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تزید الخلطات المتنوعة لمحاصیل الغطاء من نجاح 
معظم األنظمة الزراعیة.

یساعد التنّوع البیولوجي النباتي على الوقایة من األمراض ومشاكل 
اآلفات المرتبطة بالزراعة األحادیة. ویؤدي استخدام محاصیل الغطاء 

وزیادة التنوع داخل دورات المحاصیل إلى تحسین صحة التربة 
ووظیفتھا وتقلیل التكالیف وزیادة الربحیة. ویحّسن التنوع فوق سطح 

األرض التنوع تحت األرض، مما یساعد على إنشاء تربة منتجة 
وصحیة.

محاصیل الغطاء
محاصیل الغطاء ھي األعشاب والبقولیات واألعشاب المزروعة 

للغطاء النباتي الموسمي. قد تكون محاصیل الغطاء المدارة جیًدا جزًءا 
ال یتجزأ من نظام المحاصیل. ویمكن إدارة محاصیل الغطاء لتحسین 
صحة التربة ألنھا تساعد في تطویر بیئة تحافظ على النباتات وحیاة 

التربة والحشرات المفیدة وتغذیھا.

ما  • یمكن زراعة محاصیل الغطاء في أي وقت من السنة وعادةً
یتّم ذلك بعد المحاصیل النقدیة. وتشمل أمثلة محاصیل الغطاء 

الجاودار والقمح والشوفان والبرسیم والبقولیات األخرى واللفت 
والفجل وعباد الشمس والحنطة السوداء... وقد تؤدي زراعة 

العدید من أنواع محاصیل الغطاء معًا كخلیط إلى زیادة تأثیرھا 
على صحة التربة. ویوفر كل محصول غطاء مجموعتھ الخاصة 

من الفوائد، لذلك من المھم اختیار مزیج محصول الغطاء 
لمناسب لتلبیة أھداف اإلدارة. 

فوائد محاصیل الغطاء
واد دةالم  • استعادة صحة التربة - تساعد محاصیل الغطاء على زیا
العضویة في التربة وتحسین صحة التربة بشكل عام عن طریق 

إضافة جذور حیة إلى التربة في خالل أشھر أخرى من السنة. قد 
تحّسن محاصیل الغطاء تسّرب المیاه، إذ یمكن أن تؤدي زراعة 

المحاصیل ذات الجذور العمیقة مثًال كفجل العلف إلى إنشاء ممرات 
مائیة طبیعیة. وقد تساعد نباتات العشب اللیفیة الجذور أیضا في 
تفتیت طبقات الضغط على السطح والسماح للماء بالتسرب إلى 

مستوى أعمق في التربة. وتعمل محاصیل غطاء البقولیات كأسمدة 
طبیعیة بینما تنقب األعشاب عن العناصر الغذائیة التي غالبًا ما تُفقد 

عد الحصاد أو في خالل الشتاء. 
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وق لف  • حمایة الموارد الطبیعیة - إلى جانب بقایا المحاصی
األرض، تحمي محاصیل الغطاء التربة من األمطار الغزیرة 

والتعریة والریاح القویة. وتحبس محاصیل الغطاء النیتروجین 
الزائد وتمنعھ من االرتشاح إلى المیاه الجوفیة أو االنسیاب إلى 

. المیاه السطحیة وتطلقھ الحقًا لتغذیة المحاصیل النامیة
رص رف  • علف الماشیة - تستطیع محاصیل الغطاء أن توفّ

. أعالف إضافیة لمنتجي الثروة الحیوانیة
ذاءالشتائي  • موائل للحیاة البریة - توفّر محاصیل الغطاء الغ

والحمایة ومواقع بناء األعشاش للطیور والحیاة البریة األخرى. 
تستطیع محاصیل الغطاء المزھرة في خالل موسم النمو أن 
وفّر الغذاء والموائل للملقحات والحشرات المفیدة األخرى. 

أنظمة إدارة صحة التربة
قد یؤّدي تنفیذ أنظمة إدارة صحة التربة التي تشتمل على مجموعة 

من الممارسات على غرار تخفیف الحراثة أو االمتناع عنھا 
ومحاصیل الغطاء والرعي الموصوف وإدارة المغذّیات وإدارة 
اآلفات إلى زیادة المواد العضویة وتقلیل غازات الدفیئة وزیادة 

كائنات التربة وتقلیل ضغط التربة وتحسین تخزین المغذیات 
ودورانھا. تتمتع التربة الصحیة باستقرار تراكمي أكبر وبالتالي 

تمتص وتحتفظ بالمزید من الماء، مما یجعلھا أقل عرضة للجریان 
السطحي والتعریة، مما یعني أنھ سیتم توفیر المزید من المیاه 

للمحاصیل عندما تحتاج إلیھا. وتسمح أنظمة إدارة صحة التربة 
للمزارعین بالتمتع بتوفیر التكالیف من انخفاض المدخالت باإلضافة 

إلى غالت أكثر اتساقًا وزیادة جودة المحاصیل وزیادة المرونة 
. الناتجة عن تحسین ظروف التربة

المزید من المعلومات
لمعرفة المزید حول أنظمة إدارة صحة التربة والمساعدة الفنیة والمالیة 
 farmers.gov/conserve/soil-health المتاحة، الرجاء زیارة الموقع

أو االتصال بالمكتب المحلي لخدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة. 
لتحدید موقع مكتب الخدمة المحلي في منطقتك، الرجاء زیارة 

.farmers.gov/service-center-locator

وزارة الزراعة األمریكیة ھي صاحب عمل ومقرض یلتزم بتوفیر تكافؤ الفرص.




