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يعد الأمن الغذائي ق�صية مهمة جدًا على �صعيد الوطن العربي 
بني  تدريجيًا  يظهر  اخللل  بداأ  حيث  خا�صة  و�صورية  عمومًا، 
ركزت  وقد  ال�صبعينات  مطلع  منذ  وا�صتهالكه  الغذاء  اإنتاج 
الأمن  هذا  تعزيز  على  �صوريا  الزراعية يف  الإنتاجية  اخلطط 
من خالل حت�صني الإنتاج الزراعي، حيث يعد توفري الغذاء من 
املالحظ  ومن  حياته.  الإن�صان يف  ت�صادف  التي  امل�صاكل  اأهم 
يف ال�صنوات الأخرية  اأن التو�صع الأفقي ل يكفي لزيادة الإنتاج 
الزراعي، لأن الحتمالت ت�صري اإىل اأن التو�صع الزراعي �صيكون 

يف امل�صتقبل �صئياًل وهذا يوؤكد �صرورة التو�صع الراأ�صي اأي زيادة 
اإليها  تو�صلت  التي  املوؤ�صرات  وتبني  امل�صاحة،  وحدة  اإنتاجية 
جمالت  وجود  العامل  دول  من  العديد  يف  الزراعية  الأبحاث 
زيادة  ياأتي هذا من  اأن  الإنتاج وميكن  لزيادة  وكبرية   وا�صعة 
طريق  عن  بالزراعة  امل�صتخدمة  احلالية  الأرا�صي  اإنتاجية 
الزيادة يف  التي ت�صاعد على  حت�صني تقنيات ما بعد احل�صاد 
الإنتاج الإجمايل اأو بزيادة التكثيف الزراعي وهذا يعني تكثيف 
لزيادة  املبذولة  اجلهود  وترتكز  املوارد،  ا�صتخدام  من  العائد 
جديدة  نباتية  اأ�صناف  تربية  على  النباتية  املحا�صيل  اإنتاجية 
ثم اإدخال هذه الأ�صناف وال�صاللت الزراعية يف ظروف اإنتاج 
اأف�صل متكنها من حتقيق ما تتحه لها طاقاتها الوراثية، وميكن 
اأي�صًا التحول من زراعات اأقل قيمة نقدية اإىل اأخرى اأعلى قيمة 
التكثيف  من  عالية  درجة  وهي  الزراعة  �صناعة  ا�صتخدام  اأو 
الزراعي ويتم عن طريق زراعة العديد من املحا�صيل يف بيوت 
والرطوبة  فيها من احلرارة  للتحكم  �صخمة وظروف خا�صعة 
ا�صتخدام  هي  الأهم  والنقطة  الأمرا�ص،  ومكافحة  والإ�صاءة 
نظام الزراعة التحميلية، حيث يتم زراعة حم�صولني اأو اأكرث 

يف قطعة الأر�ص الواحدة.

اأن�اع الزراعات التحميلية:
1 - التحميل العادي: يتم زراعة املح�صول الرئي�صي والثانوي 
معًا ويق�صيان فرتة منوهما معًا كتحميل الذرة ال�صكرية على 

البطاطا اخلريفية.
منفردًا  املح�صولني  اأحد  زراعة  يتم  املتناوب:  التحميل   -  2

بحيث  الآخر  املح�صول  زراعة  يتم  منوه  فرتة  نهاية  وعند 
كتحميل  وجيزة،  فرتة  معًا  املح�صولني  تواجد  فرتة  تكون 

القطن على القمح اأو على الفول البلدي.
زراعة ثالثة حما�صيل منفردة  يتم  املح�شويل:  التعاقب   -  3

ومتعاقبة بالعام الواحد بدًل من زراعة حم�صولني متتابعني 

زراعة  التحميل  من  النوع  هذا  اأمثلة  ومن  الواحد  العام  يف 
الذرة ال�صامية ثم البطاطا ثم عباد ال�صم�ص.

ف�ائد نظام الزراعة التحميلية تتلخ�س يف عدة حماور:
1ـ كفاءة االإنتاج يف وحدة امل�شاحة وزيادته:

التي ميكن  الزراعي  التكثيف  اأحد طرائق  التحميل  نظام  يعد 
من خاللها زيادة اإنتاجية وحدة امل�صاحة وحتقيق ربحية عالية 
زيادة  اأن  الأبحاث  بينت  فقد  الأ�صعار،  تقلبات  من  والتقليل 
كثافة نباتات الذرة من 16.7 اإىل 33.3 األف نبات/ه� رغم اأنها 
 %  29 مبقدار  عليه  املحملة  البطاطا  اإنتاجية  تقليل  اإىل  اأدت 
اإل اأن زيادة الكثافة النباتية يف وحدة امل�صاحة �صاهم بتحقيق 
درا�صة حملية زرعت  املح�صولني، ويف  عالية من كال  اإنتاجية 
الذرة ال�صكرية �صنف فيحاء )على م�صافة 60 �صم بني النباتات( 
حتمياًل على البطاطا اخلريفية )30 �صم بني النباتات( يف نف�ص 
امل�صاحة من  اإنتاجية وحدة  اإجمايل  اإن  النتائج  وبينت  اخلط، 
كال املح�صولني البطاطا والذرة بلغت )3095 كغ/دومن(، والتي 
حم�صول  )اإنتاج  منفردًا  حم�صول  كل  اإنتاجية  على  تفوقت 

البطاطا 2344 كغ/د، واإنتاجية الذرة 1552 كغ/د(.

دور نظام �لزر�عة �لتحميلية و�أهميته
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على  حمماًل  الثوم  حم�صول  زراعة  املزارعني  بع�ص  اعتاد 
املح�صول  من  وال�صتفادة  التبكري  بهدف  اأخرى  حما�صيل 
العالية  الثوم وحمايتها من احلرارة  نباتات  تظليل  املحمل يف 
كبرية  اأحجام  ذات  روؤو�ص  على  احل�صول  من  ميكنهم  وهذا 
ت�صاهم يف زيادة الإنتاجية الكلية واملح�صول القابل للت�صويق، 
ومن املحا�صيل املف�صلة للتحميل مع الثوم هي حم�صول الذرة، 

الفا�صوليا، اللوبيا.
تعرية  من  احلد  ـ   2

الرتبة: 
من  العديد  لحظ 
الباحثني اأن نظام الزراعة 
من  يقلل  التحميلية 
واجنرافها  الرتبة  تعرية 

با�صتغالل  ت�صمح  اأنها  عن  ف�صاًل  الغذائية  عنا�صرها  وفقدان 
اأمثل لالأ�صعة ال�صم�صية ال�صاقطة على املجموع اخل�صري لكال 
الدويل  املعهد  بني  ال�صياق  هذا  ويف  املزروعني،  املح�صولني 
اأن ن�صبة الأ�صعة ال�صم�صية التي   IRRI لأبحاث الرز يف الفلبني 
 % 40 -  30 بن�صبة  زادت  الأوراق قد  قبل  يتم اعرتا�صها من 

عند تطبيق هذا نظام.
3 ــ احلد من انت�شار االأمرا�ض واحل�شرات.

الأبحاث  بينت 
تطبيق  اأن  موؤخرًا 
الزراعة  نظام 
ي�صاهم  التحميلية 
من  احلد  يف 
الأمرا�ص  انت�صار 
التي  واحل�صرات 
النباتات،  ت�صيب 

العادية  البطاطا  مع  ال�صفراء  الذرة  حتميل  اأن  لوحظ  فقد 
يقلل من انت�صار الذبول البكتريي وهذا برهان قوي اأن انت�صار 
البكرتيا يتم بني النباتات القريبة عن طريق اجلذور اجلانبية 
لذلك من الوا�صح اأن زيادة امل�صافات بني نباتات البطاطا يقلل 

من فر�صة حدوث انتقال العدوى. 
كما لوحظ اأهمية زراعة البقدون�ص وال�صوندر واللفت والكرنب 
اأعفان  منو  لعرقلة  جذورها  اإفرازات  من  لال�صتفادة  واخل�ص 
لعفن  احل�صا�صة  النباتات  على  حتميلها  عند  وذلك  اجلذور 
مع  حتمياًل  الباذجنان  يزرع  كما  القرعية،  كالعائلة  اجلذور 
البطاطا،  على  املتطفلة  الكولورادو  خنف�صاء  جلذب  البطاطا 
البلدي  الفول  على  حتمياًل  احللبة  حم�صول  زراعة  وت�صاهم  

على  الثوم  زراعة  توؤدي  بينما  الهالوك،  منو  من  التقليل  يف 
نف�ص خطوط مع حم�صول العنب يف تقليل انت�صار النيماتودا، 
درا�صة  الوعائي، ويف  الذبول  لبكترييا  قاتلة  مواد  الثوم  ويفرز 
اأن الكثري  اأ�صرار املن على نبات الفا�صولياء وجد  اأخرى على 
زراعة  وعند  معنويًا  ت�صررت  املفردة  الفا�صولياء  نباتات  من 
الفا�صولياء مع الذرة ب�صكل كثيف قلت م�صتعمرات املن وكانت 

اأ�صغر حجمًا والأ�صرار اأقل.
 4 ــ احلد من انت�شار االأع�شاب ال�شارة

ال�صارة  الأع�صاب  مكافحة  يف  ي�صاهم  الزراعي  التحميل  اإن 
اأو  اللوبياء  حتميل  اأدى  فمثاًل  الإنتاج،  معدل  عمومًا  ويح�صن 
البطاطا احللوة مع الذرة ال�صفراء اإىل ال�صيطرة على الع�صبة 
مثل هذه البيانات ت�صري اإىل اأن هناك اإمكانية لزراعة جمموعات 
حتميل مع بع�صها البع�ص لتخفي�ص ظهور وتكاثر  ع�صبة واإنتاج 

عائدات اأعلى باملقارنة مع الزراعة املفردة للذرة مثاًل.
5 ــ  زيادة معدل ا�شتغالل االأر�ض

يعترب معدل ا�صتغالل الأر�ص اأحد املعايري امل�صتخدمة لتحديد 
الن�صبية  العالقة  عن  ويعرب  التحميلية،  الزراعة  نظام  كفاءة 
بني اإنتاجية املح�صول يف نظام التحميل اإىل اإنتاجيته منفردًا، 
كفاءة  اإىل  ي�صري  هذا  الواحد  من  اأكرب  قيمته  تكون  فعندما 
املفردة، ولوحظ  الزراعة  التحميلية على نظام  الزراعة  نظام 
بالتناوب مع  الب�صل(  امللفوف،  )البطاطا احللوة،  عند حتميل 

البطاطا
 ،1.20  ،1.23( كالتايل  الأر�ص  ا�صتغالل  معدل  كان  العادية، 
اإنتاجية  اأعطت  الفا�صولياء  نباتات  اأن  لوحظ  كما   ،)1.12

عالية عندما زرعت مبعدل خطني بالتناوب مع خط من الذرة 
بينما   ،)1.61( الأر�ص  ا�صتغالل  معدل  قيمة  وبلغت  ال�صفراء 
)1.46( عند زراعة البامياء بالتحميل مع الذرة  �صجلت قيمته 
حتميل  وعند  بالتناوب،  منهما  لكل  خطني  مبعدل  ال�صفراء 
الذرة ال�صكرية على البطاطا اخلريفية على نف�ص اخلط و�صلت 

قيمته اإىل )1.58(.
على �صوء ما تقدم نبني اأهمية اإدخال نظام الزراعة التحميلية 
الإنتاج وحت�صني دخل  زيادة  لأهميته يف  ال�صورية،  الزراعة  يف 
وتنويع م�صادره، ف�صاًل عن حتقيق معدل ربحية عاٍل  املزارع 

مقارنة مع زراعة كل حم�صول منفردًا.

 د. اأ�شامة العبد اهلل 
د. روعة الببيلي         

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية


