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ما هي التربة؟
تعتبر التربة من الموارد غير المتجددة، حيث تتكون من 

مواد عضوية وغير عضوية، كما توفر جزءًا كبيرًا من سبل 
العيش للحياة البرية، وهي جزء حيوي وأحد المكونات 

األساسية لسطح األرض، والذي يتكون من التربة، 
واألنهار والمسطحات الخضراء ]2[.

توفر التربة األنظمة البيئية المالئمة للحياة على سطح 
األرض كما تقوم بالوظائف التالية ]3، 4[:

تنظيم المناخ  
الدورة الغذائية  

موئل للكائنات الحية  
النظام الغذائي  

تجديد وتخزين المياه  
مصدر للمواد الدوائية والوراثية  

أساس البنية التحتية البشرية  
توفير مواد اإلنشاء  

توفير الغذاء واألنسجة والوقود  
احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون  
تنقية المياه والحد من تلوث التربة  

التراث الثقافي  

يعتبر تدهور التربة، والذي يحد من قدرتها على القيام 
بدورها في المنظومة البيئية، من التحديات األساسية 

التي تواجه التربة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ]5[.

إطار السياسة العالمية للتربة
ُأطلقت مؤخرًا العديد من المبادرات الدولية التي تدعو 

إلى التركيز بصورة أكبر على التربة في وضع السياسات. 
ففي عام 2011، أطلقت منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة )فاو( الشراكة العالمية من أجل التربة بالتنسيق 
مع المفوضية األوروبية، وذلك “من أجل دعم وتيسير 
الجهود المشتركة الرامية إلى اإلدارة المستدامة للتربة 

لتحقيق األمن الغذائي، والتأقلم مع التغير المناخي 
والحد منه” ]6[.

وقد نص الميثاق العالمي للتربة على الحاجة إلى العمل 
بمزيد من القوة على كافة المستويات للتغلب على 
االتجاهات المنذرة بالخطر، والحفاظ على تربة صحية 

لتلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد ]7[.

وفي عام 2002، أصدر االتحاد العالمي لعلوم التربة 
قرارًا بجعل يوم الخامس من ديسمبر “يومًا عالميًا 

للتربة”، وذلك لالحتفال بأهمية التربة وكونها عنصرًا حيويًا 
من النظام الطبيعي وعاماًل حيويًا في حياة البشر. وقد 
نظمت الشراكة العالمية من أجل التربة التابعة لمنظمة 
األغذية والزراعة فعاليات لالحتفال بهذا اليوم منذ عام 

.2012

وفي نوفمبر 2012، انعقد األسبوع العالمي للتربة ألول 
مرة في العاصمة األلمانية برلين، بالشراكة بين منظمة 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمفوضية األوروبية 
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة والمنتدى العالمي للتربة، والذي يتخذ من 
معهد دراسات االستدامة المتقدمة في ألمانيا مقرًا له. 

وقد أكد هذا الملتقى على أهمية الدور الذي تلعبه التربة 
في التنمية المستدامة، وتم وضع أجندة لتحسين اإلدارة 

المستدامة للتربة ]8[. وينص الهدف 15.3 من أهداف 
التنمية المستدامة على وجود هدف عالمي جديد يتمثل 
في تحقيق عالم خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي بحلول 

عام 2030.

التربة جزء حي من 
المنظومة البيئية في 

إمارة أبوظبي

تشمل العوامل المحركة لتدهور األراضي في إمارة أبوظبي تعرية التربة بفعل 
الرياح، تملح التربة، تشبع التربة بالمياه، فقدان المساحات الخضراء، والتوسع 

في األنشطة العمرانية وأعمال الحفر والردم.

تؤدي الضغوطات الطبيعية مثل ارتفاع مستويات األمالح في التربة وتعريتها 
بفعل الرياح ووجود الطبقات الصماء الضحلة وانخفاض مستويات الخصوبة 

فيها إلى الحد من إمكانية تطوير التربة واألراضي. باإلضافة إلى ذلك، هناك 
ضغوط نتيجة األنشطة البشرية مثل الرعي الجائر واستخدام مياه ري ذات جودة 

منخفضة.

تشمل تأثيرات تدهور جودة التربة هجر ما يقرب من 8000 مزرعة في إمارة 
أبوظبي بسبب تملح التربة الزراعية وإرتفاع مستويات األمالح في مياه الري. 

أولت هيئة البيئة – أبوظبي حماية األرض والتربة أهمية كبيره بجعلها إحدى 
األولويات االستراتيجية لضمان منهجية مستدامة ومتكاملة لحماية األرض والتربة.

طورت هيئة البيئة - أبوظبي معايير بيئية لتلوث التربة في إمارة أبوظبي لضمان 
تحديد األراضي أو المواقع الملوثة على نحو دقيق ومن ثم تقييمها والعمل، إذا 

لزم األمر، على عالجها أو إحتوائها بهدف حماية البيئة وصحة اإلنسان.
يعمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي 

على تنفيذ برنامج للتحقق من كفاءة المختبرات المحلية، وبناء قدراتها لسد 
الفجوات المتعلقة بالفحوصات المخبرية في مجال التربة والحصول على 

شهادات االعتماد المحلية والعالمية.
تنفذ هيئة البيئة – أبوظبي مشروع قياس ملوحة التربة في األراضي الزراعية 
على مدار ثالث سنوات مما سيساهم في تعزيز قاعدة بياناتها الخاصة بجودة 
التربة، وذلك بهدف تزويد صناع القرار بأحدث وأدق البيانات لمساعدتهم في 

ضمان استدامة القطاع الزراعي والغذائي في اإلمارة.
تقوم الهيئة بتطوير برنامج مراقبة لجودة التربة على مستوى اإلمارة لمسح 

مستويات الملوثات في األراضي السكنية، الصناعية، والزراعية.
طورت الهيئة مرفقًا ألرشفة عينات التربة وفقًا ألفضل المماراسات العالمية، 
وذلك لحفظ القيمة العلمية لعينات التربة وتقييم التغيرات الزمنية على جودة 

التربة في اإلمارة.

ُتظهر حالة التربة في إمارة أبوظبي تدهور 85 % من األراضي نتيجًة ألسباب 
طبيعية ]1[. أما بالنسبة إلى تدهور التربة نتيجة األنشطة البشرية، فاليوجد 

معلومات كافية حول ذلك في الوقت الحاضر. 

المحاور األساسية
العوامل 
المحركة

الضغوط

التأثيرات 

االستجابات

الحالة

سيتم في العام 2020 توفير البيانات حول مالءمة األراضي الستخداماتها الحالية

4 مقدمة

الـتـربـــة

المؤشرات األساسية 
للوضع الراهن



0 25 50 100

كم

عمان

المملكة 
العربية 

السعودية

الخليج العربي

أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة المشاكل البيئية 
المتعلقة بالتربة، وقامت بالتوقيع والتصديق على 

االتفاقيات البيئية الدولية، بما في ذلك: اتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة التصحر )1998(، واتفاقية روتردام بشأن 
المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الخطرة في التجارة 
الدولية، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية 

الثابتة، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير 
المناخي وبروتوكول كيوتو، واتفاقية ميناماتا بشأن 

الزئبق.

وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة طرفًا رسميًا في 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي 
منذ عام 1996، والتي تمثل اإلطار الرئيسي للجهود 

الحكومية الدولية لعالج مشكلة التغير المناخي. وفي عام 
2016، انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى أكثر 
من 170 دولة في التوقيع على اتفاقية باريس، وهو 
أهم اجتماع ُيعقد على مدار العقد الماضي، وانتهى 

بوضع ميثاق عالمي جديد يحكم األعمال المتعلقة بالمناخ 
بداية من عام 2020 فصاعدًا. وقبل التوقيع على اتفاقية 
باريس، دعمت دولة اإلمارات العربية المتحدة بيان برنامج 
عمل ليما – باريس. ومن المبادرات التي ُطرحت مشروع 

“4/1000” )انظر اإلطار 4.1(، والذي يركز على تعزيز القدرة 
على احتجاز وتخزين الكربون في التربة من خالل اتباع 

الممارسات الزراعية المناسبة.

وتعد التغيرات الزمنية لمستويات الكربون )الكربون 
العضوي( في التربة مؤشرًا عامًا على الثروات الطبيعية 

فيها )natural capital of the soil(. وتتمثل اآللية 
األساسية لتحسين وحفظ وظائف التربة وقدرتها على 

دعم المنظومة البيئية في زيادة وإدارة مستويات 
الكربون في التربة والكائنات الحية المسؤولة عن تحليله. 

وبالتالي، فإن التغير في مستويات الكربون في التربة 
ُيعد من المؤشرات الهامة.

وتعتبر مسألة تحسين إدارة مستوى الكربون في التربة 
من القضايا األساسية التي ال يقتصر األمر على كونها 
جزءًا من أجندة العمل من أجل التربة فحسب، بل ضمن 

أجندة التغير المناخي كذلك. وقد حدد برنامج األمم 
المتحدة للبيئة هذه القضية كإحدى قضيتين ناشئتين 

على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة إلى البيئة العالمية 
في الكتاب السنوي الصادر عنه لعام 2012 ]9[.

إطار السياسة المحلية للتربة
وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة إطارًا قانونيًا 
يهدف إلى حماية األرض والتربة. وتضمن القانون 

االتحادي رقم )24( لسنة 1999 في شأن حماية البيئة 
وتنميتها، حوالي 101 مادة ارتبط عدد منها بالتربة:

تم تخصيص الباب الثالث بالكامل، والمكون من    
ست مواد، لحماية التربة.

تنص المادة 42 على ضرورة أخذ المعايير البيئية    
بعين االعتبار عند إعداد خطط استخدام األراضي.

تحظر المادة 43 اإلضرار بالتربة أو التأثير على    
خواصها الطبيعية أو تلويثها.

ركزت المادة 44 على تعزيز موارد البيئة الصحراوية،    
وحماية التنوع البيولوجي، وزيادة المساحات 

الخضراء.
ركزت المواد 45 و46 و47 على إدارة ومراقبة    

المواد الكيميائية )خاصًة المبيدات الحشرية 
واألسمدة( التي قد تؤثر على التربة وكيفية 

التخلص منها.
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اإلطار 4.1  مبادرة 1000/ 4
مبادرة “4/1000 التربة من أجل األمن الغذائي والمناخ” تهدف هذه المبادرة 

إلى ضمان قيام الزراعة بدورها في مواجهة التغير المناخي. 
حيث إن معدل النمو السنوي في مستويات الكربون في التربة بمقدار 

A 4/1000 يظهر أن الزيادة ولو قليلة في مستويات الكربون في التربة تعد 
غاية في األهمية لتحسين خصوبة التربة واإلنتاج الزراعي، والمساهمة في 

تحقيق الهدف بعيد المدى الذي يتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة 
بمعدل  1.5/2+ درجة مئوية.

قدم مشروع مسح التربة في إمارة أبوظبي لعام 2009 
)انظر مشروع مسح التربة بإمارة أبوظبي( نظرة شاملة 
عن حالة التربة في األراضي الخام وغير المطورة على 

مستوى اإلمارة )انظر الخريطة 4.1(. وُتستثنى من 
هذا المشروع األراضي المستخدمة لألغراض الزراعية 

والصناعية والسكنية.

تدهور التربة
يشير مصطلح تدهور التربة إلى التغير في الخصائص 

الطبيعية للتربة، مما يعني عدم قدرتها على أداء 
وظيفتها. وُيعد نطاق تدهور التربة واسعًا، حيث يغطي 

كافة التغيرات السلبية التي تؤثر في قدرتها على 
أداء وظائفها البيولوجية، وكذلك الوظائف االجتماعية 

واالقتصادية لها ]10[.
وغالبًا ما يستخدم مصطلح “التصحر” لإلشارة إلى تدهور 

األراضي في المناطق الجافة و/ أو التغيرات التي 
ال يمكن عكسها في حالة األراضي. وينقسم تدهور 
األراضي، بحسب السبب المؤدي إليه، إلى نوعين: 

تدهور طبيعي وتدهور بفعل األنشطة البشرية .

التدهور الطبيعي لألراضي
يرجع تدهور ما يقرب من 85 % )5.72 مليون هكتار( 
من األراضي في إمارة أبوظبي إلى أسباب طبيعية 

)تم تحديد “تدهور األراضي” من خالل تقييم العوامل 

4.1  الحالة

التي تشير إلى أن حالة التربة قد تؤثر على الزراعة ( ]1[. 
ويوضح الجدول 4.1 النسب المختلفة لتدهور األراضي 

في إمارة أبوظبي ]1[.

تم تطوير تصنيف األراضي المتدهورة الوارد في هذا 
التقرير تحديدًا ليناسب بيئة إمارة أبوظبي. ويراعي هذا 
التصنيف تقييم العوامل الطبيعية طويلة األجل التي 

أدت إلى تدهور حالة األراضي نسبيًا.

تعرض الخريطة 4.2 نطاق وتوزيع مناطق التربة 
المتدهورة. تعتبر التربة في المناطق الساحلية وفي 

سبخة مطي مرتفعة التدهور نتيجة إرتفاع درجات 
الملوحة. كما تعتبر أيضا العديد من السبخات الداخلية، 

مثل تلك الموجودة في ليوا، متدهورة بسبب ارتفاع 

الجدول 4.1  األراضي المتدهورة في إمارة أبوظبي

النسبة )%( من الخاضعة    المساحة  فئة التدهور   
للمسح والبالغة 5.72   )بالهكتار(  )مستوى الخطورة( 

مليون هكتار    

22.66   1,296,000 مرتفعة  

0.06   4,000 متوسطة 

77.33   4,423,000 منخفضة 

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2009 ]1[.

كلسية

كلسية صخرية

كلسية جبسية

جبسية

جبسية صخرية

ملحية ذات مستوى
ماء أرضي مرتفع

ملحية ذات مستوى
ماء أرضي منخفض

حصوية حديثة التكوين

حصوية - ذات ميول 
منخفضة )أقل من 3 م( 

حصوية ذات ميول 
منخفضة إلى متوسطة 

)3 إلى أقل من 9 م(

حصوية - ذات ميول 
متوسطة إلى مرتفعة 
)9 إلى أقل من 30 م(

حصوية - ذات ميول 
مرتفعة )30 م أو أكثر(

مناطق صخرية

وحدات متنوعة

غير ذلك

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2009 ]1[

الـتـربـــة

 الخريطة 4.1  خريطة للتربة في أبوظبي توضح 
المجموعات التسعة الرئيسية للتربة
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4.2  توزيع تدهور األراضي  الخريطة 
في إمارة أبوظبي

درجات الملوحة. وعادًة ما تتدهور األراضي المنبسطة في 
األماكن األخرى بسبب ضحالة الطبقات الصماء وصخور 

القاعدة. كما يعتبر الجزء األكبر من اإلمارة والذي يضم 
الكثبان الرملية والتالل، ويمثل  التعرية بسبب الرياح، 

متدهورًا ولكن بصورة منخفضة. ]1[.

تدهور التربة بفعل األنشطة البشرية 
لم يشمل مشروع مسح التربة بإمارة أبوظبي دراسة 

تدهور األراضي الناتج عن العوامل البشرية، مثل 
التملح وتلوث التربة بسبب استخدام مياه الري المالحة 

واألسمدة والمبيدات الحشرية والزيوت. وتوجد تلك 
العوامل في األراضي المستخدمة ألغراض زراعية 

وصناعية وسكنية والتي لم يشملها المسح، حيث إن 
الهدف األساسي من المسح هو دراسة مدى مالءمة 
األراضي للتوسع الزراعي في المستقبل في اإلمارة.

تزيد نسبة تدهور األراضي الناتج عن تلوث التربة في 
الدول المنتجة للنفط أو ذات الكثافة السكانية العالية. 

وغالبًا ما يكون تلوث التربة في األراضي الزراعية 
مرتبطًا بنظام الزراعة المروية ]5[. ال تتوفر حاليًا بيانات 

عن  مستويات الملوثات في تربة أبوظبي. ولكن تجدر 
اإلشارة أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سُيجري دراسة 

حول تلوث التربة في مزارع أبوظبي.

يعتبر تملح األراضي الزراعية بسبب الري باستخدام المياه 
الجوفية المالحة من أهم التحديات التي تواجه القطاع 

الزراعي في إمارة أبوظبي، ويتفاقم هذا الوضع عندما 
يكون مصحوبًا بتشبع التربة بالمياه وزيادة مستويات 

تراكيز كربونات الكالسيوم في التربة ]5[. نجد أن 90 % 
من األراضي الزراعية في العين متأثرة بارتفاع مستويات 

الملوحة ]11[.
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تعتبر الظروف البيئية القاسية في إمارة أبوظبي )والتي 
تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع معدالت التبخر، 

ومحدودية هطول األمطار، وضعف بنية التربة، وانخفاض 
مستوى خصوبتها الطبيعية( أهم العوامل الطبيعية 

المحركة لتدهور التربة واألراضي. إضافًة إلى ذلك، توجد 
عوامل محركة بفعل األنشطة البشرية، والتي تتمثل 
بشكل أساسي في التوسع الحضري، والممارسات 

الزراعية غير المالئمة، والرعي الجائر، والتخلص من 
النفايات بصورة غير منظمة.

 
تنقسم الضغوط أو التحديات التي تتسبب في تدهور 

التربة واألراضي  أيضا إلى طبيعية و بشرية.

التعرية بفعل الرياح
تبلغ مساحة التربة المتدهورة بسبب تعرية الرياح في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 1,100,000 هكتار ]12[، وُيعد 
ذلك السبب الرئيسي لتدهور األراضي، الذي ال يمكن 

عكسه في إمارة أبوظبي ]13[. وعلى الرغم من كونها أحد  
المخاطر الطبيعية الحالية، ُصنفت التعرية بفعل الرياح من 
مخاطر التدهور المنخفضة مقارنًة بتدهور األراضي نتيجة 

العوامل الطبيعية األخرى، مثل تملح المناطق الساحلية 
والسبخات الداخلية ]1[. ومع ذلك، ونظرًا التساع مساحة 

التربة الرملية في اإلمارة، ُتعد التعرية بفعل الرياح من 
الضغوط واسعة االنتشار على البيئة. 

بذلت حكومة أبوظبي جهودًا حثيثة إلنشاء الغابات في 
اإلمارة، مما ساهم جزئيًا في إدارة تدهور األراضي بسبب 
تعرية الرياح، حيث تعمل الغابات على تقليل وإيقاف زحف 
الرمال الناتج عن التعرية بفعل الرياح، مما يقلل من تأثيره 

على المساحات الخضراء الطبيعية، ويحد من تلوث الهواء 
بسبب الغبار، ويحمي البنية التحتية والسالمة المرورية.

تملح التربة
تملح التربة هو عملية زيادة نسبة األمالح في التربة. 

ويؤثر بشكل سلبي على قدرة النباتات على النمو، كما 
يؤثر بشكل سلبي على البنية التحتية، وجودة المياه. 

وتعتبر هذه المشكلة واسعة االنتشار في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ككل. ومع ذلك، تختلف درجات الملوحة باختالف المناخ 
واألنشطة الزراعية وسياسات إدارة األراضي.

يرجع تملح التربة في إمارة أبوظبي إلى أسباب طبيعية 

العوامل المحركة والضغوط   4.2

وأخرى بشرية. وتتمثل األسباب الطبيعية في تأثير مياه 
البحر وزيادة نسبة األمالح في الرواسب البحرية. وتعتبر 

هذه العملية السبب األساسي في تدهور التربة في 
المناطق الساحلية من اإلمارة )انظر الشكل 4.3( حيث 

وصلت نسبة الملوحة إلى أكثر من 200 ديسي سيمنز 
في المتر الواحد ]14[. وتشمل األسباب البشرية لتملح 

التربة في إمارة أبوظبي ما يأتي:
الري المستمر لفترات طويلة، مما يقلل من منسوب   )1

المياه الجوفية، ويسمح بتسرب مياه البحر للتربة؛
استخدام المياه متوسطة الملوحة والمياه الجوفية   )2

المالحة في الري؛
سوء ممارسات إدارة المياه في المزارع القائمة على   )3

الري.
 

مالحظة: التدهور المنخفض  )باللون األصفر( والتدهور المتوسط 
)باللون البرتقالي( والتدهور المرتفع )باللون الوردي(.
]1 [  2009 عام  أبوظبي،   - البيئة  هيئة  المصدر: 

ُيعد التدهور الناتج عن 
التملح من المخاوف 

األساسية بشأن التربة 
في اإلمارة

الصخور المنحوته بفعل 
تعرية الرياح

تدهور منخفض

تدهور متوسط

تدهور مرتفع

خارج الخريطة

الـتـربـــة



يمكن أن تؤثر الجسيمات 
المتطايرة الناتجة عن تعرية 

التربة على البنية التحتية 
يستغرق تكوين سنتيمتر واحد من في اإلمارة

التربة ما يقارب 1000 عام ]17[
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يؤثر تدهور التربة واألراضي على المنظومة البيئية 
وعلى اإلنتاجية وتوفير الخدمات. ومن المهم فهم 

كيفية استجابة التربة للضغوط الطبيعية والبشرية من 
خالل تحديد اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية لهذه 

الضغوط.

اآلثار البيئية
تتسبب تعرية التربة في إزالة الطبقة السطحية من 

التربة، مما يجعلها تفقد العناصر الغذائية األساسية 
ويغير من بنيتها، وبالتالي تؤثر بشكل جزئي أو كامل 

على نمو النباتات. وقد تتأثر النباتات أيضًا نتيجة انكشاف 
جذورها أو تغطيتها أو العصف بها بسبب الرمال التي 

تحملها الرياح. ويمكن أن تتسبب تعرية التربة بسبب 
الرياح الشديدة في ظهور غبار في الجو لفترة زمنية 
طويلة. وتظهر تلك اآلثار في الغالب في الصحراء 
المفتوحة حيث تكون التربة الرملية معرضة للتعرية 

بالرياح. كما ُيعد الرعي الجائر أحد مسببات اآلثار البيئية 
على التربة، فهو ال يؤدي إلى تقليل التنوع البيولوجي 

للنباتات فحسب، بل يعرض التربة للتعرية والتدهور 
أيضًا.

وتتركز الضغوط الناتجة عن تملح التربة وتشبعها 
بالمياه في الغالب في المناطق الزراعية، حيث يؤدي 

التشبع بالمياه والري باستخدام المياه المالحة إلى زيادة 
نسبة األمالح في التربة، والتي تزيد مع مرور الوقت 

بسبب عدم الترشيح المالئم. ويتسبب ذلك في تغيير 
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة، كما يمنع النباتات 
من امتصاص كمية كافية من المياه ويخنق جذورها، مما 

يؤثر على نموها وانتاجيتها وبقائها.

اآلثار االقتصادية
يؤثر التدهور الطبيعي والتدهور بفعل األنشطة البشرية 

لألراضي في إمارة أبوظبي على اإلنتاج المحلي 
للمحاصيل. فقد هجر مالك المزارع ما يقرب من 8000 

مزرعة في أبوظبي، وذلك بسبب آثار التملح على 
التربة والمياه في تلك المزارع، مما جعلها غير منتجة. 

وسيتطلب األمر ميزانية ضخمة إلعادة استصالح هذه 
المزارع المهجورة، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من األمن 

الغذائي في المستقبل، ومن شأنها تقليل نسبة 
الواردات الغذائية في اإلمارة. وقد كشف مشروع مسح 

التربة بإمارة أبوظبي أن 5.44 % فقط من المساحة 
الخاضعة للمسح )5,723,000 هكتار( في اإلمارة هي 

الصالحة بدرجة مرتفعة أو متوسطة للزراعة المروية ]1[.

4.3 التأثيرات

تْوثر تعرية التربة على البنية التحتية المجاورة لها وتتسبب 
في تغطية بعض الطرق، مما يتطلب صيانة مستمرة، 

كما أنها تؤثر على فعالية أنظمة الري التي تعوقها الكتل 
الرملية.

اآلثار الصحية
قد تكون ملوثات التربة، مثل المعادن الثقيلة والمواد 

الكيميائية العضوية الثابتة، مسؤولة عن عدة آثار مختلفة 
على الصحة البشرية، من بينها السرطان )بسبب الزرنيخ 

واألسبست ومادة الديوكسين( والضرر العصبي 
وانخفاض معدل الذكاء )بسبب الرصاص والزرنيخ( 

وأمراض الكلى )بسبب الرصاص والزئبق والكادميوم( 
وأمراض الهيكل العظمي والعظام )بسبب الرصاص 

والفلوريد والكادميوم( ]18[. وتتسبب األنشطة البشرية، 
مثل التعدين وصهر المعادن والصناعة والزراعة وحرق 
الوقود األحفوري، في انتشار معادن ثقيلة )من بينها 

الكادميوم والزرنيخ والزئبق( في تربة اإلمارة.
كما أن استخدام المبيدات الحشرية الزراعية قد يؤدي إلى 

تسيطر بعض األنواع النباتية على المساحات الخضراء 
الطبيعية في إمارة أبوظبي وهي موزعة في الصحراء. 
وقد تأثرت هذه األنواع بشكل سلبي نتيجة الرعي الجائر 

والظروف المناخية القاسية ]11[.

تشبع التربة بالمياه )التغدق(
أصبح تشبع التربة بالمياه إحدى أهم المشاكل التي تواجه 
المزارع في إمارة أبوظبي، ويرجع ذلك إلى ضعف صرف 

المياه الناتجة عن وجود طبقة صماء طبيعية تحد من عملية 
الصرف، وزيادة كمية مياه الري وتسرب مياه البحر. وتعتبر 

مناطق العجبان والسمحة والرحبة والباهية أكثر المناطق 
تأثرًا في إمارة أبوظبي ]15[.

أعمال الدك والحفر والردم
عادًة ما يرجع دك التربة وضغطها وتكوين قشرة عليها في 

إمارة أبوظبي إلى أعمال الردم وتسوية التربة من أجل 
تطوير البنية التحتية. وقد توصلت دراسة محلية جرت في 
عام 2009 إلى أن أعمال الدك تزيد من كثافة التربة بنسبة 

44 % وتؤدي إلى انخفاض نفاذية المياه بنسبة 81 % 
]5[. كما تتسبب أنشطة الحفر واسعة النطاق في اإلمارة 
من أجل توفير مواد اإلنشاء في تدهور ملحوظ لألراضي 

يتفاقم بسبب زيادة أعمال التطوير.

فقدان المساحات الخضراء
أشار تقرير االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر الصادر 
عن وزارة البيئة والمياه )التغير المناخي والبيئة حاليًا( في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2014 إلى أن 
التغير في الغطاء النباتي خالل الفترة من 1999 حتى 

2007 يعتبر مؤشرًا على تدهور األراضي حيث طال هذا 
التغير حوالي 62 % من مساحة الدولة، بمستويات 

 مختلفة من التدهور. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 96 %
خالل الفترة من 1999 حتى 2009 بسبب األنشطة 

البشرية كالتوسع الزراعي واستنزاف المياه الجوفية ]16[. 

أدى اإلفراط في الرعي 
إلى فقدان الغطاء النباتي

يؤثر التملح الطبيعي للتربة 
على 39 % من التربة في 

إمارة أبوظبي

الـتـربـــة



تلوث التربة. وفي السابق، كانت تلك المبيدات ُتستخدم 
بصفة دائمة في البيئة )مثل الديلدرين( وبإمكان 

الخضروات امتصاصها، ومن ثم تنتقل إلى البشر عبر 
السلسلة الغذائية.

وبوجه عام، ُيعد البشر عرضة للملوثات الموجودة في 
التربة عبر االبتالع )الطعام أو الشراب( أو التعرض الجلدي 

)مالمسة الجلد( أو االستنشاق )التنفس(. وقد يبتلع 
البشر من دون قصد جزيئات من التربة خالل القيام 

بأنشطتهم اليومية، مثل العمل في الفناء أو أعمال 
البستنة أو اللعب. ويعتبر األطفال صغار السن األكثر 
عرضة على وجه التحديد لمخاطر التربة الملوثة )على 

سبيل المثال، تمتص أجسام األطفال الرصاص عبر الجهاز 
الهضمي بدرجة أكبر من البالغين بخمس مرات( وقد 

يبتلع األطفال والبالغون على حد سواء جزيئات من التربة 
أثناء وجودهم داخل المنزل إذا انتقلت التربة إلى الداخل 

من خالل األحذية أو المالبس أو الحيوانات األليفة. 
ويمكن لبعض الملوثات، ومن بينها الكثير من المبيدات 

الحشرية، النفاذ إلى الجسم عبر الجلد. كذلك، قد يتم 
استنشاق جزيئات التربة الملوثة المحمولة جوًا )مثل الغبار 

الناتج عن الرياح( أو الملوثات التي تتبخر من التربة.

باإلضافة إلى ذلك، قد يتعرض البشر للملوثات 
الموجودة في جزيئات التربة التي تلتصق باألجزاء 

المأكولة من النباتات أو التي تنتقل إلى النباتات من 
التربة. كما قد تتناول الحيوانات التي تتم تربيتها من 

أجل الطعام ملوثات من التربة، مع تعرض البشر لتلك 
الملوثات عند تناول منتجات تلك الحيوانات، كاللحوم 

والبيض والحليب. وقد تحتوي مياه الشرب على ملوثات 
سبق أن تسربت إلى مصدر المياه مباشرًة أو وصلت 
إلى المياه السطحية أو ترشحت من التربة إلى المياه 
الجوفية. وفي بعض الحاالت، قد يتبخر الملوث من 
المياه الجوفية ويصبح جزءًا من الهواء الذي نتنفسه.

تجدر اإلشارة إلى عدم توفر معلومات كافية في الوقت 
الراهن لتقييم األعباء المرضية في إمارة أبوظبي الناتجة 

عن تلوث التربة. وبالتالي، فقد تم اتخاذ خطوات لسد 
هذه الفجوة في المعرفة، بدءًا من تطوير معايير تلوث 

التربة  في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى الحد من 
تلوث التربة وحماية صحة اإلنسان.
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الحد من تدهور األراضي
إعادة تنظيم استراتيجية

عززت حكومة أبوظبي من سبل إدارتها للبيئة في إمارة 
أبوظبي للمحافظة على تراثها الطبيعي وحمايته، 

ويشمل ذلك تنفيذ برنامج شامل بتنسيق من هيئة البيئة 
– أبوظبي للمحافظة على التنوع البيولوجي في اإلمارة 

من خالل عدة محاور يتمثل أحدها في المحافظة على 
التربة ودراسة إعادة تأهيل المناطق المتضررة. 

وفي عام 2016، وضعت الهيئة حماية األراضي والتربة 
ضمن أولوياتها بهدف ضمان اتباع منهجية مستدامة 

ومتكاملة لحمايتها. وقد حددت الهيئة أهدافًا استراتيجية 
ليتم تحقيقها خالل خمس سنوات ومن ضمنها: تعزيز 

أطر السياسات والتخطيط حول جودة التربة والتأثير 
في قرارات الشركاء الرئيسيين؛ تعزيز وتنفيذ اإلطار 

التنظيمي لجودة التربة؛ ضمان فهم ومعرفة شاملة 
وزيادة الوعي حول جودة التربة في إمارة أبوظبي. ولعب 

دور فاعل في ضمان إدارة تلوث األرض ومعالجته.

معايير تلوث التربة في إمارة أبوظبي
في عام 2016، قامت هيئة البيئة – أبوظبي بتطوير 
معايير بيئية خاصة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي. 

وتهدف هذه المعايير إلى ضمان تحديد المواقع المتأثرة 
بالملوثات وتقييمها على نحو مناسب والقيام عند 

الضرورة بمعالجتها أو احتواء الملوثات للمحافظة على 
البيئة وصحة اإلنسان. تشمل هذه المعايير: قيم الحد 
األدنى “Screening levels” حيث إن تجاوز هذه القيم 
يعني وجود خطر محتمل على صحة اإلنسان والبيئة 
ويجب مراقبة مستويات الملوثات في هذا الموقع؛ 

كما تشمل قيم الحد األقصى “Clean up levels” حيث 
إن تجاوز هذه القيم يعني ضرورة إعادة تأهيل المواقع 
ومعالجتها لوجود خطر أكيد على صحة اإلنسان والبيئة. 
تطبق هذه المعايير على استخدامات مختلفة لألراضي 

تشمل: االستخدامات السكنية والصناعية والزراعية، 
وسيتم تحويل هذه المعايير إلى لوائح تنظيمية محلية 

يسهل تطبيقها.

تجري دراسة آثار جودة 
التربة على صحة وعافية 

البشر

الشكل 4.1  الملوثات األكثر انتشارًا في التربة 
)دراسة أوروبية(

 الفينول 

 % 1
 المعادن
 الثقيلة 

 % 35

 زيت معدني 

 % 24

 الهيدروكربونات
األروماتية

 متعدد الحلقات 

 % 11

 السيانيد 

 % 1
البنزين والتولوين 

االيثيل بنزين والزيلين

% 10
 أخري 

 % 10
هيدروكربونات 

 مكلورة 

 % 8
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االستجابات   4.4

تعاونت هيئة البيئة مع 
مجلس أبوظبي للجودة 

والمطابقة من أجل توفير 
مختبر يلبي المعايير 

الدولية لالعتماد

الـتـربـــة



المختبر البيئي للتربة
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عام 2016 

باعتباره “عام المختبرات البيئية”. وقام المجلس بتنفيذ 
برنامج للتحقق من كفاءة المختبرات المحلية وسد 
الفجوات وبناء قدرات المختبرات لتحقيق االعتماد 

المحلي والدولي. ويعمل المجلس في الوقت الراهن 
أيضًا على تجهيز مختبر مركزي يضاهي المختبرات 

العالمية، بحيث يكون مرجعًا لكافة المختبرات المحلية. 
وقد تعاونت هيئة البيئة – أبوظبي مع مجلس أبوظبي 

للجودة والمطابقة من أجل تطوير مختبر يمكنه إجراء كافة 
االختبارات المطلوبة، بما في ذلك، الفحوصات البيئية 

الخاصة بجودة التربة.

دراسة أولية لمستويات الملوثات في التربة
قبل عام 2016، لم تتوفر أي بيانات بشأن مستوى تراكيز 
الملوثات )المعادن( الموجودة بشكل طبيعي في التربة 

الخام في إمارة أبوظبي. وألهمية هذا الموضوع في 
تطوير قيم لمستويات الملوثات المسموح بها في 

التربة، قامت الهيئة بإجراء دراسة خاصة للتحقق من تراكيز 
الملوثات في أنواع التربة المختلفة “المجموعات الكبرى” 

في اإلمارة. وقد اسُتخدمت نتائج هذه الدراسة كأساس 
لوضع أول معايير بيئية لتلوث التربة في إمارة أبوظبي.

التكيف مع تدهور التربة
مشروع مسح ملوحة التربة

يعتبر تملح التربة من أهم مظاهر تدهور التربة في إمارة 
أبوظبي، خاصًة في األراضي الزراعية. وتعمل هيئة 

البيئة – أبوظبي في الوقت الراهن على تنفيذ مشروع 
مسح ملوحة التربة في األراضي الزراعية في اإلمارة، 

والذي يمتد لثالث سنوات من 2015 حتى 2018. 
ويتضمن المشروع مسحًا لملوحة التربة في 4000 

مزرعة وتنفيذ برنامج مراقبة لدراسة التغيرات الفصلية 
على درجات الملوحة في 100 مزرعة موزعة بشكل يمثل 
األراضي الزراعية على مستوى اإلمارة. وستعزز البيانات 

الواردة من هذا المشروع قاعدة بيانات الهيئة الخاصة 
بجودة التربة، مما يمنح صناع القرار معلومات دقيقة 
وحديثة يمكن االسترشاد بها في تطوير السياسات 

المتعلقة بالقطاع الزراعي والغذائي. وسينصب التركيز 
في المرحلة األخيرة من المشروع على إعداد قواعد 

البيانات والخرائط ووضع خطة عمل شاملة إلدارة 
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واستصالح المزارع المتأثرة بالملوحة.

برامج مراقبة جودة التربة
تقوم هيئة البيئة – أبوظبي بتطوير برامج مراقبة لجودة 

التربة  في المناطق الصناعية والسكنية والزراعية. 
والهدف من هذه البرامج تحديد  مستويات تراكيز 

الملوثات في التربة والتغيرات الزمنية التي تطرأ عليها، 
إلى جانب ذلك يتم تحديد مدى مالءمة تلك المناطق 

الستخدامات األراضي الحالية بناًء على المعاير البيئية 
الخاصة بتلوث التربة. 

عوامل التمكين
مشروع مسح التربة

قامت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2009 بمسح 
شامل للتربة على مستوى اإلمارة ]1[. وتضمن المشروع 

الذي استمر لمدة ثالثة أعوام ونصف عمليات مسح 
ميدانية وجمع لعينات من التربة وفحصها مخبريا، وتنفيذ 

أنشطة متنوعة للتدريب وبناء القدرات، وتطوير قاعدة 
بيانات خاصة بجودة التربة “نظام معلومات التربة لدولة 

.)UAESIS( ”اإلمارات العربية المتحدة

ويوفر هذا النظام معلومات وبيانات موثوقة بشأن 
التربة في اإلمارة ومن شأنه أن يضمن استمرار تدفق 

البيانات لصناع القرار من أجل تطوير وإدارة األراضي 
في اإلمارة. كما يساعد الجهات الحكومية في رفع 

مستوى الوعي البيئي، ويعتبر أساسًا لألبحاث المتعلقة 
باألراضي والبيئة في المستقبل. وقد قدم هذا 

المشروع معلومات حيوية حول أنواع التربة في اإلمارة 
وأهم العوامل المسببة لتدهور التربة. وألهمية هذا 

المشروع والقيمة الحيوية لنتائجه، فقد تم التوسع فيه 
ليشمل اإلمارات الشمالية وتم االنتهاء منه في عام 

.]20[ 2012

مرفق أرشفة التربة
يقع مرفق أرشفة التربة في منطقة الفاية وقد أسسته 

هيئة البيئة – أبوظبي بحسب أفضل الممارسات 
العالمية، وذلك ألرشفة وحفظ عينات التربة وحفظ 
قيمتها العلمية بهدف تقييم التغيرات الزمنية على 

جودة التربة في اإلمارة. كما يوفر هذا المرفق عينات 
تربة لالستعمال عند الحاجة )إلجراء مزيد من التحاليل، أو 
األبحاث، أو التقييم وذلك من شأنه أن يوفر بشكل كبير 
الجهد والوقت والتكلفة المترتبة على جمعها من جديد. 

يضم األرشيف في الوقت الراهن 2000 عينة تربة، 
بينما تبلغ سعته التخزينية حوالي 25000 عينة تربة. كما 
تتم إدارة جميع العينات من خالل قاعدة بيانات جغرافية 

مكانية.
 

وفي عام 2016، قامت هيئة البيئة بمشاركة عينات 
من التربة مع الهيئة االتحادية للرقابة النووية، وذلك 

لتحديد خط األساس للمواد المشعة في تربة اإلمارة 
قبل تشغيل مفاعل براكة النووي مما ساهم في توفير 

الوقت والجهد والتكلفة على الشركاء.

اسُتخدمت بيانات مسح 
التربة على مستوى اإلمارة 
الذي قامت به هيئة البيئة 

من أجل تطوير نظام 
متكامل لمعلومات التربة 

في اإلمارات العربية 
المتحدة

قدم مسح التربة بيانات 
قيمة حول أنواع التربة في 
اإلمارة والعوامل الرئيسية 

المتسببة في التدهور

الـتـربـــةالـتـربـــة



سعيًا لضمان استخدام أمثل لألراضي في اإلمارة، 
من الضروري فهم وإبراز العالقة بين التربة والبيئة 

والتخطيط الستخدامات األراضي، حيث سيساعد ذلك 
في إدارة وتقليل تدهور األراضي والحد من بعض 

المخاطر البيئية ذات الصلة.

تتوفر بيانات قيمة عن التربة في إمارة أبوظبي، إال 
أنه ينبغي استخدامها بفعالية لتحقيق األهداف البيئية 

واالجتماعية والتعليمية والتجارية. وقد قامت هيئة 
البيئة – أبوظبي بمشروع مسح شامل للتربة في عام 

2009، والذي يعتبر مصدرًا هاما لبيانات جودة التربة في 
اإلمارة. ويمثل ذلك المشروع األساس الذي تعتمد عليه 
العديد من الدراسات الحالية، إال أنه ال تزال هناك العديد 

من الفجوات التي ينبغي االهتمام بها. فعلى سبيل 
المثال، ال توجد في الوقت الراهن سياسات أو لوائح 
لحماية التربة ومنع تلوثها وتدهورها. وهناك دراسات 
محدودة ُتظهر آثار األنشطة البشرية على جودة التربة 
ومالءمتها لالستخدامات المختلفة. ولم يتم تنفيذ أي 

برامج لدراسة التغيرات في جودة التربة أو بشأن تلوثها.

وقد وضعت حكومة أبوظبي هذه المسألة ضمن 
أولوياتها حيث تتضمن البرامج المدرجة في خطة 

أبوظبي برنامج “المحافظة على التنوع البيولوجي/ 
المحافظة على التربة ودراسة إعادة تأهيل المناطق 

المتضررة”. وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية 
تنفيذ هذا البرنامج مع العمل على تحقيق عدة أهداف 

استراتيجية ضمن خطتها الخمسية )2016 - 2020( 
والتي تم وضعها موضع التنفيذ من خالل عدد من 

المبادرات. 

وتستهدف تلك المبادرات تعزيز وتنفيذ اإلطار التنظيمي 
لجودة التربة. إضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على نشر 

الوعي، والقيام بدور حيوي في ضمان إدارة ومعالجة 
األراضي الملوثة.

 
طورت الهيئة مؤخرًا معايير تلوث التربة والتي يجري 
تطبيقها حاليًا من خالل نظام منح التصاريح وضمان 

االمتثال لدى الهيئة.

ستساهم هذه المعايير بشكل فعال في تقييم 
األراضي، وتحديد المناطق الملوثة أو المعرضة للتلوث.

كما أن مواصلة إجراء األبحاث والدراسات في مجال 
األرض والتربة في إمارة أبوظبي أمر في غاية األهمية. 

حيث أن الضغوط الرئيسية على التربة، مثل ارتفاع 
مستويات األمالح في التربة وتعريتها بفعل الرياح 

ووجود الطبقات الصماء الضحلة وانخفاض مستويات 
خصوبتها، تحد بشكل كبير من إمكانية تطويرها وينبغي 

إدارة هذه الضغوطات باستخدام أفضل الممارسات 
العالمية.

سيساهم دعم هذه المبادرات ونشر الوعي العام بشأن 
جودة التربة بشكل كبير في ضمان وضع منهجيات 

شاملة لحماية األرض والتربة وسيساعد في توفير بيئة 
آمنة ومستدامة من أجل األجيال القادمة.
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الحفاظ على جودة 
التربة من األولويات 
االستراتيجية لحكومة 

أبوظبي

4.5 التطلعات المستقبلية

الـتـربـــة


