil/threats-to-soil/2 :والتربة
َّ
أيضا بصحة
تضر بالنباتات عندما تمتص التلويث من خالل جذورها .وهي تضر ً
الحيوانات واإلنسان عندما يتناولون الطعام أو يستنشقون الهواء أو يلمسون
الملوثة أو عندما يأكلون النباتات أو الحيوانات التي تأثرت من تلويث التربة.
التربة
َّ
(المصدر :وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة).

ب
خطر

التلويث

استخدام

أراض للزراعة ومزارع عن طريق قطع
Ù Ùإزالة الغابات (تحويل مناطق الغابات إلى
ٍ
مساهما كبي ًرا في تعرية التربة .تعمل األشجار على ترسيخ
أيضا
األشجار) تُعد ً
ً
التربة وتساعدها على أن تكون رطبة وصحية كما تُعد بمثابة مأوى طبيع ًيا
ضد الرياح والتعرية المائية ،فإزالتها تجعل التربة عرضة أكثر للتعرية.

أ

د

المادة العضوية ونضوب المغذيات
يقصد بـ“نضوب المادة العضوية” نقص المادة العضوية من التربة (“ينضب”
يعني “يقلل” أو “يستهلك”) .يحدث ذلك مث ً
ال عندما يتم تقطيع األشجار (إزالة
الغابات) ،أوعندما تحترق الكتلة الحيوية أو عندما تجف المناطق الرطبة،
أو عند حرث التربة أو عند اإلفراط في استخدام المبيدات الحشرية والمواد
الكيميائية األخرى .الزراعة أحادية المحصول هي األخرى تعمل على نضوب
مغذيات التربة .والزراعة أحادية المحصول هي نوع من الزراعة يتم فيها زراعة
محصول واحد فقط أو نوع نباتي واحد ذو وفرة مربحة على مساحة كبيرة.
وهذه العملية تهلك التربة بسرعة أكبر من أن تُزرع أو تتناوب أنواع مختلفة من
المحاصيل على نفس المساحة حيث يحصل المحصول الواحد باستمرار على
نفس المغذيات من التربة .إذا تناوبت أنواع مختلفة من المحاصيل فسيتم
امتصاص المغذيات من التربة إلى حد ما – أو إعادة إدخالها في نظام التربة
حيث أن المحاصيل المختلفة تتحلل.

هل تعلـــم؟

?

يمكن أن يتسبب قلة أو فقدان المادة العضوية في التربة في:
Ù Ùفقدان التنوع البيولوجي ألن الكائنات الحية في التربة تتغذى على
المادة العضوية لكي تعيش.
Ù Ùقلة مهام النظام اإليكولوجي مثل تخزين الماء أو تنقيته.
Ù Ùتقليل جودة التربة للعديد من استخدامات التربة خاصةً الزراعة.
Ù Ùإطالق غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي معج ً
بتغير المنـاخ.
ال
ُّ
الملوثات (مثل المعادن
Ù Ùاحتماالت زيادة تلوث الماء حيث أن العديد من
ِّ
الثقيلة والنيتروجين والفوسفور والمبيدات الحشرية) تكون أقل ضر ًرا
عندما تعتمد على المادة العضوية.
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التربة

اإلدارة غير المستدامة للتربة

كتــم التربة

الضغط
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ُيقال أن التربة قد تم “ضغطها” عندما تنضغط جزيئاتها لتكون قريبة من بعضها
لتقلل من عدد المسامات وحجمها في التربة وتُتلف ِبنيتها .ويحدث ذلك غال ًبا
نتيجة استخدام اآلالت الثقيلة ،كالجرارات ،في الزراعة .يقلل الضغط من قدرة التربة
على تخزين الماء كما يمنع تسرب الماء مما يقلل من توافر الماء لجذور النباتات
وزيادة الجريان السطحي ،األمر الذي يمكن أن يزيد من خطر الفيضانات .كذلك فهو
يعمل على زيادة خطر تعرية التربة .يقلل الضغط من كمية األكسجين المتوافر
للكائنات الحية ،األمر الذي يشكل خط ًرا على التنوع البيولوجي للتربة ،إذ
جدا لدرجة أنها ال تسمح للكائنات التي تعيش فيها
تصبح مسامات التربة صغيرة ً
بأن تشق طريقها في جحور.

ب
خطر

“كتـم التربة” هو الغطاء الدائم للتربة مع بنية تحتية حضرية مثل الطرق
والمباني .وهو يحدث عندما فقدان األراضي الريفية وغير المتحضرة كنتيجة للزحف
العمراني أو التنمية الصناعية أو إنشاء البنية التحتية للنقل .عاد ًة ما تشمل
عملية كتم التربة إزالة طبقات التربة السطحية التي تؤدي إلى فقدان الوظائف
المهمة للتربة مثل إنتاج الغذاء أو تخزين الماء أو تنظيم درجات الحرارة .كما أن
أيضا يدمر الموطن لمجموعة
نتجة بل ً
الم ِ
كتم التربة ال يدمر فقط األرض الزراعية ُ
متنوعة من الكائنات الحية .إضافةً إلى ذلك فهي تعمل على زيادة خطر
الفيضان عن طريق زيادة كمية الماء التي تجري على األرض كجريان سطحي ألنه ال
يمكن لسطح األرض امتصاصها بعد اآلن.

أ
استخدام

تُعد الممارسات مثل الرعي الجائر وإزالة الغابات والزراعة أحادية المحصول
والتلويث كلها أشكال لإلدارة غير المستدامة للتربة والتي يمكن أن تتسبب في
موسما بعد اآلخر يعمل على إهالك
تدهور شديد للتربة .استغالل موارد التربة
ً
أيضا مسألة خطيرة ،إال أنه في إمكاننا تغيير ذلك! يمكن أن تساعد
التربة وهي ً
التدرب على أساليب أكثر استدامة مثل تناوب المحاصيل والثروة الحيوانية في
اإلبقاء على مستويات المغذيات والحفاظ على التربة سليمة وصحية.

د

التّ ُّ
ملـــــح
تحدث عملية التملــح عندما ترتفع نسبة مستوى الملح في التربة .والزراعة مرة
أخرى هي السبب الرئيسي هنا عندما يتم سقاية التربة صناع ًيا ( ُيعرف ذلك باسم
جدا في زيادة ملوحة التربة كما
الري) حيث يمكن أن تتسبب عمليات الري القليلة ً
أيضا تلوث الماء .مستويات مرتفعة من الملح تجعل التربة غير صالحة
أنها تسبب ً
لنمو النباتات .مشكلة أخرى تتعلق باإلدارة السيئة لعملية الري هي أنه يمكن أن
يتسبب أحيانًا في تشبع التربة بالماء ،مما يعني أن فراغات الهواء في التربة
تمتلئ بالماء الذي يوقف إمداد جذور النباتات باألكسجين ويسبب لها الموت .كذلك
ترتة بأن تنمو وتنتشر مما ينتج
الم َن ِ
تسمح التربة المش َّبعة بالماء للبكتيريا غير ُ
عنها مستويات عالية من النيتروجين الذي يتم فقده من التربة .وهذا يمكن أن
يؤثر على نمو النبات ذلك بسبب حاجة النباتات إلى النيتروجين لكي تنمو.

هل تعلــــم؟

?

عرفت الحضارات القديمة من حضارة بالد الرافدين وأوروبا الغربية باآلثار
ُّ
لتملح التربة .وكعقاب للمتمردين أوالخونة أو األعداء فإن األرض
السلبية
التي استخدموها قد تمت زراعتها بالملح لمنع هؤالء التعســاء من أن يكونوا
قادرين على زراعة المزيد من الغذاء ،مما يعني أنه لم يكن لديهم خيار سوى
قاس لكنه حقيقي!
الرحيل .شيء
ٍ

ْ
والقلونة
التحمض
ّ

تحمض التربة عندما تتكون األحماض في التربة وتقلل من مستوى
تحدث عملية ّ
(ألق نظرة على الرسم في صفحة  37الذي يوضح
مؤشر الحموضة /القلوية لها ِ
ميزان مؤشر الحموضة /القلوية) .تتكون األحماض في التربة بسبب المطر
الحمضي أو اإلفراط في استخدام أنواع معينة من األسمدة .ويمكن للتلوث
التحمض حيث قد تنتهي انبعاثات
أيضا أن يتسبب بطريق مباشر في عملية
ً
ّ
النيتروجين في الهواء ويتم امتصاصها في التربة .تفتقر التربة الحمضية
جدا من المغذيات األخرى مما
المغذيات األساسية بينما تحتوي على مستويات عالية ً
يجعل من الصعب نمو المحاصيل وازدهارها هناك.
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تغير المنـاخ في جميع أنواع التغيرات في أنماط
من المتوقع أن يتسبب ُّ
انخفاضا أو عدم انتظام
الطقس حول العالم ،حيث تواجه بعض األماكن بالفعل
ً
في هطول األمطار أو تعاني من فترات جفاف أكثر توات ًرا وشدة .ومناطق أخرى
وعموما ،فإن هذه التغيرات ستؤثر بشكل
تواجه أمطا ًرا وعواصف أكثر كثافة.
ً
متزايد على التربة عن طريق التسبب في:
Ù Ùتعرية التربة بسبب هطول األمطار بشكل أكثر توات ًرا وغزارة.

أ
استخدام

تغيـر المنــاخ
ُّ

التربة

ْ
القلونة عند ارتفاع مستوى مؤشر الحموضة/
على الجانب اآلخر ،تحدث عملية
القلوية (أي أن التربة قاعدية) .ومثل هذه األنواع من التربة لديها مسامات أقل
(أو أصغر) وعليه فهي تتمتع بقدرة ضئيلة على تسرب الماء .قد تتم ْ
قلونة
التربة نتيجة للنشاطات البشرية والزراعية والصناعية والمحلية التي تطلق
األمالح إلى األنهار والمياه الجوفية .ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة ملوحة
التربة مما ُيتلف جودة التربة وسالمتها.

ب

Ù Ùفقدان المادة العضوية بسبب معدالت التحلل السريعة نتيجة لدرجات الحرارة
المرتفعة ورطوبة الجو العالية.

خطر

Ù Ùقلة خصوبة التربة.
Ù Ùقلة كمية الماء المتوافر للنباتات والمحاصيل نتيجة الجفاف.
Ù Ùقلة احتماالت قدرة التربة على حجز الكربون (أي قدرتها على تخزين الكربون).
Ù Ùزيادة حاالت تفشي اآلفات

ج

ابحث عن المزيد:
اقتصاديات تدهور األراضي:

شارة التحدي الخاصة بالتربة

افعل

 http://inweh.unu.edu/eldو www.eld-initiative.org
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د

التصحــــر
دراسة حالة بشأن التدهور:
ُّ
تُعد مشكلة التصحر مشكلة عالمية تؤثر مباشر ًة على  250مليون إنسان
وعلى ثلث سطح كوكب األرض (أكثر من  4مليار هكتار) .وتعتبر المناطق
بعضا من أكثر المناطق المع ّرضة للخطر؛ في الواقع
الجافة في العالم
ً
المستخدمة
الجافة
األراضي
من
هكتار
مليار
5.2
من
المائة
حوالي  70في
ُ
ومعرضة لخطر التصحر.
في الزراعة عالميـًا قد تدهورت بالفعل ُ
وكما تعلمنا قبل ذلك ،فإن عمليات التملح والتعرية وكذا اإلدارة الفقيرة
لألراضي كلها عوامل تؤدي إلى تدهور األراضي .وإذا تفاقمت هذه العوامل
تهديدا حقيق ًيا .إنها ليست مسألة تتعلق بتغير
أصبحت عملية التصحر
ً
المنـاخ فقط :قد تتسبب الممارسات غير المستدامة للري والتي تستخدم
موارد المياه المحلية في الزراعة في جفاف االنهار والبحيرات – فقد شوهدت
الخطوط الساحلية لكل من بحر اآلرال (بين كازخستان وأوزبكستان) وبحيرة
تشـاد (بين تشاد والنيجر ونيجيريا) تتقلص بشكل كبير بهذه الطريقة.
أيضا كمية الغذاء التي يمكن إنتاجها،
تدهور األراضي والتصحر يهددان ً
حيث أن محصول واحد لكل ثالثة محاصيل تتم زراعتها اليوم يأتي من
المناطق الجافة .كما تدعم هذه المناطق نسبة  50في المائة من الثروة
الحيوانية في العالم وتُعد َمواطنًا برية مهمة .باختصار ،لكي نقضي على
الجوع والفقر البد لنا من تحسين إدارة التربة في هذه المناطق ومنع المزيد
من التدهور.
أيضا في مشكالت سياسية واجتماعية
ُيمكن أن يتسبب التصحر ً
تهديدا للتوازن البيئي الشامل
يشكل
واقتصادية باإلضافة إلى أنه
ً
للمناطق المتضررة .عندما تقل إنتاجية األرض يزداد الفقر ويتحتم على
أراض أكثر خصوبة أو إلى المدن .في الحقيقة ،فإن
المزارعين التحرك إلى ٍ
 135مليون إنسان – ما يعادل عدد سكان ألمانيا وفرنسا مجتمعين –
عاما القادمة،
معرضون لخطر التشرد نتيجة التصحر .على مدار العشرين ً
من المتوقع أن ينتقل  60مليون إنسان من المناطق المتصحرة الواقعة
جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى شمال أفريقيا وأوروبا .يمكن أن
أيضا إلى النزاع إذ يتنازع البشر على الوصول إلى موارد المياه
يؤدي التصحر ً
المحدودة واألراضي الخصبة.
)المصدر :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(
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التربة

التربــة والفقـــر
األكثر يعتمد على األقل
نسبة قليلة من األرض قادرة على إنتاج الغذاء.
جرب هذا العرض :
 -١تخيل كوكب األرض على إنه تفاحة.

-٣قم بتقطيع نصف األرض إلي نصفيين:
أحد هذين الصفين تغطيه الجبال
و الصحاري أو الجليد.

-٤قم بتقسيم األجزاء الباقية إلي أربعة:
ثالثة أرباع منها إما صخرية أو رطبة أو حارة أو
غير خصبة أو تغطيها الطرق أو المدن.

 -٦تمثل القشرة الخارجية لهذا الجزء التربة
السطحية التي يجب أن توفر الغذاء لعدد
سكان األرض.
المصدر  :منظمة عمل األرض EarthAction

Source: EarthAction
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ج
افعل

تُعد مشكلة تدهور األراضي مشكلةً خطيرة لدى العديد من الناس األكثر فق ًرا
ٌ
عرضة لذلك على وجع الخصوص حيث أنهم يعانون من قلة
في العالم ،فهم
إمكانيات األرض والماء ،األمر الذي يحصرهم في فخ الفقر .يعيش الكثيرون منهم
عن طريق الحفاظ على مزارع صغيرة ذات تربة فقيرة في نوعيتها وفي خطر كبير
للتغيرات المناخية مثل الفيضانات وحاالت الجفاف.

ب
خطر

-٥يتبقى الجزء  ٣٢/١من التفاحة.

أ
استخدام

-٢قم بتقسيمه إلي أربع أجزاء متساوية .جزء
مغطى باألرض .األجزاء األخرى مغطى بالماء.

كما يمكنك أن تتخيل ،تشكل
تهديدا
تهديدات سالمة التربة
ً
بالغً ا لرفاهية اإلنسان .نحن اآلن
 7مليارات نسمة على كوكب
األرض ،وبحلول ُ 2050يتوقع أن
يزيد عدد السكان بمقدار  2مليار
آخرين .من المقدر أن  870مليون
إنسان حول العالم يعانون من
الجوع ،ومسألة توفير الغذاء
على الكوكب ستكون في غاية
الخطورة .يمكنك معرفة المزيد
عن هذه القضايا في شارة التحدي
الخاصة بالجوع الصادرة عن االتحاد
العالمي للشباب واألمم المتحدة.
كلما فقدنا الكثير من التربة كلما
كان من الصعب زراعة الغذاء
الالزم إلطعام الجميع .وبالفعل
تتراجع الزاراعة في الكثير من
المناطق كما أنه هناك حالة
متزايدة من عدم التوازن بين
توافر األراضي ومصادر المياه
وبين الطلب عليهما ،حيث تصل
الكثير من المناطق إلى حدود
قدرتها على إنتاج الغذاء (المصدر:
منظمة األغذية والزراعة).

د

تميل التكنولوجيات واألنظمة الزراعية المتوافرة لدى الفقراء إلى كونها أنظمة قليلة
الجودة مما يؤدي إلى تدهور األراضي .ولهذا السبب ،ترتفع عمليات تدهور األراضي في
المناطق ذات التعدادات الكبيرة من الفقراء (المصدر :حالة األراضي والموارد المائية في
العالم لألغذية والزراعة ،منظمة األغذية والزراعة).
مرتفعا ،ارتفع مستوى تدهور األراضي.
يوضح الشكل أدناه أنه كلما كان مستوى الفقر
ً
بالرغم من ذلك ،فعن طريق الممارسات المستدامة إلدارة التربة يمكننا المساعدة في
تعزيز التربة الصحية وتجنب تدهور التربة! اكتشف المزيد في القسم د.
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التربة

أ
استخدام

ب
خطر

ج
افعل

شارة التحدي الخاصة بالتربة

د

افعــل شيئـــًا
الدعوة إلى حماية التربة
التربة في عالمنا تحت ضغط كبير ،حيث تُتلف كل من النشاطات البشرية
والطبيعية التربة لدرجة أن نسبة  25في المائة من أراضي كوكب األرض
قد تدهورت ،أي تَلِ فت بشدة( .المصدر :منظمة األغذية والزراعة) .وعندما
تتدهور التربة لن يكون بمقدورها أداء وظائفها الحيوية .استمر في
القراءة لتكتشف األشياء التي يمكننا فعلها لحماية التربة والحفاظ
عليها في جميع أنحاء العالم .اقبل بالتحدي وانخرط فيه لتحفظ التربة!

إجراءات للحكومات وصناع القرار
لقد تعرفنا للتو على المخاطر التي يتعرض لها مخزن عالمنا الثمين من التربة؛
إليك اآلن بعض األخبار الجيدة .كثير من الناس والمنظمات يعملون بجد لحماية
التربة كما يتم إنجاز الكثير من العمل .إليك بعض الوسائل التي تصنع فرقـًا:

تعزيز الزراعة المستدامة واإلدارة المستدامة للتربة
تعمل العديد من الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات البيئية على
تحسين الممارسات الزراعية وإدارة التربة في جميع أنحاء العالم ،ويشمل ذلك
مكافحة إزالة الغابات والرعي الجائر واإلفراط في استخدام المواد الكيميائية
والعوامل األخرى التي تسهم في تدهور التربة .يمكن أن تساعد القوانين
والسياسات الجيدة على التأكد من اتباع البشر لتقنيات زراعية أكثر استدامة
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تحسين كفاءة الميـاه

التكيف
ُّ

رفع الوعــي
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ج
افعل

واحدا من أفضل الوسائل إلحداث التغيير .الكثير من المنظمات
يعتبر نشر الكلمة
ً
الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات األخرى يتحدثون عن التربة .على
مواقعهم اإللكترونية ،ستجد حقائق وأرقام ومعلومات مفصلة وأفكار تتعلق
ألق نظرة على قسم المصادر والمعلومات
بكيف يمكنك االلتحاق بمجهوداتهم – ِ
اإلضافية في صفحات  107 – 102لكي تبدأ.

ب
خطر

ُيقصد بالتكيف عملية إعداد أو تعديل شيء ما أو شخص ما لكي يعيش في بيئة
جدا في مواجهة تغير المنـاخ حيث أننا بحاجة للتخطيط
معينة .والتكيف مهم ً
كيف نغير من أسلوب حياتنا والزراعة والبنية التحتية وما إلى ذلك حتى نكون
المتو َّقعة
على استعداد للتغيرات في درجة الحرارة وأنماط الطقس وغيرها من اآلثار
َ
ً
بتغير
ارتباطا وثيقً ا
لتغير المنـاخ ،و هنا تلعب التربة دو ًرا رئيس ًيا .ترتبط الزراعة
ُّ
ُّ
المناخ نظ ًرا لتأثر سالمة التربة وغلة المحاصيل والتنوع البيولوجي واستخدام
المياه بالمناخ المتغير .ويعمل العلماء وخبراء الزراعة وواضعو السياسات على إيجاد
تغير المناخ؛ بعبارة أخرى أكثر
وسائل للمساعدة في جعل التربة أكثر مرونة مع آثار ُّ
ٍ
قدرة على التعامل مع هذه التغيرات.

أ
استخدام

تُعد عملية تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة مهمة أخرى ذات أهمية
للمزارعين والقادة والحكومات ،إذ تشكل ندرة المياه خط ًرا كبي ًرا على سالمة
وحتما إلى التصحر .معظم أنظمة الري في جميع
التربة مما يؤدي إلى التدهور،
ً
أنحاء العالم ال تستخدم المياه بالطريقة األكثر فعالية .مزيج من تحسين إدارة نظام
الري ،واالستثمار في المعرفة المحلية والتكنولوجيا الحديثة ،وكذا تنمية المعارف
والتدريب يمكن أن يزيد من كفاءة استخدام المياه.

التربة

إضافة إلى تزويد المزارعين بما يلزم من المعلومات والموارد .على سبيل المثال،
مررت الباراجواي قانون منع إزالة الغابات في عام  2004وتمكنت بعد ذلك من خفض
معدل إزالة الغابات بنسبة  85في المائة( .المصدر :الصندوق العالمي للحياة البرية)

د

أقامت الشراكة العالمية من أجل التربة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة بالتعاون
مع شركائها اليوم العالمي للتربة في الخامس من ديسمبر/كانون األول وكذلك
السنة الدولية للتربة في عام  .2015كما أعلنت الجمعية العامة باألمم المتحدة يوم
فرص
 17من يونيو/حزيران باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف .وهذه ثالث
ٍ
ثمينة لرفع الوعي بشأن أهمية التربة!

ل
يك
س
ي

ج

اري

ن ا،
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التربة

إجراءات لك!
جميعا اتخاذها للتأكد
بإمكانك أن تحدث فرقـًا! إليك خطوات قليلة يمكننا
ً
من أن أفعالنا تسهم في الحفاظ على التربة واالستخدام المستدام لها:

نأمل أن تكون تلك المعلومات األساسية قد قدمت لك نظرة
جيدة عن التربة وفوائدها والمخاطر التي تواجهها .اآلن هو
وقت التعرف على التربة في مجتمعك .هل هناك مناطق ال
تتم إدارة التربة فيها بشكل أفضل؟ تع ّرف على الروابط بين
الصحة والحيوية للبيئة الطبيعية الخاصة بك وصحتك .هناك عدة
مصادر مختلفة للمعلومات فمث ً
ال يمكنك التحدث إلى الناس في بلديتك
المحلية ،أو حكومتك المحلية أو حكومتك الوطنية عن الوسائل التي
عن طريقها يمكن استخدام التربة وإدارتها بشكل أكثر استدامة في
منطقتك.

استخدام

استخرج الحقائق

أ

ب
خطر

ذكاء التســوق
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افعل

اشتر المنتجات من خطط إصدار الشهادات التي تضمن
ِ
المنتج.
إنتاج
عند
بعينها
واجتماعية
بيئية
مبادئ
اتباع
ُ
أيضا من والديك وأصدقائك أن يغيروا من عادات التسوق
اطلب ً
لديهم لكي يصبحوا أصدقاء للبيئة /للتربة .هناك العديد من التسميات ذات
المصداقية للبحث عنها عند شراء مثل هذه المنتجات :على سبيل المثال
التسميات العضوية المحلية والعالمية لمؤسسة التجارة العادلة
( )www.fairtrade.org.ukومجلس رعاية الغابات
( .)www.fsc.orgابحث عن المزيد من خيارات التسوق المتنوعة في صفحة .72

ج

د

Actions for governments
and international organizations
العادلة
التجارة
،محلي
،عضوي
We have
just learnt
about
the
risks
to our
world’s
precious
طريقة
هي
العضوية
الزراعة
store of soil; now it’s time
زراعية تحترم دورات الحياة الطبيعية
for some good news. A lot
ولممارسة
.الحيوانية
للنباتات والثروة
of people
and organizations
ً
معينة
ا
ق
طر
فإن
العضوية
الزراعة
around the world are working
hard
to زراعة
protect
a lot of
من
مزيج
مثلsoil,
فقطand
ُستخدم
قد ت
great
work
is
being
done.
Here
 وإضافة األسمدة،المحاصيل وتناوبها
are أو
some
of theفقط
waysالطبيعية
that a
روث
كالسمـاد
difference is being made:
.الحيوانات أو منتجات بيولوجية أخرى
الحية
الممارسات الكائنات
وتفيد هذه
Promoting
sustainable
الكربون
 على حجزand sustainable
 قدرة التربةsoil
تزيد من
في التربة كما أنها
agriculture
management
الشامل للنظام
كما تسهم في
البيولوجيorganizations
وتحافظ على التنوع
Manyالرفاه
governments,
international
and
.البيئي للتربة
environmental groups are working to improve agricultural
في
محليا
إنتاجها
المنتجات التيaround
نًا شراءthe
 أحياworld.
 ُيفضل،الوقت
في نفس
practices
and soilيتم
management
This includes
ً
fighting
deforestation,
overgrazing,
the
overuse
of
chemicals,
منطقتك عن شراء الطماطم العضوية المستوردة من بلد آخر (والذي يتطلب
andاالحتباس
other factors
contribute
to soil
Better
.)الحراري
غازاتthat
المزيد من
أنها تنتج
كماdegradation.
المزيد من الطاقة
نقلها
laws and policies can help to make sure people follow more
sustainable
farming
techniques,
as well
as providing
with
عن طريق
المزارعين
العادلة حقوق
األخالقية أو
التجارةfarmers
مخططات
تعزز
theحقوقهم
necessary
information
and
resources.
For
example,
Paraguay
التأكد من أنهم يحصلون على المرتب العادل عن أعمالهم وأن
passed
a
Zero
Deforestation
which itيتم
managed
التجارة األخالقية أو
 ممارساتAct
تعززinأن2004,
يمكنafter
 كما.احترامها
اإلنسانية
to reduce the rate of deforestation by 85 percent (Source: WWF).
العادلة االستدامة البيئية وذلك باستخدام أساليب مثل ممارسات الري
.النفايات بشكل مستدام
اآلفات وإدارة
ومكافحة
المستدام
Improving
water
efficiency
Improving
of وتشريعات
water use لمعايير
in agriculture
is another
عليها
التصديقthe
يتمefficiency
معينة حتى
تخضع المزارع
يجب أن
important
task
for
farmers,
leaders
and
governments.
Water
 حيث ستضمن التسمية أو الشعارات الموجودة،كتجارة عادلة أو منتج عضوي
scarcity poses a huge risk to soil health, leading
to ما
degradation
ألق
إذا كان
على المنتجات
ً
ِ .ًمنتجا عضو ًيا أو تقليد ًيا أو محليـًا أو تجار ًيا عادال
and, ultimately, desertification.
Most irrigation systems across the
!نظر ًة على هذه التسميات عندما تتسوق في المرة القادمة
world do not use water in the most efficient way. A combination
of improved irrigation scheme management, investment in local
knowledge and modern technology, knowledge development
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التربة

تصنيع السمـــاد

أ
استخدام

تُعد عملية تصنيع السماد وسيلة فعالة الستخدام بقايا
الطعام ونفايات الحدائق إلضافة مغذيات أكثر إلى التربة
الخاصة بك! يمكن أن ُيصنّع السماد عن طريق اتحاد المواد
القابلة للتحلل البيولوجي مثل األعشاب والنباتات القديمة
من الحدائق مع قشور الخضراوات ونوى الفاكهة من مطبخك .وبعد أن تتحلل
جمعة بواسطة البكتيريا والكائنات الحية األخرى التي تتغذى عليها،
المادة ُ
الم َّ
يمكنك إضافتها إلى التربة .يعزز السماد تغذية التربة ويساعد بعض النباتات
على مقاومة األمراض الشائعة ،كما يساعد التربة على أن تبقى رطبة عن طريق
زيادة مستويات المادة العضوية في التربة .عن طريق تصنيع السماد فأنت
تحسن من صحة الحديقة وتق ّلل من حجم المخلفات وتعطي لنفسك الفرصة أ َيا
ّ
لكي ترى جميع الزواحف الزاحفة التي تعيش وتتغذى على نفاياتنا!

ب

قــوة النباتات

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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ج
افعل

بالرغم من ذلك فإن زراعة شيء ما ليس نهاية المطاف ،بل يجب أن تكون
أيضا! تع ّرف على الطرق المستدامة للزراعة .وإلى جانب إدارة
مستعدا للعناية به ً
ً
التربة يمكنك محاولة تشجيع “البراغيث المفيدة” للنباتات واستخدام األسمدة
المصنوعة من المواد الطبيعية التي هي غير ضارة مثل األسمدة الكيماوية.

خطر

كما تعلم فإن الماء والغطاء النباتي هما أفضل األصدقاء،
لذلك حافظ على التربة عن طريق العناية بأصدقائها
الخضراويين .حدد المناطق الطبيعية و”األماكن الخضراء” في
مجتمعاتك حتى الحدائق الصغيرة المجاورة وراقب أحوالها .هل تبدو المنطقة
صحية ومعتنى بها ،أو أنها تحتاج إلى بعض المساعدة؟ إذا وجدت مساحة من
غير نباتات فإن أحد األنشطة الممتعة والمفيدة التي يمكنك أن تفعلها هو أن
تزرع األشجار والحشائش واألزهار هناك .وعن طريق زراعة أنواع محلية في المناطق
التي قد تنمو بشكل طبيعي فيها يمكنك المساعدة في أن تمنع التربة من
أيضا المساعدة في
التآكل وأن تضفي جماالً أكثر على محيطك كما يمكنك ً
أيضا وسيلة فعالة لرفع الوعي بين
تغير المنـاخ .ويمكن أن يكون ذلك ً
مكافحة ُّ
أفراد العائلة واألصدقاء وفي مجتمعك األكبر بشأن الفوائد المتعددة للغطاء
النباتي للتربة.

د

حافظ على التربة نظيفة
ساعد في أن تحافظ على بيئتك نظيفة وجميلة؛ ترقب
القمامة؛ اختر المنتجات المنزلية (المنظفات والدهانات وما
الملوثات مثل المبيضات أو غيرها
إلى ذلك) التي ال تحتوي على
ِّ
من المواد الكيميائية القوية .وعن طريق استخدام منتجات صديقة
الملوثات التي تدخل إلى المنظومة المائية
للبيئة يمكنك تخفيض كمية
ِّ
وتنتهي أخي ًرا في التربة.

ق ّلل من بصمتك الكربونية
واضحا في األول
توفير الطاقة يساعد التربة! قد ال يكون ذلك
ً
إال أن كل شيء يرتبط ببعضه البعض .كثير من األشياء التي
نقوم بها على أساس يومي تستهلك الطاقة مثل قيادة
السيارة أو ترك األجهزة الكهربائية قيد التوصيل حتى وإن كانت
ال تُستخدم .وألن معظم الطاقة تأتي من الوقود األحفوري فإن هذه األفعال
تسهم في
تغير المنـاخ وتلوث الهواء وكالهما يشكل تهديدات بالغة للتربة.
ًّ

حافظ على التربة نظيفة
قم برصد مشاريع التشييد في منطقتك والتي تدمر
تحدث إلى بلديتك
المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ثم ّ
المحلية بشأن منع بناء مثل هذه المبانيُ .يحتمل أال يكون
باستطاعتك وقف كل أعمال التشييد في منطقتك (ال أحد
يطلب منك أن تتخلى عن الراحة من وجود سقف فوق رأسك!) ولكن على نطاق
أصغر ،يمكنك على األقل التحدث إلى والديك أو الجيران أو المجتمع الكبير
بشأن أهمية حماية التربة على أفضل وجه ممكن .حتى أن إعادة التفكير عما إذا
كنت بحاجة لرصيف جديد يصنع فرقــًا! هناك خيارات صديقة للبيئة لمشروعات
التشييد مثل بناء المنازل على ركائز متينة بحيث ال يتم كتم التربة ،أو بناء
طرق السيارات التي تستخدم الهيكل النخروبي بحيث ال يتم تغطية كل سطح
األرض باألسفلت .هل يمكنك التفكير في بعض األمثلة األخرى؟
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انشــر الكلمــة

بالطبع فإن أنشطة شارة التحدي هذه وسيلة فعالة للبدء في كل هذه
الخطوات  ...لذلك ماذا تنتظر؟ احفـــر!

أ
استخدام

انشر بعض الحقائق عن التربة في أفراد عائلتك
وأصدقائك وأعضاء المجتمع .اجعلهم يوحدون الجهود
معك في المساعدة على حماية هذا المصدر الرئيسي
للحياة! حتى أن فع ً
ال صغي ًرا مثل إرسال تحديث على ملفك
الشخصي في وسائل اإلعالم االجتماعية عن التربة هو وسيلة جيدة لكي تحث
أصدقائك على التفكير بشأن أهميتها .ربما يمكنك عمل مدونة أو أن تكتب
مقاالً لمجلة ما أو صحيفة.

ب
خطر

ج
نايلي ناج
دا 13 ،سنة ،كينيـا

افعل
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القسم أ:

كل ما يتعلق

بالتربة

نفذ النشاط أ 1.أو أ( 2.على األقل)،
ونشاط آخر تختاره أنت .وبعد االنتهاء
من أنشطة “كل ما يتعلق بالتربة”،
سوف:
ÙÙتفهـــم أساسيات تكوين التربة
والطبقات وما إلى ذلك.
ÙÙتتعرف على حالة التربة في
منطقتك.
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قم بنشاط واحد من النشاطين
اإلجباريين أدنـاه:

المستوى

المستوى
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استخدام

3
2
1

ب
خطر

أ 2.

تحليل أرضي توجد آالف األنواع من التربة حول العالم والتي
صنفها العلماء إلى فئات رئيسية:
 .http://forces.si.edu/soils/swf/soilorders.htmlيمكنك
إيجاد بعض المعلومات عن كل فئة في نشرات التربة لدينا.
قسموا أنفسكم إلى مجموعات بحيث تركز كل مجموعة على
نوع معين من التربة .بعد القيام ببعض البحوث ،تقوم كل
مجموعة بعرض تقديمي عن نوع تربتها .أين توجد؟ ما نوع
التنوع البيولوجي الذي يعيش فيها؟ ما هي الخصائص
ً
عينة
األساسية لها؟ إذا وجدت هذه التربة في منطقتك احضر
للعرض مع عرضك التقديمي.

3
2
1

ج
افعل

أ 1.

احفـر بعمق قم بزيارة بعض المساحات الطبيعية المختلفة
في منطقتك :المنتزهات المحلية والحدائق أو حتى غابة إن
أمكن .افحص التربة في كل مكان منها .هل تالحظ أي تشابهات
او اختالفات؟ هل التربة داكنة ورطبة ،ذات غطاء نباتي كثيف
أم أنها جافة وقاحلة؟ ما هي أنواع األشجار والنباتات الموجودة؟
ً
صغيرا (بدون تدمير النباتات) لحفر حفرة عمقها
جاروفا
استخدم
ً
 30سنتيمتر (تأكد من الحصول أو ًال على ترخيص من ُمالك أو
مديري األرض!) .افحص بِنية التربة على أعماق مختلفة .هل ترى
طبقات التربة المتميزة؟ ماذا عن كل طبقة؟ كيف يبدو الملمس؟
قم بتقييم ملمس التربة باستخدام المثلث التكويني (انظر
صفحة  )33كم تبلغ درجة رطوبة التربة؟ هل تالحظ اي ديدان أو
حشرات أو عناكب؟ ارسم لوحات أو اتخذ صو ًرا .تأكد من ملء
كتيب يجمع مالحظاتك وصورك.
الحفرة قبل أن تغادر .قم بإعداد
ِّ
كتيباتك مع مجموعتك وناقشها .ما هو نوع التربة األكثر
تشارك
ِّ
شيوعا الموجود في المنطقة؟ هل الحظت نفس األشياء؟ ماذا
ً
وجدت في بعض المواقع ما لم تجده في مواقع أخرى؟ ماذا يعني
ذلك تعتقد؟

أ

د
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المستوى

أ 3.
2
1

أ 4.

المستوى

78

ً
واحدا من القائمة
نشـاطا إضافيـًا
اختــر (على األقل)
ً
أدنــاه:

2
1

حكايات فريق العمل تجتمع عوامل الوقت والطقس وعوامل
أخرى لتشكيل التربة .تعرف على كل عامل .بعد ذلك اجلسوا
كمجموعة واحكوا “قصة عن التربة” حيث يقول كل شخص جملة2
وعلى الشخص التالي أن يكمل الحديث من حيث انتهوا .ينبغي
ضمن في جملته أحد
على كل واحد منكم بطريقة أو بأخرى أن ُي ِّ
عوامل تكوين التربة.

فكرة
جيدة

عجائب الديدان اصنع “وعاء الديدان” الخاص
بك وشاهد ماذا تفعل هذه المخلوقات العجيبة في
جدا،
التربة ولصالح التربة! عملية صناعة “وعاء الديدان” سهلة ً
فقط تحتاج إلى وعاء نظيف وتربة وبعض الرمال الناعمة وبالطبع
بعض الديدان! ضع التربة والرمل في شكل طبقات في كافة أنحاء
الوعاء وشاهد كيف يتحركون من خالل كل طبقة .ال تحب الديدان
الضوء الساطع لذلك عندما ال تشاهد نشاطها قم بغطاء وعاء
الديدان بفوطة أو جريدة لمنع دخول الضوء .وعند انتهاء التجربة
بعد يومين أو ثالثة أيام قم بإعادة الديدان بأمان إلى المكان الذي
وجدتها فيه .تناقشوا كمجموعة كيف استخدمت الديدان التربة
وكيف ساعدت على الحفاظ على التربة صحية وسليمة .لمزيد من
ألق نظرة على هذا
التفاصيل عن كيفية صناعة وعاء الديدانِ ،
الموقع اإللكتروني:
www.soil-net.com/dev/page.cfm?pageid=activities_wormery

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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المستوى

3
2
1

المستوى

3
2
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ج
افعل

كرة
ف يدة
ج

ب
خطر

أ 7.

التعمق في التربة قم بعمل مسح للتربات الموجودة في
منطقتك حيث يمكنك الحصول على ترخيص لزراعة شيء ما ،مث ً
ال
حديقتك أو حديقة صديقك أوفناء مدرستك .هل التربة خصبة؟ إذا
مشروعا طويل األجل حيث
كانت غير ذلك ،ربما يمكنك أن تجعل هذا
ً
قضيت وقتك ألول مرة تجهز التربة وتدللها بالسماد العضوي وغيره
من األشياء المفيدة .إليك بعض الخطوات الجيدة على هذا الموقع
اإللكترونيhttp://urbanext.illinois.edu/firstgarden/basics/ :
 . dirt.cfmقم ببعض البحوث الكتشاف ما هي النباتات التي يمكن
أن تكون مالئمة للزراعة في منطقتك .احصل على المشورة من أحد
شخصا على دراية بالبستنة .بعد الزراعة،
البالغين ،و ُيفضل أن يكون
ً
تناوب على الماء للنباتات والعناية بها .راقب التربة لمنع الجفاف
والتشبع بالماء والمشكالت األخرى .قد تحتاج إلى
إضافة األسمدة العضوية من وقت آلخر.

التربة

أ 6.

مسابقــة اختبـار انقسموا إلى فريقين .فريق يضع قائمة من
األسئلة عن خصائص التربة وفوائدها ،والفريق اآلخر عن تهديدات
التربة .قد تكون األمثلة :كم عدد البشر الذين يعتمدون على
التربة في دخولهم؟ ما هي العوامل الثالثة التي تسبب تآكل
التربة؟ ثم اختبروا بعضكم البعض وشاهدوا أي الفريقين يحصل
ألق نظرة على المصادر اإلضافية
على اإلجابات الصحيحة .تلميحِ :
المدرجة في نهاية هذا الكت ّيب للحصول على حقائق طريفة.
ُ

2
1

أ
استخدام

أ 5.

أفكار خاصة بالحشرات من الديدان إلى القواقع إلى الخنافس
والعناكب ،تُعد التربة موطنـًا للعديد من الكائنات الزاحفة.
اختر حشرة واحدة أو كائن واحد من الرخويات أو المفصليات
للدراسة .كيف تبدو؟ كيف تسهم في النظام البيئي؟ كيف
تعتمد على التربة؟ إلى أين تنتمي في الشبكة الغذائية؟ هل
هي موجودة في منطقتك؟ قم بعمل ملصق يصف المخلوق
الذي تعمل عليه .وإذا وجدت كائنًا ميتـًا قد ترغب حتى في إرفاقه
إلى المعرض الخاص بك (لكن احذر أن تنزع أي مخلوقات حية من
مواطنها الطبيعية!).

د
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المستوي
المستوى

أ 9.

اآلالم والمكاسب المتنامية قم بتنظيم زيارة جماعية لمزرعة محلية
أو حديقة عامة أو مشروع زراعي قائم على دعم المجتمع .تحدث إلى
المزارعين هناك عما يستغرقه ذلك للحفاظ على التربة خصبة ومنتجة.
ما هي التحديات التي يواجهونها؟ ما نوع الزراعة التي يقومون بها،
زراعة عضوية أم تقليدية؟ إذا كانت اإلجابة عضوية :ما هي المشكالت
الرئيسية التي يواجهونها في إنتاجهم؟ براغيث؟ آفات؟ كيف
يتخلصون منها؟ إذا كانت زراعة تقليدية :ما هي المشكالت الرئيسية
التي يواجهونها في إنتاجهم؟ هل شراء األسمدة والمبيدات الحشرية
ُمك ّلف ،وكم الكمية التي يجب استخدامها؟ ما هي الخطوات التي
يتخذونها لحماية الغطاء النباتي ودورات المياه القريبة من أراضيهم؟
بعد الرحلة ،ناقشوا انطباعاتكم كمجموعة .هل ألهمتكم الرحلة
لالنخراط في الزراعة؟

المستوي
المستوى

80

أ 8.

الصخور قيد البحث قم بجمع صخور مختلفة من حديقتك والمنتزهات
المحلية وفناء المدرسة وجانب الطريق .ادرس أشكالها وألوانها
وأحجامها .قارنها بصور للصخور على اإلنترنت أو في أي موسوعة .هل
تستطيع تحديد الصخور التي وجدتها؟ قارن مجموعات الصخور مع
أفراد مجموعتك .أيها أكثر تشويقً ا ومتعة للنظر إليها؟ إن أمكن ،قم
بدعوة عا ِلم طبيعة محلي أو أخصائي في شئون البيئة أو أمين المتحف
الطبيعي أو جيولوجي للتحدث إلى مجموعتك .جهز أسئلتك .أي
الصخور هذه؟ كيف تشكلت؟ ما هي خصائصها؟ هل يمكن العثور على
نفس الصخور في جميع أنحاء العالم في بيئة مختلفة؟ ما هي أنواع
التربة التي يمكن أن تنشأ جراء انهيار هذه الصخور؟

3
2
1

3
2
1
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التربة

المستوى

أ10.
3
2

المستوي
المستوى
المستوي
المستوى
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خطر

أ12.

قصص عن التربة لدى التربة طبقات عديدة مختلفة ُيطلق عليها
أيضا اسم “طبقات التربة” .اختر طبقة واحدة ألجل هذا المشروع.
ً
ً
اختر مخلوقا يعيش في هذه الطبقة وضع نفسك مكانه لكي تكتب
“سيرة ذاتية” .ما هي الحياة بالنسبة لك كما هي تبدو لهذا المخلوق؟
كيف يبدو ما يحيط بك؟ ما الذي تقوم به على أساس يومي؟ كيف
تتفاعل مع التربة والكائنات الحية األخرى التي تعيش بالقرب منك؟
عال
أعيدوا ترتيب المجموعة واقرأوا السير الذاتية الخاصة بكم
ٍ
بصوت ٍ
بالتبادل .ربما يمكنكم رسم صورة لمخلوقكم والقيام بعرض في
الفصل الدراسي أو غرفة االجتماعات الخاصة بكم؟

3
2

ب

ج
افعل

أ11.

التحقيقات األولية تحتوي التربة على المغذيات مثل الكالسيوم
والبوتاسيوم والحديد التي تدعم إنتاج الطاقة والعمليات البيولوجية
الحيوية األخرى .ابحث عن المعادن المختلفة الموجودة في التربة.
اكتشف أي المعادن التي يمكن لها أن تتواجد في أنواع التربة
المختلفة .ما هي فائدة كل منها؟ ابحث عنها في الجدول الدوري
للعناصر لمزيد من فهم وضعها بين العناصر الكيميائية األخرى .قم
بعرض تقديمي يحتوي على الحقائق والمعلومات القائمة على البحث
الخاص بك.

أ
استخدام

التحديق في التربة إذا كان لديك فرصة للحصول على مجهر،
مث ً
وألق
ال في معمل مدرستك ،قم بجمع بضع عينات من التربة
ِ
نظرة متعمقة .هل الجزيئات صغيرة أم كبيرة؟ ما هي الحشرات أو
الكائنات الحية األخرى التي يمكنك تسليط الضوء عليها؟ يمكنك
أيضا استخدام عدسة مكبرة بد ًال من المجهر .إليك خطوات مفيدة
ً
على هذا الموقع االلكترونيwww.education.com/science-fair/ :
 . article/grainyما هي النتائج التي يمكنك استخالصها بشأن
بناء على مالحظاتك؟
عينات التربة الخاصة بك
ً

د
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المستوي
المستوى

التربة

أ14.

قم بأي نشاط آخر يعتمده ُمد ِّرسك أو قائدك.

3
2
1

أ
استخدام

أ13.

دراسة في مؤشر الحموضة /القلوية التربات المختلفة لديها أنواع
مختلفة من مؤشر الحموضة /القلوية .اكتشف مستويات مؤشر
الحموضة /القلوية لتربات مختلفة (على سبيل المثال التربة الطينية،
والتربة الرملية وما إلى ذلك) .ما هي أنواع النباتات والحيوانات التي
تدعمها كل تربة من هذه التربات؟ ما هي الظروف التي اتحدت مع بعضها
كسب كل نوع تربة مؤشر الحموضة /القلوية الخاص بها؟ هل توجد
لتُ ِ
أي من هذه التربات في منطقتك؟ قم بجمع عينات كثيرة قدر اإلمكان
وألحقها مع مالحظات البحث الخاص بك .قم بمشاركتها مع المجموعة.

المستوي 3 2 1

ب
الصفحة القادمة :سانشانا الكسمان جادار 12 ،سنة ،الهنــد

خطر

ج
افعل

برناديت جاسمين د .جوايو 16 ،سنة ،الفلبين
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القسم ب:

استخدامات
التربة
قم بأحد النشاطين ب 1.أو ب2.
(على األقل) ،ونشاط آخر تختاره أنت.
وبعد بعد االنتهاء من أنشطتنا
الخاصة “باستخدامات التربة” ،سوف:
ÙÙتفهـــم الوسائل المتنوعة التي
عن طريقها تدعم التربة حياة النبات
والحيوان.
ÙÙتقـــدر مدى أهمية التربة لرفاه
اإلنسـان.
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المستوى
المستوى

3
2
1

استخدام

ب2.

التربـة والصحـة تتصل التربة بصحتنا في العديد من الوسائل
المختلفة .فهي توفر المغذيات المهمة للنباتات والمحاصيل التي
يتغذى عليها البشر بعد ذلك .الكثير من البكتيريا الموجودة في
التربة تُستخدم في األدوية .قم بعمل ملصق يوضح جميع الوسائل
التي تتصل فيها التربة بصحة اإلنسان .قم بتضمين حقائق إضافية
على الجانب ،مثل المغذيات الرئيسية المهمة للتربة الصحية
السليمة .هل هي نفس المغذيات التي نحتاجها كبشر؟

3
2
1

أ

ب
خطر

ب1.

مسح للتربـة اسأل أناسـًا كثيرين قدر استطاعتك  -أصدقاء،
أولياء أمور ،أشقاء ،مدرسون  -عن الدور الذي تلعبه التربة في
حياتهم .هل هم منخرطون في أعمال البستنة؟ هل يلعبون
مواضيعا
ألعا ًبا تختص بالحديقة أو الحقل؟ هل يدرسون التربة أو
ً
تتعلق بها مثل الجيولوجيا أو علم النبات؟ في حالة ما إذا أخبروك
أن التربة ال تلعب دو ًرا في حياتهم ،ابحث عن بضعة حقائق تتعلق
جميعا على التربة (مث ً
ال أن معظم
بالوسائل التي نعتمد فيها
ً
موادا
غذاءنا يأتي من التربة؛ بدون التربة لن يكون لدينا مالبس أو
ً
تغير المنـاخ).
نبني منها منازلنا؛ وأن التربة تساعد في مكافحة
ّ
ثم قم بتجميعها في عرض إبداعي لعرض المقابالت التي قمت بها
مفتوحا” لعائلتك وأصدقائك للحضور
“يوما
وردود أفعالهم .اعقد
ً
ً
ومشاهدة العرض.

التربة

قم بنشاط واحد من النشاطين
اإلجباريين أدنـاه:

ج

تي ف

ان ي

ه و انج  7 ،س ن
وا ت  ،ج

افعل
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ب5.

القمصان المتسخة هل تعلم أن خزانتك مليئة بالتربة؟ حسنًا ،ربما
ليس بالضبط إال أن بعض مالبسك تنشـأ من التربة .في الواقع ،تُعد
األلياف التي تستخدم في صناعة المنسوجات واحد ًة من اإلسهامات
األكثر أهمية للبشر .اختر قطعة المالبس المفضلة لديك وتحقق من
الملصق لمعرفة المادة المصنوعة منها ،ثم ابحث من أين تأتي هذه
المادة وأين ُيزرع هذا الليف .شارك النتائج مع المجموعة.

المستوى
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ب4.

اعط لكل عضو في مجموعتك حقيبة صغيرة من الرمل
فطائر الطين ِ
متأكدا من أنها ال تحتوي على أية أحجار أو أغضان أو أوراق بداخلها.
ً
يمكنك القيام بهذا النشاط بالداخل أو الخارج في مساحة من التربة
(على الرغم من أن ذلك قد يجعل األمر أكثر فوضوية؟) .قم بالتجربة عن
طريق إضافة كميات مختلفة من الماء إلى التربة وخلطها مع بعضها
البعض لعمل فطائر أو قوالب من الطين .اترك “الفطائر” الخاصة بك
لتُ خبز في الشمس لساعتين من الزمن ثم شاهد ما إذا كان بإمكانك
بناء شيء معها .هل القوالب متينة؟ فكر في جميع االستخدامات
البشرية المختلفة للتربة وناقشها مع المجموعة.

المستوى

ب3.

الوردة المفضلة ما هي فاكهتك أو وردتك المفضلة ولماذا؟ هل
يوما أنه ال وجود لها بدون وجود التربة؟ ابحث عن ظروف التربة
فكرت ً
األفضل لها .اكتب قصيدة عنها وعن جميع الوسائل التي تمثل أهمية
التربة لها.

المستوى
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اختــر (على األقل) نشــاط واحد إضافي من
القائمة أدنــاه:

1

1

2
1

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوى

2
1

www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/edu/
kthru6/?cid=nrcs142p2_054304

المستوى

ب7.
3
2
1

كرة
ف يدة
ج
المستوي
المستوى

ب8.
3
2
1
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ج
افعل

انفض الغبار عن الكتب القديمة اقرأ كتابـًا تتميز فيه التربة
بشكل كبير أو صغير .مث ً
ال :جاك وشجرة الفاصولياء ،أو جيمس والخوخ
العمالق ،أو ووترشيب داون ،أو اركض إلى األرض ،أو الهروب الكبير ،أو
عناقيد الغضب .ما الدور الذي لعبته التربة في القصة؟ ما العالقة التي
تمتعت بها الشخصيات تجاه التربة؟ كيف كان يمكن أن تختلف األمور
جزءا من الحدث؟
إذا ما كانت التربة
ً

ب
خطر

عادات الحيوانات إنه ال يقتصر علينا نحن البشر االستفادة من
التربة؛ فالعديد من الحيوانات يتفاعلون مع التربة بوسائل متعددة
أيضـًا .من المعروف أن الطيور تتخذ “حمامات الغبار” لتنظيف ريشها
كما أن بعض الحيوانات ،مثل الشمبانزي ،قد تم رصدها تأكل الغبار.
قم بزيارة حديقة الحيوان أو المنتزه أو المزرعة العامة المحلية الخاصة
بك وراقب الحيوانات .كيف يتفاعلون مع التربة؟ وإن كان ذلك
ممكنً ا ،قم بعمل فيديو واعرض نتائجك كفيلم وثائقي.
خالف ذلك ،ارسم مالحظاتك .واعرض كل شيء في مجموعة.

أ
استخدام

الرسومات الترابية اجمع أنواع من التربة ذات
ألوان مختلفة ،اسحقها في مساحيق واخلطها
مع قدر قليل من الماء .بإمكانك خلطها بدهانات
ملونة مختلفة! قم بالتجربة مع ألوان وقوام مختلفة ثم ارسم صو ًرا
باستخدام “لون التربة” الخاص بك .ابحث عن تعليمات أكثر تفصي ً
ال
على هذا الموقع اإللكتروني:

التربة

ب6.

كرة
ف يدة
ج

د

ب10.

الصرف الصحي للتربة تُعد التربة مصفاة عظيمة للماء .اجمع
بعض عينات من التربة وقم بعمل تجربة لمشاهدة كيفية إزالة التربة
للشوائب من الماء .قم بزيارة هذا الموقع اإللكتروني لتتعلم كيف:
www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS
nrcs142p2_050949.pdf .
ناقش النتائج في مجموعتك .هل تعمل بشكل أفضل مع بعض أنواع
التربة عن غيرها؟ ولماذا هو كذلك؟ لماذا هو أمر مهم أن تلعب التربة
مفيدا لألنظمة البيئية فض ً
ال عن
كمصفاة؟ كيف يمكن أن يكون ذلك
ً
األعمال المنزلية والصناعة والزراعة؟

B.11

لعبة التخمين التربات المختلفة تساعدنا بوسائل مختلفة .فمث ً
ال
جدا للزراعة في حين تلعب األراضي الرطبة
األراضي الجافة مهمة ً
عظيما في منع الفيضانات .قم بعمل منشور لسرد أنواع مختلفة
دو ًرا
ً
من التربة ،ثم العب “لعبة التخمين” في مجموعتك عن أي من مهام
النظام اإليكولوجي يوفره كل نوع من أنواع التربة في رأيك .هل
تتفقون أو ال تتفقون مع بعضكم البعض في الغالب؟ استعيدوا
خياراتكم مع األسباب .ثم ابحثوا عن خصائص التربة فيما بعد لتروا إلى
أي مدى كنتم متقاربين.

المستوي
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المستوي

3
2
1

فكرة
جيدة

المستوي
المستوي
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ب9.

ُّ
تفقد أعمال الفخـار نظم رحلة جماعية الستديو أعمال الفخار حيث
ّ
يمكنك المعلم من أن تبدأ .اطلب منهم شرح ما هي المواد التي
تستخدمها وأين تدخل التربة في الصورة .ثم أطلق العنان إلبداعك
واصنع أي شيء يعجبك!

3
2

3
2

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوي
المستوي

3
2

المستوي

3
2

التطلع للحصول على الحقائق هل فكرت
قب ً
ال من أين يأتي غذاؤك؟ قد تندهش عندما
تكتشف إلى أي مدى يعتمد الغذاء على التربة.
قم بحصر الغذاء في منزلك .اكتشف إلى أي مدى يحتاج
الغذاء إلى التربة لكي يتم إنتاجه .ماذا عن أطباقك المفضلة؟
أيضا من التربة؟ قم بعمل
مما تتكون؟ وهل تأتي تلك المكونات ً
قائمة لكل عنصر من عناصر الغذاء ونوع التربة الذي يحتاجه لكي
ينمو .شارك نتائجك في مجموعة.

المستوي
المستوي

ب15.

قم بأي نشاط آخر يعتمده ُمد ِّرسك أو قائدك.

3

ج
افعل

المستوي 3 2 1

ب
خطر

ب14.

وتغير المناخ؟ كيف تتأثر
المناخات المتغيــرة ما العالقة بين التربة
ُّ
بتغير المناخ؟ ما هي أنواع التربة التي تعتبر أفضل المخازن
التربة
ُّ
للكربون؟ ما هي بعض التحديات في محاولة زيادة إمكانية التربة
لتخزين الكربون؟ كمجموعة ،ابحثوا عن الحقائق المتعلقة بدور التربة
في حجز الكربون واعرضوا نتائجكم على مجموعة أوسع من األصدقاء
واآلباء والمعلمين كحلقة نقاش مع تمثيل أحدكم كمشرف.

أ
استخدام

ب13.

فكرة
جيدة

التربة

ب12.

تأمالت متحفية قم بزيارة متحف محلي للفنون يعرض
مصنوعات فخارية من الطين أو منحوتات .ما هوالمفضل لديك؟
ماذا يخبرك عن الشخص الذي صنعه أو الحضارة التي نشأ منها؟
شخصا في المتحف عن عملية المشاركة في صنع ذلك .ما
اسأل
ً
نوع التربة الذي تم استخدامه؟ ما الذي ُأضيف إلى التربة وكيف تم
التعامل مع التربة لصنع هذه القطعة؟
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القسم ج:

التربــة في

خطـــر

قم بأحد النشاطين ج 1.أو ج2.
(على األقل) من اختيــارك .وبعد
االنتهاء من أنشطتنا الخاصة
“بالتربة في خطر” ،سوف:
تعرض
ÙÙتفهـــم العوامل التي
ّ
التربة للخطر حول العالم.
ÙÙتتعرف على مدى أهمية التربة
للحياة وسبل العيش والنظم
البيئية.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوي
المستوي

3
2
1

استخدام

ج2.

األسباب العالمية ُيقال أن التربة قد تدهورت عندما تضررت
بشدة .اكتشف أين تقع التربات األكثر تدهو ًرا في العالم .ما سبب
التدهور؟ ما المشكالت التي تحدث نتيجة لذلك؟ كيف يحاول البشر
حل المشكلة؟ اختر منطقة بعينها وارسم الخريطة الخاصة بها مع
تظليل المناطق التي تتواجد فيها التربات المتدهورة .قم بتضمين
معلومات عن األسباب واآلثار على الخريطة .قم بعمل معرض جماعي
لكل الخرائط الخاصة بك ،وادعُ األصدقاء واآلباء والمدرسين للزيارة
والتعرف على التربات في العالم والتهديدات التي تواجهها.

3
2
1

أ

ب
خطر

ج1.

فحص التربة قم بإجراء فحص للتربة في منطقتك .ابحث عن
بعض خبراء التربة (مزارعين محليين ،أو جيولوجيين ،أو اإلدارة
المحلية للزراعة التي تتبعك) وتحدث إليهم عن قضايا التربة في
منطقتك .ما هي المخاطر التي تواجهها التربة في المنطقة؟ هل
لتغير المناخ؟ كيف
ُيمثل التلويث مشكلة؟ هل الحظوا أي تأثيرات
ُّ
تتأثر األمور األخرى كنتيجة لمخاطر التربة من مثل الزراعة والبستنة
أيضا إلى الجيران عن
ونوعية المياه وما إلى ذلك؟ يمكنك التحدث ً
الصعوبات التي قد يواجهونها مع التربات الخاصة بحدائقهم .قم
بتجميع جميع المعلومات وشارك نتائجك مع مجموعتك.

التربة

قم بنشاط واحد من النشاطين
اإلجباريين أدنـاه:

ج

لي

ونج يان ن و ك 13 ،س نة

افعل

 ،ه ون
جك

ونج
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المستوي
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ج4.

اغسل الغبــار راقب الوسيلة التي تبلى (تتآكل) فيها التربة
عن طريق سكب الماء على أنواع مختلفة من التربة (مث ً
ال الرمل
والطمي والطين وما إلى ذلك) .قارن بين النهر (الماء من أبريق)
بدش من المطر (الماء من قارورة) .هل تتآكل بعض التربات
بسهولة أكثر من غيرها؟ لماذا تعتقد ذلك كذلك؟

المستوي

ج3.

أغنية التربة قم بتأليف أغنية عن التربة تشرح فيها العوامل
المختلفة التي يمكن أن تضرها من مثل التلويث وكتم
التربة( .يمكنك أن تعتمد على أغنية مشهورة تحبها) .رددوا
األغنية معـًا كمجموعة.

1

2
1

ج5.

المستوي

92

واحدا
اختــر (على األقل) نشاطـًا إضافيـًّا
ً
من القائمة أدنــاه:

2
1

ٍّ
مسل عن التربة في
رسومات األرض قم بعمل شريط
مكان خيالي معرض للخطر بسبب مشكلة بعينها (على
تغير المناخ أو التشييد) .اخترع بط ً
ال ينقذ
سبيل المثال ُّ
التربة بطريقة فريدة .ال ُيشترط أن يكون البطل الخاص بك
فطرا.
نوعا من البكتيريا أو
بشرا؛ بل يمكن حتى أن يكون ً
ً
ً
اجعل شخصياتك غريبة قدر اإلمكان .ثم مرر الشريط على
تنس أن ترسلهم أيضــًا
فصلك أو مجموعتك واستمتع .ال
َ
بالبريد اإللكتروني على.yunga@fao.org :

فكرة
جيدة

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوي

ج6.
3
2
1

المستوي
المستوي

ج8.

فرص عمل على األرض قم بسرد عدة فرص عمل بقدر ما يمكن أن
يخطر ببالك والتي تعتمد على التربة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
العب لعبة الحزورات مع مجموعتك حيث يقوم شخص واحد بتمثيل
فرصة العمل ويحاول اآلخرون تخمينها .بعد ذلك قم بمناقشة جماعية
عن إلى أي مدى قد تتأثر هذه الفرص بتدهور التربة أو تؤثر فيه.

3
2
1

المستوي
المستوي

3
2
1

ب
خطر

ج7.

مراقبة الطقس إذا كان لديك حديقة ،ابدأ بمراقبة تأثير الطقس على
التربة الموجودة فيها .إذا لم يكن لديك حديقة ،راقب التربة في منتزه
محلي أو غابة بدالً منها .إذا كانت تمطر بغزارة ،هل يتم تشبع التربة
بالماء؟ هل تبدو التربة جافة للغاية في الطقس الحار؟ ما الذي يمكن
فعله لتحسين قدرة التربة على االستجابة للظروف المناخية المتغيرة؟

أ
استخدام

حلفاء كوكب األرض تساعد العديد من
النباتات والحيوانات التربة في أن تبقى صحية
فمث ً
ال تعمل ديدان األرض على إعادة تدوير
المغذيات كما تساعد األشجار على منع التعرية.
ً
“حليفا” للتربة وقم بسرد الوسائل التي يساعد بها
التقط
التربة .هل يواجه هذا الكائن الحي على وجه الخصوص أية تهديدات
أيضـًا؟ ماذا يمكن أن يحدث لو اختفى هذا الكائن الحي؟

التربة

فكرة
جيدة

ج
بابلو آ
رييل فيونتس 20 ،سنة ،األرجنتين

افعل
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المستوي

3
2

أسئلة وأجوبة انقسموا إلى أزواج ،مع عضو
حاور/
الم ِ
واحد من كل زوج يلعب دور المزارع واآلخر دور ُ
بلدا لكل زوج .ينبغي على كل مزارع أن يقضي
المراسل .اختر ً
بعض الوقت في البحث عن قضايا للتربة في بلدانهم ،في حين يعد
حاور أسئلتهم .ثم تجمعوا في أزواج وقوموا بإجراء مقابلة مع
كل ُم ِ
أن يسأل كل ُمراسل أسئلة عن ظروف التربة ويستجيب ويشرح كل
مزارع كيف تؤثر التربة في محاصيلهم ،ولماذا تنشأ أية مشكالت،
وكيف يؤثر ذلك األمر على النظام البيئي الزراعي بشكل عام.
إضافــة :اكتب مالحظات مختصرة على األجوبة أو قم تسجيل
المقابلة ثم استخدمها في كتابة مقال عن التربة في البلد الذي
اخترته .ربما يمكنك عمل صحيفة بجميع مقاالتك!

ج10.
المستوي
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ج9.

فكرة
جيدة

3
2

حوارات فردية انقسموا إلى مجموعتين مع مجموعة واحدة
مكونة من المزارعين والمؤسسات التي تدعم الزراعة أحادية
المحصول والمجموعة اآلخرى تتكون من المزارعين والمجموعات
األخرى التي تعتقد بأن الزراعة أحادية المحصول تضر بالمجتمع
والبيئة .اقضوا وقتً ا في البحث في القضية ثم أعيدوا ترتيب
المجموعة إلجراء مناظرة حية تدعم مواقفكم.

فكرة
جيدة
سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

التربة

ج14.

قائدك.
درسك أو
ُ
قم بأي نشاط آخر يعتمده ُم ُ

المستوي
المستوي

ج13.

مناظرة التحوير الجيني التحوير الجيني هو إحدى التقنيات التي يتم
فيها التالعب في ِبنية الكائن الحي من خالل التكنولوجيا الحيوية.
وهي تُستخدم في العديد من البلدان على نطاق واسع في الزراعة
لجعل المحاصيل أكثر مقاومة لآلفات واألمراض .إال أنها أيضـًا مثيرة
موادا ضارة إلى
للجدل للغاية حيث يزعم الكثير من الناس بأنها تضيف
ً
المحاصيل والتربة .ابحث في القضية واعرض نتائجك كتقرير إخباري في
فريق العمل .قم بتضمين صور أو حتى فيديو حتى تكون أكثر متعة.

المستوي
المستوي

3

المستوي
المستوي

3

استخدام

ج12.

أمــر جيــد تُعد المادة العضوية في التربة مهمة لسالمة التربة كما
أنها تدعم أيضـًا عملية حجز الكربون .لماذا تُعد المادة العضوية
في التربة في غاية األهمية لها؟ ما هي بعض التهديدات البالغة التي
تتعرض لها المادة العضوية في التربة؟ كيف يمكن منع الضرر
الذي يمكن أن يلحق بالمادة العضوية في التربة؟ قم بعمل عرض
تقديمي لنتائجك وشاركها مع المجموعة.

3
2

أ

ب
خطر

ج11.

كونوا فرقـًا للعمل للتحقيق في أنواع
الحفر للتحقيق في االتساخ ّ
مختلفة من التلويث أو التلوث في منطقتكم ،على سبيل المثال،
تلوث المياه (الذي يمكن أن يتخذ شكل المطر الحمضي) وتلوث
التربة .ما حجم المشكلة في منطقتكم؟ ما هي األسباب؟ هل يؤثر
ذلك على التنوع البيولوجي للتربة ،وإن كان كذلك ،فكيف؟ ما الذي
يمكن فعله لمنع مشكلة التلوث هذه؟ اعرضوا نتائجكم في شكل

ج

المستوي 3 2 1
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القسم د:

افعـــل

شيئـًا

قم بأحد النشاطين د 1.أو د( 2.على
األقل) من اختيــارك .وبعد االنتهاء من
أنشطتنا الخاصة “بافعــل شيئــًا”،
سوف تكون قاد ًرا على:
ÙÙالتنظيم و المشاركة في مبادرة
مجتمعية للمساعدة في حماية التربة
ÙÙأن ُتقنــع اآلخرين لالنضمام إلى
الجهود المبذولة لحماية التربة على
كوكب األرض!

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوي

المستوي

3
2
1

استخدام

د2.

التخلص من األوســاخ احصل على تصريح لعمل معرض عن
التربة في األماكن العامة مثل منتزه أو ميدان في المدينة ،ثم انخرط
في العمل .قم بعمل ملصقات توضح العوامل التي تضر بالتربة
وكيف أنها تؤثر على البشر والنباتات والحيوانات والبيئة بشكل
ِّ
بالتغيرات الصديقة
تذكر الناس
عام .قم بتضمين قوائم مرجعية
ّ
تصور حجم
للتربة التي يمكنهم اتخاذها في حياتهم .اعرض خرائط
ِّ
تدهور التربة الحاصل بالفعل على كوكب األرض .ضع الملصقات
وأخبر الجميع ممن تعرفهم لزيارة المعرض!

3
2
1

أ

ب
خطر

د1.

االحتفال بالتربة قم بتنظيم يوم ممتع عن كل ما يتعلق
بالتربة .انشر الكلمة من خالل تصميم الصحف الطيارة في مدرستك
أو مكتبتك المحلية أو مركزك المجتمعي المحلي أو عن طريق
نشر الحدث عبر اإلنترنت أو صفحات التواصل االجتماعي .قم بدعوة
أصدقائك وأفراد عائلتك وجيرانك وأعضاء المجتمع للحضور .في
يوم التربة ،قم بعمل ملصقات وإجراء أحاديث عن جميع فوائد التربة
أيضا ،مع
والعوامل التي تضر بها .قم بتوفير الوجبات الخفيفة ً
تسميات بشأن الدور الذي لعبته التربة في إنتاجها .قم بتضمين
وشجع الناس على التفكير بشأن الدور الذي تلعبه التربة في
األلعاب،
ِّ
الجمال الطبيعي على سطح الكوكب وكذلك في أنشطتنا الترفيهية.
جزءا من
إذا أقمت احتفالك في الخامس من ديسمبر فستكون
ً
االحتفاالت التي تُقام حول العالم في دعم يوم التربة العالمي.

التربة

قم بنشاط واحد من النشاطين
اإلجباريين أدنـاه:

ج

مي
ر كي

زج
يلي ك

ي كو يو14 ،

افعل

س نة ،ت ر
كيــا
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د

1

المرشد السياحي خذ صديقً ا ممن ال يعلمون الكثير عن التربة في “جولة”
إرشادية حول حديقتك أو المنتزه المحلي الخاص بك .ع ّلمه بعض الحقائق
عن التربة من مثل الوسائل التي تعتمد فيها النباتات والحيوانات ونحن
بني البشر على التربة ،وكيف تعمل الكائنات الحية المختلفة مع بعضها
البعض في المساعدة على الحفاظ على سالمة التربة .تأملوا مع بعضكم
البعض إذا كان بإمكانكم إلقاء الضوء على بعض ديدان األرض أو الطحالب
أو األعضاء األخرى في الشبكة الغذائية للتربة.

د4.

القليل من القمامة! يمكن للقمامة اإلضرار بالتربة بشكل بالغ.
ُّ
بترقب التربة في مدينتك مسقط رأسك .فكر كيف يمكنك منع
ابدأ
المزيد من القمامة .شارك أفكارك مع أفراد عائلتك و أصدقائك .ربما
يمكنك تنظيم يوم لجمع القمامة وتوعية الناس أكثر بالقضية.
قم بجمع القمامة بعناية وتخلص منها بشكل صحيح ،في سلة
للمهمالت أو وعاء للقمامة على سبيل المثال .هل أي من القمامة
قابلة إلعادة التدوير؟

د5.

زراعة الحدائق الخضراء! قم بتحضير سلة للسماد
لمساعدة التربة في حديقتك أو فناء مدرستك أو الغابة أو المنتزه
المحلي .اكتشف كيفwww2.epa.gov/recycle/composting- :
.homeقم بعمل مفكرة بما تضيفه في السلة وتر ّقب النباتات
لمشاهدة إن كان بإمكان السمـاد أن يصنع فرقـًا .في حالة عدم
وجود حديقة ،قم بعمل ملصق يتضمن تعليمات تصنيع
السمـاد وأهميته بشكل عام ،ثم شاركه مع األصدقاء
وأفراد العائلة ممن لديهم حدائق في منازلهم.

المستوي
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اختــر (على األقل) نشاطـًا
واحدا من
إضافيـّا
ً
ً
القائمة أدنــاه:

3
2
1

مناسبا!*
*ارتد القفازات ومالبس واقية إذا كان ذلك
ِ
ً

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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التربة

د9.

الوصول إلى منظمة كمجموعة ،قوموا بالبحث عن المنظمات المختلفة
التي تعمل على الحفاظ على التربة في جميع أنحاء العالم .ما نوع
المشروعات التي يقومون بها؟ ما هي بعض الوسائل التي قامت
بالمساعدة فيها؟ اكتشف عما إذا كان لديهم أنشطة للشباب أو مواقع
إلكترونية أو حمالت يمكن لمجموعتك االنخراط فيها .اختر وسيلة واحدة
يمكن لمجموعتك االنخراط فيها ثم قم بتنفيذها!

3
2

استخدام

د8.

كن سائحـًا بيئيـًا ابحث عن بعض األمثلة للسياحة البيئية في
بلدك .كيف يساعد ذلك في حماية التربة؟ قم بتصميم نشاط
السياحة البيئية الخاص بك واختبره على أصدقائك وعائلتك.
مث ً
ال ،يمكنك الذهاب في نزهة على األقدام إلى منطقتك المحلية
واستكشاف البيئة الطبيعية الخاصة بك .اشرح كيف أن التربة ضرورية
لخبراتنا من الطبيعة – إذ ال يمكننا البقاء بدون التربة!

3
2
1

أ

ب
خطر

د7.

الحماية من التلوث يمكن أن تتسبب المياه الملوثة في ضرر خطير للتربة.
قم بعمل ملصق يوضح آثار التلوث على التربة ويشرحها وما الذي يمكننا
فعله لمنع المزيد من التلوث والتلويث .اعرض الملصق الخاص بك في
جميع أنحاء المدرسة وجميع األماكن في المجتمع المحلي من مثل المحالت
ومحطات الحافالت وما إلى ذلك .اطلب من أصدقائك وأفراد عائلتك شراء
منتجات ومستلزمات تنظيف صديقة للبيئة بحيث ال تضيف المزيد من
المواد الكيميائية في النظام المائي.

3
2
1

ج
افعل

د6.

المراقبة المنزلية ابدأ برصد أنشطتك المنزلية التي قد يكون لها
تداعيات بيئية .مث ً
ال ،هل تترك األضواء مضاءة في الغرف الخالية؟ هل
تترك األجهزة الكهربائية غير المستعملة قيد التشغيل؟ هل يترك
البشر الماء ينساب حين ينظفون أسنانهم؟ قم بسرد جميع األشياء
التي تالحظها وحدد إلى أي مدى قد تؤثر على التربة بشكل مباشر أو
غير مباشر .ما هي تداعيات هذا األمر على المدى الطويل؟ أخبر أعضاء
أسرتك وقم بعمل قائمة مرجعية من التذكيرات لوضعها في أماكن بارزة
للعيان في جميع أنحاء المنزل.

د

د11.

وسائل التواصل االجتماعي استخدم منهاج المدونات
أو موقع من مواقع التواصل االجتماعي لنشر الكلمة بشأن التربة.
أرسل حقائق وأخبار مثيرة لالهتمام عن التربة مخب ًرا جمهورك بوسائل
ممتعة وخ ّ
القة .أرسل صو ًرا للتربة في منطقتك مع معلومات تخص
نوعية التربة وسالمتها وقم بدعوة أتباعك لنشر صور التربة الخاصة
بهم .شاهد كم عدد األتباع الذين يمكنك الحصول عليهم .حاول
جميعا
البدء في مناقشة افتراضية حية بشأن التربة وكيف يمكننا
ً
المساعدة في الحفاظ عليها.

د12.

التربة على المسرح قوموا كمجموعة بكتابة مسرحية عن مجتمع
أساسا على التربة لكي يحيا .ربما لدى البعض منكم
صغير يعتمد
ً
ثروة حيوانية بينما يزرع اآلخرون الخضراوات .تواجه قريتُ كم مؤخ ًرا ضر ًرا
تغير المنـاخ أم بسبب الرعي الجائر؟ كيف
للتربة .هل هذا بسبب
ُّ
يؤثر ذلك األمر على حياتكم؟ ما هي بعض الحلول؟ أطلقوا العنان
لمخيالتكم في البرية ثم تدربوا لمرات قليلة قبل اإلعالن عن المسرحية
في مجتمعكم وتمثيلها.

د13.

قائدك.
درسك أو
ُ
قم بأي نشاط آخر يعتمده ُم ُ

المستوي
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د10.

المحالت المتسخة ابحث عن المنتجات العضوية ومنتجات
التجارة العادلة الموجودة في محالت السوبر ماركت المحلية أو
محالت المزارعين .من أين تأتي المنتجات؟ أين تمت زراعتها
محليـّا
ً
أو تم استيرادها من المزارعين في الجانب اآلخر من العالم؟ ما
هي إيجابيات وسلبيات كل حالة؟ كذلك إلى أي مدى قد يكون
مفيدا
إنتاج المنتجات العضوية أو منتجات التجارة العادلة هذه
ً
للتربة والبيئة بشكل عام؟ هل هناك فرق واضح في األسعار
بين هذه المنتجات ومنتجات أخرى؟ لماذا هي الحالة كذلك؟ ضع
معا في شكل صور أو رسومات بيانية ثم اعرضها
نتائجك ً
على أقرانك أو والديك أو أي من البالغين .شجعهم على
شراء المزيد من السلع العضوية وسلع التجارة العادلة
كلما أمكن ذلك.

3
2

3
2
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تتبع األنشطة التي تقوم بها في هذه القائمة .عندما توضح أنك انتهيت منها،
ستكون قد ربحت شارة تحدي التربة!
soi ls

التربة
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الموارد
والمعلومات اإلضافية

التحديث

واظب على

طريق البريد
االلكتروني

أرسل لنا أخبارك عن

شارات

شهادات
و
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شارة التحدي هذه هي واحدة من العديد من الموارد واألنشطة

التكميلية التي وضعها االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
وشركائه .يرجى زيارة  www.fao.org/yungaلالطالع على موارد
إضافية أو االشتراك في الرسالة اإلخبارية لتلقي التحديثات مجانا
من المواد الجديدة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
.yunga@fao.org

نحن نحب أن نسمع عن تجربتك في االضطالع بشارة التحدي!
أي الجوانب لم تستمتع بها بشكل خاص؟ هل فكرت في أفكار
جديدة لألنشطة؟ يرجى مراسلتنا بالمواد الخاصة بك حتى نتمكن
من جعلها متاحة لآلخرين ،ونجمع األفكار حول كيفية تحسين
مناهجنا .يرجي االتصال بنا على .yunga@fao.org

أرسل بر يد إلكتروني إلى عنوان  yunga@fao.orgمن أجل
الحصول على شهادات وشارات مكافأة إتمام الدورة! الشهادات
مجانية ،ويمكن شراء شارات التحدي .بدال من ذلك ،يمكن
للمجموعات طباعة شارات خاصة بهم؛ ويسر االتحاد العالمي
للشباب واألمم المتحدة توفير القالب النمطي وملفات الرسومات
عند الطلب.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المواقع اإللكترونية

www.blm.gov/nstc/soil/Kids

اتفاقية التنوع البيولوجي
تعمل على حماية التنوع البيولوجي الغني الذي يعيش
في التربة:

www.cbd.int/agro/soil.shtml

بوابة التربة الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
هي بوابة حيث تجد فيها خرائط ورسومات عن التربة مثيرة
لالهتمام:
www.fao.org/soils-portal/en

الشراكة العالمية من أجل التربة:
هي آلية تهدف إلى تحسين حوكمة موارد التربة المحدودة
ومنتجة لألمن الغذائي
لكوكبنا حتى تضمن تربة سليمة ُ
فض ً
ال عن دعم مهام النظام اإليكولوجي األخرى:
www.fao.org./globalpartnership/en

موقع الموجة الخضراء اإللكتروني:
يمثل بوابتك لمشروع التنوع البيولوجي المثير للشباب.
وهو يقدم العديد من المصادر والقصص المتعلقة بكيفية
احتفال الشباب في جميع أنحاء العالم بالتنوع البيولوجي:
www.greenwave.cbd.int

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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الموارد والمعلومات اإلضافية

مكتب إدارة األراضي لألطفال
هو موقع ممتع حيث يعرفك على كل ما يتعلق بالتربة
ويشمل بعض األنشطة الممتعة:

الشبكة العالمية للتنوع البيولوجي للشباب ()GYBN

هي عبارة عن شبكة من المنظمات الشبابية والشباب من جميع
أنحاء العالم للعمل معـًا واالتحاد على الهدف المشترك المتمثل
في وقف فقدان التنوع البيولوجي في أقرب وقت ممكن:
www.gybn.net

موقع “أنا أحب التربة”
موقع “أنا أحب التربة”

www.iheartsoil.org

السنة الدولية للتربة 2015
ستعمل على زيادة الوعي بأهمية اإلدارة المستدامة للتربة
كأساس ألنظمة الغذاء وإنتاج الوقود واأللياف والوظائف األساسية
تغير المنـاخ لألجيال الحالية
للنظام البيئي والتكيف األفضل مع ُّ
والمستقبلية:

www.fao.org/globalsoilpartnership/iys-2015/en

المركز الدولي لمراجع التربة ومعلوماتها
توفر بيانات عن التربة ورسم خرائط التربة وكذا تطبيق بيانات
التربة في قضايا التنمية العالمية كما توفر التدريب والتعليم:
www.isric.org

أنقذ التربة
هي حملة نظمتها شركة ناتشرآند مور بهدف رفع وعي
المستهلك بشأن أهمية التربة لصحتنا واألمن الغذائي والمنـاخ.
وهي تحاول أن تجعل الناس على وعي أكبر بمشكلة التربة
المتدهورة وتوجههم إلى الحلول:
www.saveoursoils.com
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موقع متحف التاريخ الطبيعي بمعهد سميثسونيان
ويشمل حقائق وصو ًرا مثيرة لالهتمام عن التربة .

http://forces.si.edu/soils/02_01_00.html

www.soil-net.com

التربة لألطفــال
تحتوي على أنشطة ممتعة وتجارب وألعاب مثيرة
تتعلق بالتربة:

www.soils4kids.org

تونــزا:
التربة – العنصر المنسي .قام برنامج الشباب التابع لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة (تونزا) بإصدار هذه الطبعة الخاصة
قصصا عن
من المجلة عن كل ما يتعلق بالتربة ،وهو يضم
ً
إجراء لحماية التربة ودراسات حالة وأكثر من
شباب يتخذون
ً
ذلك بكثير:
www.unep.org/pdf/Tunza_9.2_Eng.pdf

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
هي اتفاقية ربط دولية ملزمة قانونًا تربط بين البيئة
والتنمية وتعزيز التربة السليمة .تصفح الموقع للحصول
على معلومات تتعلق باألراضي الجافة ،وكيفية استعادة
إنتاجية األرض واإلبقاءعليها والتخفيف من آثار الجفاف.
www.unccd.int

شارة التحدي الخاصة بالتربة

105

الموارد والمعلومات اإلضافية

موقع شبكة التربة
حيث يحتوي على ثروة من المعلومات والمصادر
التعليمية بشأن التربة وأهميتها .تحقق من معلميهم
وكذلك من أدلة الطالب ودراسات الحالة لديهم وأفكار
النشاط الخاصة بهم:

ِعقد األمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر
()2020 – 2012
ويهدف إلى تعزيز العمل لحماية األراضي الجافة:

_www.un.org./en/events/desertification
decade

وزارة الزراعة في الواليات المتحدة
يحتوي موقع الوزارة لألطفال على جميع األشياء من خطط
التعليم إلى المشروعات الفنية وحفظ األفكار:

www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/
soils/edu/kthru6

تعليما غير رسمي
فتيات الكشافة هي حركة عالمية تقدم
ً
حيث تقوم الفتيات واآلنسات بتنمية مهارات القيادة والمهارات
الحياتية من خالل التنمية الذاتية والتحدي والمغامرة .حيث تتعلم
المرشدات وفتيات الكشافة بالعمل:

www.wagggsworld.org

اليوم العالمي لمكافحة التصحر
ُيعقد في  17يناير من كل سنة .في عام  2014كان التركيز على
“تحصين األرض من العوامل المناخية” لألجيال المستقبلية:

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-andcampaigns/WDCD/Pages/WDCD-2014.aspx
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www.scout.org

اليوم العالمي للتربة
و ُيعقد في  5ديسمبر من كل عام ،وهو يوضح أهمية
التربة لكوكبنا وينشر الوعي بشأن استخدام التربة
بشكل مستدام .هذا الفيديو يوضح لك المعلومات
األساسية عن التربة واالحتياجات التي يجب تنفيذها ولماذا
علينا أن ندعم اليوم العالمي للتربة:

www.youtube.com/watch?v=TqGKwW060yE

الصندوق العالمي للحياة البرية
ويعمل على مكافحة تدهور التربة في جميع أنحاء العالم:

http://worldwildlife.org/threats/soilerosion-and-degradation

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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المنظمة العالمية لحركة الكشافة
هي منظمة مستقلة عالمية غير ربحية وغير حزبية تخدم
حركات الكشافة .يقوم أفراد الكشافة بعمل عظيم تجاه
حماية التربة – تع ّرف على المزيد في :

مسرد المصطلحات
حمضي :الحمض هو مادة تتحلل في الماء لتبلغ درجة الحموضة لديها أقل من  .7األحماض
الضعيفة طعمها حامض ،أما األحماض القوية فتحرق جلدك .غال ًبا ما تتواجد التربات الحمضية
في المستنقعات أو تحت الغابات الشمالية (الغابات التي تقع في نصف الكرة الشمالي).
التحمض :هو عملية التحول إلى مادة حمضية.
ُّ
المطر الحمضي :هو أي نوع من التهطال يحتوي على أحماض النيتريك أو الكبريتيك والذي
ينتج عن حرق الوقود األحفوري.

حبيبات التربة :هي جزيئات التربة المترابطة ببعضها البعض عن طريق استخدام مادة
بعضا ،وتختلف حبيبات التربة في كل من الحجم
عضوية في التربة كــ”صمغ” يربط بعضها
ً
اعتمادا على خصائص التربة.
والشكل
ً
قلوي ،قاعدي :المركب القلوي هو مركب قاعدي قابل للذوبان .تتحلل القلويات لتبلغ درجة
الحموضة /القلوية لديها أكثر من  ،7وتتواجد التربات القلوية في األماكن التي يكثر بها
الطين في التربة ،أو في بيئات الحجر الجيري.
القلونة :عندما تتحول المادة إلى مركب قاعدي (أقل حمضية).
المفصليات :هي الحيوانات التي ال دعامات لها بل هياكل عظمية خارجية ،على سبيل المثال:
تعد الحشرات من المفصليات.
الغالف الجوي :هو طبقة من الغازات تحيط بالكرة األرضية ثابت في مكانه بفعل الجاذبية.
تحتوي الغازات في الغالف الجوي على غاز األكسجين (الذي يحتاجه اإلنسان والحيوان للتنفس)
تنفسا له).
وغاز ثاني أكسيد الكربون (الذي يحتاجه النبات لالستنشاق ،مما يمثل
ً
الذ ّرة :يتكون كل شيء في العالم من جسيمات متناهية الصغر تسمى “الذ ّرة” ،وتشبه هذه
لتكون جزيئات من مواد مختلفة.
الجزيئات “لبنات البناء” الصغيرة ،وتتحد الذرات المختلفة
ّ
قاعدة ،قاعدي :المركب القاعدي هو مادة تتحلل لتبلغ درجة الحموضة /القلوية لديها
أكبر من  .7القواعد الضعيفة صابونية وانزالقية لدرجة أنه ال يمكن لمسها ،أما القواعد القوية
نوعا من القواعد.
فتحرق جلدك .و ُيعد المركب القلوي ً
قابل للتحلل البيولوجي :يقصد به األجسام أو المواد التي يمكن أن تتحلل بواسطة
البكتيريا أو عن طريق أية كائنات حية أخرى.
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التنوع البيولوجي :هو مجموعة األنواع المختلفة لحياة النباتات والحيوانات على
كوكب األرض ،والعالقة بينهما.
الكتلة الحيوية (البيولوجية) :يقصد بها المواد النباتية وفضالت الحيوان
المستخدمة كوقود أو كمصدر للطاقة.

ثاني أكسيد الكربون (  :)CO2هو غاز يتكون من ذرات األكسجين والكربون
يشكل نسبة أقل من  1في المائة في الهواء .تنتج الحيوانات غاز ثاني أكسيد الكربون
وتستخدمه النباتات واألشجار .كما أنه ينتج عن طريق األنشطة البشرية من مثل حرق
الوقود األحفوري .و ُيعد غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات االحتباس الحراري الذي
تغير المناخ.
يعجل من
ّ
ُّ
حجز الكربون :هو عملية طبيعية إلزالة الكربون من الغالف الجوي وتخزينه في
مكان آخر ،في التربات أو المحيط على سبيل المثال.
خطط إصدار الشهادات :تشكل خطط إصدار الشهادات مجموعةً من القواعد
والشروط التي تضمن إنتاج الموارد الطبيعية أو مصادرها نسب ًّيا وبشكل مستدام
(دون اإلضرار بالبيئة).
المناخ ،مناخي :هو متوسط حالة الطقس اليومية على المدى الطويل أو الصورة
الكلية له والتي يتم اختبارها في موقع ما.
تغير المناخ :هو التغير الذي يطرأ على الحالة العامة للمناخ على كوكب األرض
ُّ
بسبب كل من العمليات الطبيعية واألنشطة البشرية .و ُيعد إطالق غازات االحتباس
الحراري ،كغاز ثاني أكسيد الكربون ،في الغالف الجوي لألرض مثاالً على كيف
تعمل بعض األنشطة البشرية (مثل إنتاج الطاقة والنقل والزراعة وتصنيع السلع) على
بتغير المناخ.
التعجيل
ُّ
السمــاد :هو المادة العضوية المتحللة التي تستخدم كسماد للنباتات.
التلويث :هو تعرض مورد من الموارد كالتربة أو الماء لالتساخ أو التلوث عن طريق
إدخال مادة أخرى.
شارة التحدي الخاصة بالتربة
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الكربون :هو عنصر مهم للغاية حيث الحياة على األرض تعتمد عليه بشكل كامل.
يتواجد الكربون تقري ًبا في كل مركَّ ب بيولوجي يشكّ ل أجسامنا وأجهزتنا وأعضاءنا
وخاليانا .تحتوي جميع النباتات على الكربون كعنصر مهم للغاية بالنسبة لها .كما
أيضا في الفحم والبترول والمنتجات البالستيكية والرصاص المستخدم
يتواجد الكربون ً
في القلم الرصاص.

يتحلل ،التحلل :يقصد به عملية التفكيك أو التحلل (مثال :تحلل أوراق الشجر
بعد تساقطها).
إزالة الغاباتُ :يقصد بها عملية إزالة إحدى الغابات أو جزء منها (عن طريق تقطيعها أو
حرقها) ومن ث ََّم استخدام األرض لشيء آخر (مثل الزراعة فيها أو البناء عليها).
متدهور ،تدهور :يقع تدهور التربة عندما تتلف التربة بطريقة تقلل من خصوبتها
تنوعا بيولوج ًيا( .راجع التنوع البيولوجي)
وتجعلها أقل إنتاجيةً لنمو المحاصيل وأقل
ً
الصحراء :هي أرض جافة للغاية تتساقط عليها األمطار بنسبة أقل من  250مم في
السنة .تتمتع الصحاري بغطاء نباتي ضئيل للغاية فهي عبارة عن أسطح تربة مكشوفة
أومغطاة بالرمال.
التصحرُ :يقصد به تدهور األراضي في المناطق الجافة أو شبه الجافة أو المناطق الجافة
شبه الرطبة نتيجة عوامل عديدة بما فيها التغيرات المناخية واألنشطة البشرية .يتسبب
التصحر في تدهور النظام البيئي الطبيعي ويقلل من اإلنتاجية الزراعية.
الجفاف :يقصد به فترة طويلة من انخفاض هطول األمطار بشكل غير عادي مما يؤدي
لنقص الماء.
المناطق الجافة :المناطق التي تعاني من انخفاض هطول األمطار.
النظام البيئي :هو مجتمع الكائنات الحية (النباتات والحيوانات) واألشياء غير الحية
(الماء والهواء والتربة والصخور وغير ذلك) التي تتفاعل مع بعضها البعض في منطقة
بناء على التفاعالت التي تنخرط فيها يمكن
محددا:
حجما
بعينها .ليس للنظم البيئية
ً
ً
ً
أن يكون النظام البيئي صغي ًرا مثل البركة ،أو كبي ًرا كصحراء بأكملهاُ .يعد العالم كله
ومعقدا للغاية.
نظاما بيئ ًيا كبي ًرا
حتما
ً
ً
ً
مهام النظام اإليكولوجي :يقصد بها المزايا التي يمكن أن يحصل عليها البشر
والبيئة الطبيعية من النظم البيئية الطبيعية .هناك أربعة أنواع من مهام النظام
اإليكولوجي :إمدادية (توفير الطعام والشراب) ،وتنظيمية (جذور الشجرة السليمة في
األرض مع السيطرة على الفيضانات) ،وثقافية (الناس الذين يستمتعون بقضاء أوقاتهم
مع الطبيعة؛ وبعض الثقافات التي تقدس الطبيعة أو أجزاء منها) ،ودعمية (دورة الماء
الطبيعية التي تساعد في استمرار الحياة على األرض).
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السياحة البيئية :هي نوع من السياحة ذات أثر ضئيل على البيئة وتدعم سبل العيش
المحلية ،حيث أن سائحي البيئة يفضلون الذهاب إلى مناطق تتمتع بالجمال الطبيعي
لالستمتاع بالطبيعة.

السمــاد :هو مادة طبيعية أو كيميائية يتم إضافتها إلى التربة أو األرض لزيادة خصوبتها
(عدد المحاصيل التي يمكن زراعتها).
السلسلة الغذائية :يقصد بها الروابط بين سلسلة من الكائنات الحية توضح
من يأكل من أو ماذا ،كما توضح كيفية انتقال الطاقة بين األفراد بدايةً من المنتجين
أيضا الشبكة الغذائية.
األساسيين (النباتات) .راجع ً
الشبكة الغذائية :هي مصطلح أكثر
تعقيدا من السلسلة الغذائية توضح بأنه
ً
قد يكون ألكثر من حيوان نفس مصدر الغذاء مما يعني أن السالسل الغذائية المختلفة
متداخلة فيما بينها.
الوقود األحفوري :يتشكل الوقود األحفوري على مر الماليين من السنين من بقايا النباتات
والحيوانات الموجودة ما قبل التاريخ .ويتمثل الوقود األحفوري في ثالثة :الفحم والنفط والغاز
الطبيعي .عند حرق الوقود األحفوري لتزويد المركبات بالوقود أو لتوليد الطاقة ينبعث غاز
تغير المناخ.
مسهما في
االحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي
ُّ
ً
الفطر (الجمع :فطريات) :هو عبارة عن كائن حي ينمو في التربة على مادة ميتة أو
على فطر آخر عن طريق تحلل مادة عضوية .وتعني هذه العملية أن المغذيات يتم إعادة
استخدامها ثانية (“تدوير المغذيات”) ،فعلى سبيل المثالُ ،يعد فطر عيش الغراب ثمر ًة
ألنواع محددة من الفطريات.
الجيولوجي :المتخصص في علم الصخور.
الجاذبية :هي القوة التي تجذب جميع األشياء الواقعة على األرض نحو مركزها (وتمنعنا
من السباحة في الفضاء!).
غازات االحتباس الحراري :يقصد بها الغازات (من مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان
واألوزون) التي ما أن تم إطالقها في الغالف الجوي فإنها تمنع هروب الحرارة (كما الزجاجة
في الصوبة الزجاجية) .عملت األنشطة البشرية المتمثلة في اإلنتاج الصناعي وإنتاج الطاقة
والنقل على زيادة نسبة غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي بالقدر الذي يبدأ فيه
متوسط درجة حرارة األرض باالرتفاع :و ُيعرف هذا
بتغير المناخ.
ُّ
شارة التحدي الخاصة بالتربة
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التعرية :يقصد بالتعرية “التآكل” .تتعرض الصخور والتربات للتآكل عند نزعها أو تحريكها
أيضا
بواسطة الثلج أو الماء أو الرياح أو الجاذبية أو عوامل طبيعية أو بشرية أخرى .راجع ً
التجوية .

المياه الجوفية :يقصد بها المياه التي تقع تحت سطح األرض ،وتُعد الخزان األكبر للمياه
الصالحة للشرب على األرض.

الموطن :البيئة المحلية الواقعة ضمن أحد النظم البيئية التي يعيش فيها الكائن
الحي عادةً.
الدبـال :المادة العضوية الموجودة في التربة.
ُّ
التسرب /االرتشاح :يقصد به العملية التي يتم عن طريقها امتصاص المياه الموجودة
على األرض إلى داخل التربة.
البنية التحتية :يقصد بها المرافق والخدمات والتركيبات األساسية المطلوبة في مجتمع
ما لكي تعمل بفاعلية مثل النقل ونظم االتصاالت ،وخطوط الماء والكهرباء ،والمؤسسات
العامة بما فيها المدارس ومكاتب البريد.
غير عضوي :المادة التي ال تنتج عن كائنات حية.
الري :هو سقاية األرض أو التربة بالطرق الصناعية حتى تنمو النباتات والمحاصيل في حالة
نقص األمطار أو نقص مورد المياه الجوفية التي تحول دون سقايتها بالطرق الطبيعية.
الرشح :هو عملية تحلل أو إزالة المغذيات والمواد األخرى القابلة للذوبان عند جريان الماء
خالل إحدى المواد .ال توجد المغذيات في التربة إذا تم غسلها عن طريق التهطال أو الري.
نبات الحزاز :هو نبات بسيط يتشكل من الطحالب والفطر ينموان جن ًبا إلى جنب.
جدا ال يمكن رؤيته بالعين المجردة ولكن يمكن رؤيته من خالل
كائن دقيق :هو كائن صغير ً
المجهر .وتساعد الكائنات الدقيقة في إعادة تدوير المغذيات فيما بين النظم البيئية
الطبيعية الخاصة بها.
المعدن :هو مادة صلبة غير عضوية تتواجد في الطبيعة .و ُيعد الذهب والفضة على
سبيل المثال من المعادن.
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تكون مجموعات عنقودية
الجزيء :عندما تتحد ذرات منفردة مع بعضها البعض فإنها ّ
موادا مختلفة ،فمثال يتكون
صغيرة تسمى “الجزيئات” .تشكل الجزيئات المختلفة
ً
جزيء ثاني أكسيد الكربون من ذرة كربون ( )Cمع ذرتين من األكسجين ()O2
مما يفسر تسميته علميـًا بــ (.)CO2

شيوعا يوصف غاز النيتروجين بأنه غاز عديم اللون
النيتروجين :في شكله األكثر
ً
والطعم والرائحة وهو يحتل نسبة  78في المائة من الهواء الذي نتنفسه .كما يتواجد
أيضا كمركَّ ب في التربة :إذ تعتمد النباتات على النيتروجين في التربة
النيتروجين ً
إلنتاج البروتينات واألحماض التي تحتاجها لنمو الجذور والسيقان واألوراق والبذور
واألزهار بشكل سليم.
مثبت للنيتروجين (اآلزوت) :هي عملية تحويل النيتروجين الجوي إلى مركبات
ِّ
تستطيع النباتات امتصاصها.
المغذيات :هي المواد الكيميائية التي تحتاجها الحيوانات والنباتات لكي
تعيش وتنمو.
دوران المغذيات :الدوران المستمر للمغذيات من خالل نظام بيئي.
الكائن الحي :هو مخلوق حي مثل النبات أو الحيوان أو الكائن الدقيق.
عضوي :على عكس المواد غير العضوية ،فإن المواد العضوية تنتج من مادة حية أو
كائنات حية ،وغال ًبا ما تحتوي على عنصر الكربون.
الزراعة العضوية :هي نوع من الزراعات يتم فيها زراعة الفواكه والخضراوات وتربية
الماشية باستخدام مغذيات طبيعية فقط مثل السماد العضوي والروث إضافةً إلى
الطرق الطبيعية لمكافحة األعشاب الضارة واآلفات بدالً من استخدام المبيدات الحشرية
واألسمدة الكيميائية.
الرعي الجائر :يقصد به اعتماد أنواع كثيرة من الحيوانات في غذائها على مساحة من
األرض بحيث يتم فقد الغطاء النباتي لها وتعرضها لخطر التعرية.

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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الزراعة أحادية المحصول :يقصد بها عملية زراعة محصول واحد فقط أو نوع نباتي
واحد على مساحة كبيرة.

األكسجين (  :) O2هو غاز تنتجه النباتات واألشجار خالل عملية التمثيل الضوئي ويحتاجه
اإلنسان والحيوان في التنفس .يتكون جزيء األكسجين من ذرتين أكسجين (.)O2
المادة األم :يقصد بها المادة األصلية (حجر األساس) التي تتكون منها طبقات التربة.
مؤشر الحموضة /القلوية :هو مؤشر لقياس مدى حمضية أو قلوية المادة ،ويتدرج
المؤشر من صفر (حمضي) إلى ( 14قلوي) مع مؤشر حموضة /قلوية  7يمثل مادة محايدة.
التمثيل الضوئي :هو عملية بيولوجية تتواجد في النباتات والطحالب تستخدم أشعة
الشمس كمصدر للطاقة لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون والماء إلى مصدر للغذاء
(السكريات وغيرها من المغذيات النافعة).
المســـام :يقصد بها المسافات بين جزيئات التربة أو حبيبات التربة ،والتربة السليمة بها
“مسامات كبيرة” و”مسامات صغيرة”.
التهطال :هو العملية التي يتبخر فيها الماء في الغالف الجوي ثم يتكثف ويسقط
على شكل مطر أو صقيع أو ثلج أو برد.

المنتجون األساسيون :يقصد به تلك الكائنات الحية في أول السلسلة الغذائية
التي تصنع غذاءها من مصدر رئيسي للطاقة (مثل النباتات التي تصنع غذاءها من أشعة
الشمس من خالل عملية التمثيل الضوئي).
الجريان السطحي :يقصد به تدفق الماء الذي يحدث عند إشباع التربة ،وكذلك الماء
الفائض من األمطار أو الثلوج أو أشكال التهطال األخرى التي تجري عبر سطح األرض
وتنتهي أخي ًرا إلى األنهار والمحيطات.
الملوحة :نسبة الملح في مادة ما مثل التربة أو الماء.
طبقات التربة :طبقات التربة المتعددة.
المادة العضوية في التربة :تتكون المادة العضوية في التربة من النباتات والمواد
الحيوانية الميتة في مراحل التحلل المختلفة ،وتتكون المادة العضوية في الغالب من
أيضا
أيضا على المغذيات الضرورية لنمو النباتات .راجع ً
الكربون العضوي إال أنها تحتوي ً
الد بــال .
ُّ
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مقطع عرضي للتربة :هو عبارة عن تجمع جميع طبقات التربة من أعلى إلى أسفل.

أرضي :أي متعلق باألرض (“تيرا” تعني “األرض” في الالتينية – ك ًّ
ال بمعنى
“التربة” و “العالم”).
التضاريس الطبيعية (الطبوغرافيا) :الخصائص المادية لمنطقة مــا.
التربة السطحية :هي الطبقة السطحية للتربة التي تحصل منها النباتات على
معظم مغذياتها.
الغطاء النباتي :يقصد به النباتات واألشجار في منطقة مـا.
		
دورة الماء :الحركة المستمرة لماء األرض على سطحها وفوق سطحها
وتحت سطحها.
التشبع بالماء :هو عملية تشريب األرض الزراعية بالماء عند توافر الماء بكثرة في
التربة لدرجة عدم امتصاصها له بشكل سليم.
جدا) عندما تنخفض موارد المياه
ندرة المياه :تعتبر موارد المياه “نادرة” (قليلة ً
السنوية إلى نسبة  1000متر مكعب لكل شخص في السنة (المصدر :األمم المتحدة).
تلك النسبة ال تبلغ حتى نصف مساحة حمام سباحة أوليمبي لكل شخص في
السنة!
الطقس :يقصد به الظروف الخارجية التي يتم التنبؤ بها على مدار الساعة أو على
أساس يومي في مكان بعينه بما في ذلك التغطية السحابية وسقوط األمطار ودرجة
حرارة الجو والضغط الجوي وحركة الرياح والرطوبة (كمية الماء المتبخِّ ر في الهواء).
التجوية :هي عملية تآكل المادة مثل الصخور أو التربة نتيجة العوامل الطبيعية
(مثل الرياح واألمطار ونمو جذور األشجار) أو العوامل البشرية (مثل التلوث الكيميائي).
وبخالف التعرية ،تحدث عملية التجوية دون أن تتحرك المادة.
األراضي الرطبة :هي تلك األراضي المشبعة (المليئة) بالماء مثل السباخ
أو األهوار أو المستنقعات.
شارة التحدي الخاصة بالتربة
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مستدام ،استدامة :هو الحالة التي نستخدم فيها نحن البشر البيئة الطبيعية
لتلبية احتياجاتنا دون اإلضرار بها بحيث لم يعد من الممكن أن تكون منتجة (لم تعد
تدعم حياة النبات أو الحيوان أو اإلنسان) .إن التأكد من أن جميع أفعالنا مستدامة
أيضا.
يعني أن األجيال المستقبلية ستكون قادرة على العيش بطريقة أفضل ً

س
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شكر وتقديـــــر
كل الشكر واالمتنان لكل من ساهم في جعل شارة التحدي الخاصة بالتربة
حقيقة واقعة ،والتقدير على وجه الخصوص للمنظمات المختلفة ،ولكافة
المرشدين والكشافة والمجموعات المدرسية واألفراد المتحمسين في
مختلف البلدان الذين قادوا عمليات االختبارات والمراجعة للمسودات
األولية من الشارة.
كما نتوجه بشكر خاص إلى سعدية إقبال إلعداد المسودة األولية
للنص ،وكذا إزابيل سلومان لوضع اللمسات األخيرة عليه و”رونالد
فارجاس” عن التوجيه التقني ومراجعة الكتيب.
أيضا إلى إميلي دونيجان وكريس جيب و أالشيا
ونتوجه بالشكر ً
جورديس و كرستين جرينان ويوكي هوري و “كونستانس ميلر”
وماركوس مونتوارو و نيل برات و مانيويال ريفينا دا سالفا و شانتال
روبيشود وإميلي رودريجيز و ريوبن سيسا لما قدموه من إسهامات
في النص.

بعض الرسوم التوضيحية في هذا الكتيب مختارة من مجموعة من الرسومات من ضمن
أكثر من عشرة آالف رسم وردت من مختلف مسابقات الرسم .انظر موقعنا على االنترنت
( )www.fao.org/yungaأو سجل من أجل ضمك إلى قائمتنا البريدية المجانية
( )email yunga@fao.orgلمعرفة المزيد عن المسابقات واألنشطة الحالية.

شارة التحدي الخاصة بالتربة
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تم إعداد هذه الشارة من خالل الدعم المالي من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي
الدولي (سيدا)
www.sida.se

تم إعداد هذه الشارة بالتعاون مع الجهات التالية ورعايتها :
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
دخلت اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ في  29ديسمبر/كانون األول عام 1993
بأهداف الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامها بطريقة مستدامة ومشاركة
منافعها بطريقة عادلة ومنصفة .وتدير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مناقشات
تسهل مشاركة البلدان والمجموعات في عمليات
سياسة التنوع البيولوجي كما
ّ
التنوع البيولوجي إضافة إلى أنها تدعم تنفيذ االتفاقية.
www.cbd.int

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
جهودا عالمية في تعزيز األداء الزراعي بينما تعزز
تقود منظمة األغذية والزراعة
ً
ً
استدامة استخدام الماء إلنتاج الغذاء .ولما كانت المنظمة تخدم كال من الدول
المتقدمة والنامية على حد سواء ،فهي بمثابة منتدى محايد تجتمع فيه كل األمم
كأطراف متساوية للتفاوض حول االتفاقيات ومناقشة السياسات .تُعد منظمة
األغذية والزراعة أيضـًا مصد ًرا للمعرفة والمعلومات حيث تساعد البلدان على تحديث
السياسات الزراعية المتعلقة بإدارة األرض والمياه والعمل على تحسينها.
www.fao.org/climatechange/youth/en

الشراكة العالمية من أجل التربة
تُعد الشراكة العالمية من أجل التربة آلية تهدف إلى تحسين حوكمة موارد التربة
ومنتجة لألمن الغذائي فض ً
ال عن دعم
المحدودة لكوكبنا حتى تضمن تربة سليمة ُ
مهام النظام اإليكولوجي األساسية األخرى:
www.fao.org./globalpartnership/en

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

هوان وان ١٦ ،سنة،
هونج كونج ،الصين

ُوصفت ظاهرة التصحر إلى جانب تغ ّير المنـاخ وفقدان التنوع البيولوجي بالتحديات
األكبر للتنمية المستدامة أثناء مؤتمر قمة األرض في ريو .ففي مؤتمر القمة العشرين
عام  2012اتفق قادة العالم على ضرورة تحقيق عالم عادل في تدهور األراضي لكبح
جماح التهديدات المتنامية للتصحر وتدهور األراضي والجفاف .ولما كانت اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أنشئت في عام  ،1994فهي اتفاقية الربط الدولية
الوحيدة الملزمة قانونًا والتي تربط بين البيئة والتنمية وتعزيز التربة السليمة ،إذ
يعمل أطراف االتفاقية البالغ عددهم  196على القضاء على الفقر في األراضي الجافة،
واستعادة إنتاجية األرض واإلبقاءعليها والتخفيف من آثار الجفاف.
www.unccd.int

الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
هي حركة عالمية تقدم تعليما غير رسمي بحيث تطور الفتيات والشابات مهارات
القيادة والمهارات الحياتية من خالل التنمية الذاتية وروح التحدي ،والمغامرة .وتتعلم
مرشدات وفتيات الكشافة من خالل الممارسة .وتجمع الرابطة المرشدات وفتيات
الكشافة من  145بلدا ،وبلغت عضويتها  10مليون عضو في جميع أنحاء العالم.
www.wagggsworld.org

المنظمة العالمية للحركة الكشفية
المنظمة العالمية لحركة الكشافة هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح وغير حزبية،
وتخدم الحركة الكشفية .الغرض منها هو تعزيز الوحدة وفهم غرض الكشافة
ومبادئها مع تيسير التوسع والتطوير لها.
www.scout.org

االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
تم إنشاء االئتالف العالمي للشباب واألمم المتحدة من أجل إتاحة الفرصة لألطفال
والشباب في المشاركة وإحداث فرق ما .وهناك العديد من الشركاء بما فيهم أجهزة
األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون في تطوير المبادرات والموارد
والفرص من أجل األطفال والشباب .كما يعمل االئتالف بمثابة بوابة تسمح لألطفال
والشباب بالمشاركة في األنشطة المتعلقة باألمم المتحدة مثل األهداف اإلنمائية لأللفية
واألمن الغذائي وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
www.fao.org/yunga
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الهدف من هذا الكتيب هو أن يكون دليال يستخدمه المعلمون وقادة الشباب المسئولون عن وضع البرامج
واألنشطة المناسبة لمجموعاتهم ،ويضمن توافر التدابير المطلوبة الخاصة باإلشراف والسالمة بما يكفل السالمة
واألمن لجميع المشاركين.
األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو في ما يتعلق بسلطاتها
أو بتعيين حدودها وتخومها .وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين ،سواء كانت مرخصة
أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

منظمة األغذية والزراعة.
)ISBN 978-92-5-608434-7 (PDF
© FAO, 2015
تشجع نسخ ونشر المواد اإلعالمية الواردة في هذا المطبوع .وباستثناء ما لم يتم ذكره،
إن منظمة األغذية والزراعة
ّ
ّ
يجوز نسخ وتحميل وطباعة هذه المادة بهدف الدراسة الشخصية أو البحث أو ألغراض التدريس أو الستخدامها في
المنتجات والخدمات غير التجارية بشرط التنويه المناسب لمنظمة األغذية والزراعة كمصدر لهذه المواد وكصاحب
لحقوق الطبع ،وبشرط اإلشارة إلى عدم اعتماد المنظمة آلراء ومنتجات وخدمات مستخدم هذه المادة بأي
صورة من الصور.
تقدم طلبات الحصول على حقوق ترجمة أو تعديل هذه المادة أو طلبات حقوق إعادة البيع أو غير ذلك من األغراض
التجارية إلى  www.fao.org/contact-us/licence-requestأو إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى copyright@fao.org

االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة هو شراكة بين وكاالت
األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات األخرى
لتطوير مبادرات وموارد وفرص لألطفال والشباب من أجل التعلم،
واالنخراط ،وإحداث فرق.
ويعمل االتحاد بمثابة بوابة تسمح لألطفال والشباب بالمشاركة
في األنشطة والمبادرات التي تقوم بها األمم المتحدة.

تم تمويل هذا المستند من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي وال يعني هذا بالضرورة أنها
تشارك اآلراء الواردة في هذه المادة .ويتحمل المؤلف المسئولية الكاملة حول محتواها.

© FAO 2015
تمت الطباعة على ورق من البيئة
منتج لدعم السنة الدولية للتربة  ،2015ويوم التربة العالمي ( 5ديسمبر/كانون األول) ،واليوم العالمي لمكافحة التصحر
وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ( ،)2020 – 2011عقد األمم المتحدة للصحارى ومكافحة
( 17يناير/كانون الثاني)ِ ،
التصحر (.)2020 – 2012

تم توثيقه من مجلس رعاية الغابات
تصميم :بيترو بارتوليشي ،تنسيق:فبريزيو بوزيلي
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اآلراء الواردة في هذا المنتج اإلعالمي هي آراء الكاتب (أو الكتّاب) وال تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات

www.twitter.com/un_yunga

Viale Delle Terme
Di Caracalla,
00153, Rome, Italy

برعاية :

الوكالة السويدية
للتعاون اإلنمائي الدولي
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لمزيد من المعلومات بشأن هذه المواد وغيرهاُ ،يرجى االتصال بـ :
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تم تصميم شارة التحدي الخاصة بالتربـة للمساعدة في تثقيف األطفال والشباب حول
الدور الحيوي الذي تلعبه التربة في دعم الحياة على كوكب األرض .وتشير الشارة إلى
كيف تشكلت التربة واستخدامات التربة وإلى أي مدى تتأثر التربة بالضغوطات البشرية
والمناخية .وهي تتضمن مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار لتحفيز التعلم عن التربة
وكيف لنا أن ندير موارد التربة بشكل أفضل لضمان الحصول على مستقبل مستدام.
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الهدف من شارات التحدي الخاصة باألمم المتحدة هو رفع الوعي وتعليم وتحفيز الشباب
لتغيير سلوكهم وأن يصبحوا وكالء التغيير في مجتمعاتهم المحلية .وشارات التحدي
مالئمة لالستخدام في الفصول المدرسية ومجموعات الشباب وهي ُمعتَ مدة من الرابطة
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية .وتتضمن شارات
التحدي مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار التي ُيمكن للمدرسين وقادة المجموعات
تعديلها بسهولة .وهناك شارات أخرى متاحة أو جاري إعدادها في عدد من الموضوعات
التي تشمل :الزراعة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والطاقة والغابات والحوكمة والجوع
والتغذية والتربة والماء.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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