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 13C و 15Nالطبيعية للنظيرين 

 

 الدكتور فواز كردعلي

 ٦٠٩١. ب. هيئة الطاقة الذرية، قسم الزراعة، دمشق، سورية، ص

 :ملخص
ـ لتقت تجربة حقليـة  يجرأ  C3 وعبـاد الشـمس  C3 (Sesbania aculeata)نباتـات السيسـبان   يم أداء ي

(Helianthus annuus)   وذرة السورغوم العلفية(Sorghum bicolor) C4    المزروعـة بشـكل منفـرد 

 (LER) رضألامكافئ لالنسبة من حيث اإلنتاج البذري والمادة الجافة واآلزوت الكلي، ووذلك وبشكل مختلط 

Land Equivalent Ratio ة على امتصاص آزوت التربة، وكفاءة استعمال الماء وكفـاءة   والمقدرة التنافسي

 جرى تحديد قيم التمييـز      كذلك. )15N )δ15Nالوفرة الطبيعية للنظير    تثبيت اآلزوت الجوي باستعمال طريقة      

 لتقييم العوامل المؤثرة في اختالف أداء المحاصيل ضمن األنظمـة المتبعـة فـي               )13C∆ (النظيري للكربون 

 . الزراعة

ى نظام الزراعة المختلط للسيسبان وذرة السورغوم فعالية عالية مقارنة بالزراعة المنفردة من حيث إنتـاج                أبد

 التي تجاوزت الواحد، في حـين لـم         LERة وهذا ما أوضحته قيمة      ف الجافة خالل مراحل النمو المختل     المادة

الزراعة المنفردة نظـراً ألن قيمـة       يختلف أداء نظام الزراعة المختلط للسيسبان وعباد الشمس عن مثيله في            

LERكانت تساوي إلى الواحد . 

 امتصاص آزوت التربـة فـي   من حيث  C3 من السيسبان    أعظم مقدرة تنافسية    C4أظهرت نباتات السورغوم    

 .C3 قدرة تنافسية من عباد الشمس أعظم C3نباتات السيسبان  تحين كان

 نباتات في امتصاص    ٍنن تحس م للسيسبان وذرة السورغوم     تلطفي الموقع المخ  نجمت الزيادة في كمية اآلزوت      

 اآلزوت ة مـن  المثبتكمية  التأثر  ت لم بحيث النشاط التثبيتي للعقد الجذرية      ارتفاع ومنزوت التربة   آلم  والسورغ

ــوي ــيالج ــات ف ــبان نبات ــغ.  السيس ــط  بل ــبان  متوس ــات السيس ــي نبات ــة ف ــة اآلزوت المثبت  كمي

 في الزراعة البينية هـي     اين النظامين المتبعين في الزراعة رغم أن كثافته        لم تختلف ب   بحيثهـ  /N كغ   ١٠٥

 تفوق الزراعة البينية على المنفردة من حيث تثبيت         مما يشير إلى  ثلثي الكثافة المزروعة في الزراعة المنفردة       

ت وبنظـام    قد تأثر بنـوع النبـا      13Cالتمييز النظيري للكربون    قيم   تأثرت  من ناحية أخرى،   .اآلزوت الجوي 

 في النباتات المزروعة في نظام الزراعـة        13C∆قيم  وقد جرت مناقشة العوامل المؤثرة في       . الزراعة المتبع 

  .ة مقارنة بالمنفردةالمختلط
 

 .N2 ،15N ،13Cزراعة بينية، سيسبان، سورغوم، عباد الشمس، تثبيت : الكلمات المفتاح
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 :مقدمة

يدة التأقلم في ج، النباتات البقولية سريعة النمومن  Sesbania aculeataيعد نبات السيسبان 

. )Sandhu and Haq, 1981; Kurdali and Al-Ain, 2002(أنواع مختلفة من التـرب  

، تعتبر الهند والباكستان الموطن األصلي لهذا النوع النباتي والذي جرى إدخاله إلى سـورية             و

في الزراعة وذلـك    غير المالحة   استثمار األراضي المالحة و   ضمن إطار مشروع علمي حول      

 ).Kurdali 2004 (يخضرسماد ك  وأهميته،)Zarkawi et al., 2003 (ية الجيدة العلفلقيمته

 مـن   اًالتـي تضـم عـدد      م الزراعة في نظ  األنواع النباتية ثر بين   آيشكل موضوع دراسة الت   

ـ    ) ..زراعة بينية أو مختلطة   (المحاصيل    تهـا إنتاجيدف تحســـين    أهمية بالغة للباحثين به

(Francis, 1989) .من العمليات الزراعية الهامة حاصيل الم نظام الزراعة المتعددإتباععد ي 

  كفاءة استعمال األرض الزراعية    رفعل  منه ةجورالمللفوائد  يد من البلدان نظراً     المتبعة في العد  

 ,.Kurdali et al., 1996; Fujita et al(تحسين إنتاج المـادة الجافـة واآلزوت الكلـي    و

 Offori and Stern1987; Tobita et(آلزوت الجوي ل يتثبيتفي النشاط الوزيادة ) 1990

al. 1994.( 

 البينيـة  ضمن نظام الزراعـة      ،ترتبط المقدرة على تثبيت اآلزوت الجوي في النباتات البقولية        

Intercropping   وشـكله،   ي الالبقول  بعوامل عديدة أهمها نوع النبات     ، مع النباتات الالبقولية ،

  ومن المعـروف .)Ofori and Stern, 1987(المقدرة التنافسية للمحصول وكثافة زراعته و

تكـون   C4 وفق المسـار   )CO2تثبيت   ( الضوئي التمثيل عمليةب  تقوم أن األنواع النباتية التي   

ألوراقهـا وطبيعـة    تشريحية  ال من حيث البنية     C3المجموعة  مختلفة عن تلك التي تتبع مسار       

 أن يكون   المفترضمن   وبناء على ذلك،     .حيويةالكيميائية  التفاعالت  الوليات الفيزيولوجية   العم

 إتباع عند   ،)كالسورغوم (C4 تلك التابعة للمجموعة    و) سبانيكالس (C3  المجموعة نباتاتأداء  

سيسـبان وعبـاد    ( فيما بينهـا     C3نباتات المجموعة    عن أداء    اً مختلف البينية،أسلوب الزراعة   

 .،على سبيل المثال)سالشم

 عمليـة  خاللمسار تمثيل غاز ثاني أوكسيد الكربون ب ذات الصلة العديد من الدراسات    أشارت  

 في أنسـجة    13C و   12C وجود اختالفات في التركيب النظيري للكربون         إلى التمثيل الضوئي 

مـن   %٩٩  حوالي  يشكل 12Cفمن المعروف أن الكربون      .النبات عنه في الهواء المحيط بها     

 12C  على التمييز بين   لها المقدرة  المتواجد طبيعياً في الغالف الجوي، وأن النباتات         CO2غاز  

 . في الهواءامن نسبة تواجده  في النبات أقل13C/12C بحيث تكون النسبة 13C و
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  غـاز   التمييز النظيري في أثناء دخول     نتيجة في النبات    13C/12C للكربون   النسبةقيمة  تختلف  

CO2 خـالل  األنزيمي   النشاطة إلى التمييز الحاصل على مستوى       فاض إ ،ره في الخلية   وانتشا 

نباتات التي تثبت    أن التمييز النظيري يكون ضئيالً في ال       ومن المعروف . عملية المثيل الضوئي  

 عديـدة   بعوامل بيئية  بحيث تتأثر هذه األخيرة      ،C3 مقارنة بالنباتات    C4 رامسالكربون وفق ال  

)Farquhar et al., 1989(. 

 كفـاءة تثبيـت اآلزوت الجـوي فـي          لقياسة  جع وسيلة نا  15N تقنية   من ناحية أخرى، تعتبر   

النباتات المزروعة في أنظمة الزراعة المتعددة المحاصيل بحيث تسهم في التفريق بين نسـب              

 15Nقنيـة   ت  وجد أن   إضافة إلى ذلك،   . كل على حدة   ،اآلزوت الممتصة من المصادر المتاحة    

  إمكانية دراسة المنافسة بين األنواع على امتصاص آزوت التربة من قبل النباتـات              في اعدتس

)Kurdali et al., 1996, Kurdali et al., 1990, Haynes, 1980( ، ات ذات دراسالوفي

 .انتقال اآلزوت من النبات البقولي إلى الالبقولي المجاورب الصلة

بت ، طريقة واعدة لحساب اآلزوت المث     )15N )δ15N لنظير اآلزوت    الوفرة الطبيعية تعد طريقة   

معلمـة ذات التكلفـة     آزوتية  إضافة أسمدة   نظراً لعدم الحاجة إلى     ،  في األنظمة البيئية الطبيعية   

ثمة العديد من الدراسات التي تناولت وناقشت هذه الطريقة نظرياً وتطبيقياً ،            . المادية المرتفعة 

ومـن أهـم    .)Shearer and Kohl, 1986(ثين ولعل من أهمها الدراسة المرجعيـة للبـاح  

 متص وتلك لآلزوت الم   المثبت القيمة النظيرية لآلزوت     معرفة ،هذه الطريقة  متطلبات استعمال 

 فهـي    في األنواع المثبتة لـآلزوت الجـوي       15Nلنظير  ل الوفرة الطبيعية  أما قيمة . من التربة 

أن توظيـف    إلى   اإلشارةتجدر   و . مساهمة اآلزوت من المصدرين اآلنفي الذكر      درجةتعكس  

 نجاحات باهرة في العديد من الدراسات التي تناولت اسـتعمال النباتـات         تهذه الطريقة قد الق   

 ,.Berkasem et alو  Kurdali et al. 1990  (المثبتة لآلزوت الجوي في نظم الزراعة المختلطة

 ).Snoeck et al., 2000 و Tobita et al., 1994و  1988 

تثبيـت اآلزوت الجـوي     كفاءة   و البقولينبات  ال  نمو  يتأثر  أن المتوقعمن   على ماسبق،    اعتماداً

  وذلك من حيث تبعيتـه النبات الالبقولي المجاورنوع طبيعة  بربة  زوت الت آل هامتصاصمعدل  و

ـ فقـد   لـذلك  . C3  إلى تلك ذات المسار   أو C4مجموعة النباتات ذات المسار     إما إلى     تتناول

ـ  لتق 13C و   15N للنظيـرين الطبيعيـة   في الوفرة   توظيف االختالفات    الدراسة الحالية  يم أداء  ي

 سواء إلى جانب نبـات مـن        ةالمزروع C3ذات المجموعة   نباتات السيسبان   ل  البينية زراعةال

، وذلك مـن    )عباد الشمس ( C3 أو إلى جانب نبات من المجموعة        )السورغوم( C4ة  المجموع

 :مايليخالل 
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 نظـامي    فـي   والماء لجافة واآلزوت الكلي وكفاءة استعمال األرض     إنتاج المادة ا   تقدير )١

 ومقارنة ذلـك    .عباد الشمس /سيسبان و    العلفية ذرة السورغوم /سيسبان :لزراعة البينية ا

 .مع الزراعات المنفردة لهذه المحاصيل

الوفرة الطبيعية  طريقة    نباتات السيسبان باستعمال    كفاءة تثبيت اآلزوت الجوي في     قياس )٢

 .)15N) δ15Nر للنظي

 .زوت التربةآيم القدرة التنافسية بين المحاصيل في الزراعة البينية على امتصاص يتق )٣

 من النبات البقولي إلـى       المثبت، آلزوتل انتقال    حدوث إمكانيةعن  التقصي   )٤

 .النبات الالبقولي المجاور

 لتقيـيم  )13C∆ (التمييز النظيري للكربـون     معيار قيم  توظيف معرفة إمكانية  )٥

 . في تباين أداء المحاصيل في نظم الزراعة المختلطةةعوامل المؤثرال

  : المواد والطرائق

 :وصف الموقع

أجريت التجربة في حقول محطة دير الحجر الواقعة جنوب شرق مدينة دمشق وذلـك خـالل                

ـ وذلك في تربة  ٢٠٠٥فترة صيف عام   ـ ة رملي سـلت،  % ١٣,١رمـل و  % ٥٠,٤ (ة طيني

 :سم بالمواصفات التالية ٢٥ ـ ٠لتربة السطحية من اتصفت ا). غضار% ٣٦,٥و

 0.16 Ece 8.6 ،سـم /ميلموز pH   ١٠-٨، الفسـفور المتـاح   %٠,٨٢، المـادة العضـوية 

NH4غرام،  /ميكروغرام
NO3غرام،  / ميكروغرام ٨,٣ +

غـرام واآلزوت   / ميكروغرام ٤,٦ -

 كانون الثـاني،    في شهر وذلك   C°1.3 الحرارة شتاء    ةدرجل معدل أدنى   يبلغ%. ٠,٠٧الكلي  

 . مم سنويا١١٢ً، كما يبلغ معدل الهطول المطري  في شهر آبCْ٣٦وترتفع صيفاً إلى 

 :العمليات الحقلية والمعامالت

مـن  ( Helianthus annuusو  Sesbania aculeata بـذور النـوعين   جـرت زراعـة  

 سـم  ٣يدوياً بعمق حوالي ) C4من المجموعة ( Sorghum bicolorوالنوع ) C3المجموعة 

المسافة بين   ، في حين كانت    سم لألنواع الثالث   ٤٠عضها البعض    عن ب  دعبوذلك في سطور ت   

 تصـميم   اتبـع .سم بين نباتات عباد الشـمس ٢٠ سم للسيسبان وذرة السورغوم و   ٢٥النباتات  

 . م٥ × ٥ كل قطعة أبعاد بلغت بحيث مكرراتات العشوائية الكاملة بأربعة عطاقال
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 :المعامالت

a :منفردة للسيسبان  زراعة   .b :  زراعة منفردة للسورغوم  .c :    ،زراعة منفردة لعباد الشمس

d :       ١إلى   ٢زراعة بينية للسيسبان وذرة السورغوم بنسبة، e :     زراعة بينية للسيسبان وعبـاد

 تلقـيح  يجـر  لم أنه وجدير بالذكر.  العدس هو المحصول السابق   كان. ١ إلى   ٢الشمس بنسبة   

 نباتات السيسبان كانت تحمل عقداً فعالة       أن في دراسة سابقة   تبينه  نظراً ألن البذور بالريزوبيا   

 .على جذورها

 :الري

حددت كميـات ومواعيـد     . اتبعت طريقة الري السطحي في سقاية النباتات بدءاً من الزراعة         

 CPN)محتوى رطوبة التربة باستعمال جهاز التشتت النترونـي  قياسات  اعتماداً على الري

503 DR) ، في مركـز كـل قطعـة    سم  ١٠٥ بعمق األلمنيوم أنابيب من وذلك بعد غرس

 مـن    سـم  ١٥ ضمن كل رطوبة التربة   مستوى   تعيين جرى   حيث،  اتبأربعة مكرر  تجريبية

  بـين نسـب    بمعرفة عالقة االرتباط   جرت معايرة جهاز التشتت النتروني حقلياً        .عمق التربة 

جرى تقدير كفاءة استعمال المـاء فـي   . (Arslan et al, 1997)العدات والرطوبة الحجمية 

 .م الزراعة المختلطة خالل مراحل مختلفة من النموااألجزاء الهوائية وذلك في نظ

 : فعالية نظام الزراعة البينية والتنافسيةتقييم

لتقدير فعالية نظـام  )  Land Equivalent Ratio ) LER ألرضامكافئ  النسبة لاستعمل مفهوم 

 Offori and)لط نسبة إلى نظام الزراعة المنفرد باستعمال المعادلـة التاليـة   الزراعة المخت

stern, 1987). 

LER = (Yij/Yii) + (Yji/Yii) 

Y :     هـ/غك(اإلنتاج في وحدة المساحة(  ،Yii   و Yjj        للزراعة المنفردة لكل من السـورغوم أو 

 . للزراعة المختلطةYji, Yij  (j) والسيسبان (i )عباد الشمس 

 والذي يأخذ   (K)عمل مؤشر آخر الختبار أهمية الزراعة البينية وهو معامل اإلنتاج النسبي            است

كل من السورغوم وعباد    ل ١/٣و  للسيسبان   ٢/٣(بالحسبان نسبة الزراعة في الموقع المختلط       

 ):Fageria, 1992; Kurdali et al., 1996(، )الشمس

K) =   فـي الزراعـة     ٢ أو   ١إنتاج النـوع    / () لطةت في الزراعة المخ   ٢ أو   ١إنتاج النوع 

 )٢ أو ١نسبة زراعة النوع  × المنفردة
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أعلى من الواحد فهذا يعني أن هناك فائدة من الزراعة المختلطة، وإذا كانت              Kإذا كانت قيمة    

زراعة المختلطـة، أمـا إذا      ال تساوي إلى الواحد فهذا يعني عدم جدوى اتباع أسلوب           Kقيمة  

 . للمحصول ضمن الزراعة المختلطةلواحد فهذا يدل على تأثر سلبي أقل من اK ت قيمةكان

 وهو مؤشر K2 – K1 = A (Aggressivtiy)إضافة إلى ذلك، جرى تحديد مؤشر العدوانية 

 McGlichrist, 1965 and(ل في الزراعة المختلطة وحصميستعمل لتقويم القدرة التنافسية لل

reviewed by Fageria, 1992( 

 :تات وتحليل التركيب النظيرياعتيان النبا

  : وهيلنباتات في ثالثة مراحل من النموجرى اعتيان ا

a ( يوم من الزراعة والمترافقة مع مرحلة النمو الخضري٤٠بعد . 

b (  الزراعة وهي مرحلة اإلزهار األعظمي لكل من السيسبان وعباد الشمس          من    يوم ٧٠بعد 

من األزهـار فـي نبـات       % ٥٠ة تشكل   توافق مرحل و  مع بدء تشكل قرون السيسبان     أي

 .السورغوم

c( وهي مرحلة النضج الفيزيولوجي لعباد الشـمس والسيسـبان          ، الزراعة من يوم   ١٠٠  بعد 

 . مرحلة اإلزهار األعظمي للسورغومويترافق ذلك مع

ـ        ع النباتات عن بعضها الب     أنواع جرى فصل   ةض في الزراعة البينية إلجراء التحاليـل الالزم

 ١١٥الشمس بعـد     اإلنتاج البذري لكل من السيسبان وعباد        عين كما .لى حدة لكل محصول ع  

 نسبة الزيت في بذور     وجرى تعيين  ، يوم من الزراعة   ١٤٠لسورغوم بعد   ل و ،يوم قبل الزراعة  

 ).A.O.A.C, 1990(، وفق طريقة معيارية )Soxhelt (جهازعباد الشمس باستعمال 

. ، ثم وزنت وطحنت للحصول على بودرة ناعمـة        ٧٠ْ  Cجففت العينات النباتية بدرجة حرارة      

 في عينـات  δ13C و δ15Nجرى تحديد تراكيز اآلزوت الكلي والكربون الكلي إضافة إلى قيم         

لكربـون، وذلـك    لتحليـل ا  مغ مادة جافة     ٢آلزوت و لتحليل ا  مادة جافة    غم ٧أوزانها بحدود   

 Integra-CN, PDZ Europea)باستعمال جهـاز مطيـاف الكتلـة ذو التـدفق المتتـابع      

Scientific Instrument, UK). 

 :وفق المعادلة التالية) جزء باأللف (δ الوحدة التركيب النظيري باستعمال عين
δ (‰) = [(R sample/R standard) -1] 1000 

R : 15نسبةN/14N 13 أوC/12C. 
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منفرد مشس مشسعباد وسيسبانعباد

وسيسبانمنفردسورغوم سورغوم

منفرد للتجرسيسبان عام بةمنظر

 ) الزراعة منيوم٤٠بعد: (املرحلة األوىل
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منفرد مشس عباد

مشس وسيسبانوسيسبانعباد سورغوم

منفرد سيسبان منفردسورغوم

 ) يوم بعد الزراعة٧٠: (الثانيةاملرحلة 
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مشس وسيسبانعباد

وسيسبان السيسبانسورغوم قرون

السورغوم أكواز

الشمس عباد نورات

السورغوم

 وهـي مرحلـة النضـج، الزراعـة  مـن  يوم   ١٠٠بعد :املرحلة الثالثة 
 مرحلـةويترافق ذلـك مـع    الفيزيولوجي لعباد الشمس والسيسبان     

 .اإلزهار األعظمي للسورغوم
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نسـبة  الهـواء، أمـا      δ15N قيمة هي   معياريةاعتماداً على قيمة     15N/14Nجرى تحديد نسبة    
13C/12C  في العينات النباتية فقد حددت اعتماداً على القيمة القياسيةPDB*. 

 Belmntellaتفاعل كربونات الكالسيوم ملستحاثة  املتشكل من CO2حددت قيمة هذا املعيار عاملياُ يف غاز ثاين أوكسيد الكربون "*

Americana تسـمى   '' يف طبقة رسـوبية حبريـة   وجدتجدير بالذكر أن هذه املستحاثة و.  مع محض الفسفور املركزPeedee 

belminte  "وتعود إىل العصر الكريتاسي وذلك يف جنوب والية كارولينا من الواليات املتحدة األمريكية". 

 في األنسجة النباتية، فقـد      13C/12C تركيز   حول تعطي معلومات كافية     δ من أن    وعلى الرغم 

 Farquhar ( المعادلة التاليةبتوظيف) ∆( التمييز النظيري للكربون ة قيماستعمالالعادة  تجر

et al., 1982(: 
∆ = (δ 13Cair - δ 13Csample) / (1 - δ 13Csample/1000) 

δ13Cstandard ، )‰8- (تساويو ي الهواء  ف δ13Cهي قيمة    δ13Cair :حيث أن 
 δ13Cهي قيمة    

 .المقاسة في العينة النباتية

 :)Ndfa (تقدير كفاءة تثبيت اآلزوت الجوي

ة بمعرفة  طتات السيسبان المنفردة أو المختل     النسب المئوية لآلزوت المثبت في نبا      حسابجرى  

لبقولية وغير البقولية باسـتعمال      في كل من النباتات ا     15Nقيم التوفر الطبيعي لنظير اآلزوت      

 :المعاملة التالية
%Ndfa= (δ15N ref - δ15N fp)/ (δ15N ref - Β) 1000 

δ15Nref :   هي قيمةδ15N    الزراعة المنفـردة للسـورغوم     (غير المثبتة   المرجعية   في النباتات

 .)وعباد الشمس

δ15Nfp : هي قيمةδ15N السيسبان( في النبات البقولي المختبر.( 

B :   القيمة النظيريةδ15N‰   النامية فـي بيئـة ال تحـوي آزوت           المثبتة  في نباتات السيسبان 

 ,.Shearer and Kohl, 1986; Amarger et al( مة النظيرية لآلزوت الجوي المثبـت وتمثل القي

1979; Domenach and Chalamet 1979.( 

 فـي   δ15Nل من قيمة    امل النبات اعتماداً على ك    ك في   ‰δ15N القيمة النظيرية    جرى حساب 

 وفق المعادلـة     في كل منهما   N اآلزوت الكلي  وكمية Rp  وفي األجزاء التكاثرية   Sh األوراق

 :التالية
Whole-plant δ15N= [(Sh δ15N × Sh N) + (Rp δ15N × Rp N)]/ (Sh N + Rp N) 

عـة   جرى توظيف نباتات عباد الشمس وذرة السورغوم الناميين فـي الزرا           أنهجدير بالذكر   و

 .المنفردة كنباتات مرجعية لحساب اآلزوت المثبت في نباتات السيسبان
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 :التحليل اإلحصائي

، وجرت مقارنة متوسطات المعـامالت      ANOVA إلى اختبار تحليل التباين      البياناتخضعت  

 .٠,٠٥ بمستوى ثقة LSDالمدروسة بحساب قيم أقل فرق معنوي 

 النتائج والمناقشة

 :إنتاج المادة الجافة

 ،الزراعـة المتبع في   نظام  ال و  النبات نوعباختالف   دة الجافة المتراكمة،  ختلفت قيم إنتاج الما    ا

، (40DAP)في مرحلة النمو الخضـري      ف). ١الجدول  (مرحلة نمو النبات    تأثرها ب إضافة إلى   

نباتـات المجموعـة     (لم يختلف إنتاج المادة الجافة لنباتات السيسبان وعباد الشمس المنفردين         

C3( إنتاج المادة الجافة لنباتات السـورغوم       كان  عنوياً عن بعضهما البعض، في حين        م(C4) 

بلغت النسب المئوية للزيادة في إنتاج المادة الجافة لمعاملة الزراعة البينية للسيسـبان              .مرتفعاً

 علـى   ، في الزراعة المنفـردة    ان النوع  هذان  ما أنتجه  مقارنة مع % ٦٢ و   ١٠٢ والسورغوم

 .التوالي

وعباد الشمس  ) Sor(والسورغوم  ) Ses( السيسبان   اتيف األجزاء اخلضرية والتكاثرية لنبات    ) هـ/كغ(إنتاج املادة اجلافة    : ١جلدول  ا
)Sun ( املزروعة بشكل منفردSole وبشكل خمتلط  Intercroppedوذلك خالل ثالثة مراحل من النمو  

   
 مقارنة بين أنظمة الزراعة لكل نوع نباتي على حدة

١المرحلة   ٢المرحلة   ٣المرحلة    
مجموع  نظام الزراعة

 خضري
مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

 Sesbania        
Sole 1227a 5295a2261a7556a3876a 4790a 8666a 
Intercropped  (sor) 941b 3580b1204b4865b2479b 2812b 5291b 
Intercropped  (sun) 709c 3159b1132b4291b2924b 3022b 5946b 

LSD 0.05 145.8 634 471 912 716 755 1232 
Sorghum 

Sole 1536a 5138a581a 5718a5978a 692a 6669a 
intercropped 1541a 2832b669a 3501b3169b 773a 3942b 

LSD 0.05 N.S 1139 N.S 1328 547 NS 601 
Sunflower 

Sole 1231a 6683a994a 7677a5189a 3926a 9116a 
intercropped 215b 1312b269b 1581b1697b 1424b 3120b 
LSD 0.05 183 1196 286 1263 364 921 1201 
 مقارنة بين أنظمة الزراعة

Sole crop        
Sesbania 1227c 5295b2261a7556a3876d 4790a 8666a 
Sorghum 1536b 5138b581d 5718b5978a 692d 6669b 
Sunflower 1231c 6683a994c 7677a5189bc 3926bc 9116a 

intercropped        
Ses+Sor 2482a 6412a1954a8366a5648ab 3585c 9233a 
Ses+Sun 924d 4471b1401b5872b4621c 4446ab 9066a 

LSD 0.05 289.9 1004 385 1194 617 688 1079 
 .٠,٠٥المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
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أقل  منخفضة و   الشمس فقد كانت   وعبادأما إنتاج المادة الجافة لمعاملة الزراعة البينية للسيسبان         

تشير هذه البيانات إلى أهمية الزراعة البينية للسيسبان وذرة السورغوم من حيث            . من سابقتها 

إنتاج المادة الجافة مقارنة بالزراعة المنفردة لهما أو مقارنة بالزراعة البينية للسيسبان وعبـاد              

 . وذلك في مرحلة مبكرة من النمو،الشمس

يـة أقـل مـن    ادة الجافة في كل من السيسبان وعباد الشمس ضمن الزراعة البينكان إنتاج الم 

 نبـي  لمادة الجافة للسـورغوم    إنتاج ا  ت القيم متشابهة في   ، في حين كان   الزراعة المنفردة لهما  

 الزراعة البينية    نظام نظامي الزراعي المتبعين، مما يشير إلى األداء المرتفع للسورغوم ضمن         

ه كانت الثلث مقارنـة بنظـام الزراعـة     رغم أن نسبة زراعته في     ،خضريمن حيث اإلنتاج ال   

  .المنفرد

 المادة الجافـة     الكلي من  نتاج اإل ختلفي ، لم    (70DAP)بعد مرور شهر من المرحلة األولى       

 عباد الشمس المنفرد، في حين كان إنتاج المادة الجافـة للسـورغوم             في هللسيسبان المنفرد عن  

سيسبان لل الزراعة البينية معاملة  في   إنتاج المادة الجافة     أما. غوم المختلط المنفرد أقل من السور   

أعلى معنوياً مما أنتجته النباتات في بقية المعامالت، حيث بلغـت نسـبة             والسورغوم فقد كان    

للمحصولين مقارنة بالزراعة المنفردة لهما، علـى       % ٤٦ و ١١المادة الجافة   إنتاج  الزيادة في   

 .إنتاج الزراعة المختلطة للسيسبان وعباد الشمس فقد كان منخفضاًب ما يتعلقفيأما . التوالي

 لم يختلف إنتاج المادة الجافة لنباتات السيسبان ضمن الزراعـة البينيـة بتغيـر المحصـول                

 المحصـول   ةسـاهم مغير أن نسـبة     .  أو مع عباد الشمس     السورغوم ذرةع  المجاور سواء م  

ففـي  .  بوضـوح  لكلي للمادة الجافة للمعاملة المختلطة قد تأثر      بقولي المجاور في اإلنتاج ا    الال

من إجمالي إنتاج المادة الجافة، في      % ٤٢ كانت نسبة مساهمة السورغوم      Ses+Sorالمعاملة  

في نظام   من إجمالي إنتاج المادة الجافة       فقط% ٢٧حين كانت نسبة مساهمة نبات عباد الشمس        

 .Ses+Sun البينيةلزراعة ا

ـ  (100DAP) في مرحلة النضج الفيزيولوجي       المحددة إنتاج المادة الجافة  م  قيإن معرفة    دل  ت

كان اإلنتاج الكلي للمادة الجافة     . كامل فترة النمو  في  لمادة الجافة   ل على القيمة الكلية المتراكمة   

ن، في حين كان إنتاج المـادة الجافـة للسـورغوم           يان وعباد الشمس المنفردين متقارب    للسيسب

 فـي   كان مميزاً  Ses+Sor نظام الزراعة البينية  أداء   أن   وعلى الرغم من   . معنوياً المنفرد أقل 

 فقد أشارت النتائج إلى وجود تحسن ملحوظ في نظـام الزراعـة البينيـة             هذه المرحلة أيضاً،    

، نظراً لعدم وجود اختالفات في قيم       )مرحلة اإلزهار بعد  ( Ses+Sunللسيسبان وعباد الشمس    

 . نظامي الزراعةالمادة الجافة بين 
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 :ام الزراعة البينيةظ فعالية نتقييم

مؤشـراً فعـاالً    Land Equivalent Ratio (LER)ألرض المكافئ النسبة تعد معرفة قيمة 

 Offori and Stern (1987; Mead( لتقويم فعالية أنظمة الزراعة المختلطة مقارنة بالمنفردة

and Willy, 1980(    وتعكس قيمةLERفي الزراعة المختلطة والتي تتـأثر   أداء األرض 

بالكثافة النباتية والمقدرة التنافسية للمحاصيل المكونـة للزراعـة المختلطـة، وإدارة األرض             

 اختالفـات   LERأظهرت قيم كفاءة استخدام األرض      . والبيئة المحيطة إضافة إلى إتاحة الماء     

ـ     حيـث  (DAP 40)و واضحة بين نظامي الزراعة المختلطة منذ مرحلة مبكـرة مـن النم

، في حين كانت أقل من الواحـد فـي          )١,٨١ (Ses+Sorتجاوزت القيمة الواحد في المعاملة      

 مما يشير إلى أن النظام األول أفضل من الثاني بمعامل قـدره             ،)٠,٧٦ (Ses+Sunالمعاملة  

 .)٢جدول ال( ١,٠٥

 إلنتـاج فـي   ا ختبارؤشرات األخرى المستعملة ال    من الم  (K) النسبيعد تقدير معامل اإلنتاج     ي

 في الزراعة المختلطـة     المحاصيل الزراعة المختلطة والذي يأخذ بالحسبان نسبة زراعة         نظام

 ).Fageria, 1992; Kurdali et al.,1996 (المنفردةب مقارنة

 
 Land Equivalent ألرضاملكافئ النسبة : ٢اجلدول 

Ratio (LER) إلنتاج املادة اجلافة للنبات الالبقويل 
(LERi)وللسيسبان (LERj) ضمن نظام  الزراعة املختلطة  

 
Intercropping LER Ses+Sor Ses+Sun 

)إنتاج المادة الجافة(المرحلة األولى   
LERi (non-legume) 1.04 0.18 
LERj (sesbania) 0.77 0.58 
LER (total) 1.81 0.76 
)إنتاج المادة الجافة(المرحلة الثانية   

LERi (non-legume) 0.63 0.21 
LERj (sesbania) 0.65 0.57 
LER (total) 1.28 0.78 
)إنتاج المادة الجافة(المرحلة الثالثة   

LERi (non-legume) 0.59 0.34 
LERj (sesbania) 0.61 0.69 
LER (total) 1.20 1.03 

 اإلنتاج البذري
LERi (non-legume) ٠٫٥٤ 0.27 
LERj (sesbania) 0.93 0.60 
LER (total) 1.47 0.88 

Ses :،سيسبان Sun : ،عباد الشمسSor :سورغوم  
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 للسورغوم ضمن الزراعة المختلطة     K1 كانت قيمة    (40DAP)في المرحلة األولى من النمو      

Ses+ Sor) ٣,٠ ( وفي السيسبانK2 1.15)(اإليجابي  ى من الواحد مما يشير إلى التأثر أعل

 في السـورغوم  K قيمة يشير ارتفاع. السيسبانالمقابل نباتات  ب سلباً دون أن يتأثر     ،لسورغومل

C4    مقارنة بالسيسبان C3   ١,٨٣أن األول أكثر قدرة تنافسية من الثـاني بفـارق قـدره             إلى 

أما في نظام الزراعة المختلط للسيسبان وعباد الشمس فـإن قـيم معامـل              . لصالح السورغوم 

 عباد الشمس مما يشير إلى عـدم جـدوى          وخاصة اإلنتاج النسبي للنوعين كانا أقل من الواحد      

 K2 ارتفاع قيمة    يشيرعالوة على ذلك،    .(40DAP) هذه المرحلة من النمو      في ،هذه المعاملة 

  إلى أن النوع األول أكثر عدوانية      (K1)مقارنة بعباد الشمس    ) قريبة من الواحد  (في السيسبان   

Aggressive ٢ الجدول (ان لصالح السيسب٠,٣٤ من الثاني بفارق قدره(. 

 في معاملة الزراعة البينية     LER كانت قيمة    (70DAP) يوماً من الزراعة     ينبعد مرور سبع  

Ses+Sor     مشيراً إلى أهمية الزراعة المختلطة للنوعين اآلنفي الذكر        ) ١,٢٨( أكبر من الواحد

أي ،  )٠,٧٨( أقل من الواحـد      LER فقد كانت قيمة     Ses+Sun أما في المعاملة     .)٢الجدول  (

قيمـة  ل  ةًمماثل) ٠,٦٣( للسورغوم   LERi قيمة   كانت ،ومن الجدير بالذكر  . ٠,٦٥فارق قدره   ب

LERi  فـي نظـام الزراعـة       المحصولينهذين  أداء   إلى أن مما يشير   ) ٠,٦٥(لسيسبان  في ا

لذلك يمكن اعتبار أن زراعة السيسبان       .، كان متوازناً  من حيث كفاءة استعمال األرض    البينية،  

 ،وبالعكس تماماً .  كفاءة استعمال األرض   حيث هي نسبة مثالية من      ١ إلى   ٢بنسبة  والسورغوم  

 قيمة  لتدني غير مناسبة نظراً     السيسبان وعباد الشمس   بين    هذه    الزراعة استخدام نسبة يبدو أن   

LER   كفـاءة   بـالرجوع إلـى   وذلك  ،  )٠,٥٧(مقارنة مع السيسبان    ) ٠,٢١(عباد الشمس   في 

إنتاج المـادة الجافـة لهـذه       من حيث   خفض  ناألداء الم   إضافة إلى  جهة،استعمال األرض من    

 . أخرىجهة من ،المعاملة

 مرتفعة في السورغوم    ، عند مرحلة اإلزهار   البينية،كانت قيمة معامل اإلنتاج النسبي للزراعة       

مما يشير إلى أن السورغوم أكثر قدرة       ) ٠,٩٧(وكانت قريبة من الواحد في السيسبان       ) ١,٨٤(

أما فـي   . مع اإلشارة إلى أن السيسبان لم يتأثر سلباً       ،  ٠,٨٧ة من السيسبان بفارق قدره      تنافسي

نظام الزراعة البينية للسيسبان مع عباد الشمس فقـد كانـت قـيم معامـل اإلنتـاج النسـبي                   

 مما يشير إلى عدم وجود فائدة لهذه النظـام          ،للمحصولين اقل من الواحد وخاصة عباد الشمس      

 للسيسبان مقارنـة بعبـاد      Kارتفاع قيمة    أن   جدير بالذكر و. رحلة من النمو   في هذه الم   وذلك

 .)٣الجدول  (٠,٢٣إلى تفوق األول على الثاني بفارق قدره يشير الشمس 

 إلى تحسن في    (100DAP)تشير المعطيات المتحصل عليها من مرحلة النضج الفيزيولوجي         

شمس وذك بعد مرحلة اإلزهار، غيـر       عباد ال  المادة الجافة للمعاملة المختلطة للسيسبان و      إنتاج
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 ن قيمـة   نظـراً أل    من الزراعـة   عالية اتباع هذا النظام   أن هذا التحسن ال يقتضي بالضرورة ف      

LER قـدره   بفارق هذه القيمة    فيطفيف  تحسن   حصول   رغم) ١,٠٣(انت قريبة من الواحد      ك 

مس في هذه المرحلة أقـل      إضافة إلى ذلك، بقي أداء عباد الش       . مقارنة بمرحلة اإلزهار   ٠,٢٥

 في حين كـان فـي       ٠,٣٤ كان   في النبات الالبقولي   LERمن أداء السيسبان نظراً ألن قيمة       

 .)٢الجدول  (٠,٥٩ البقوليالنوع 

قريبـة مـن    ) ٠,٥٩( للسـورغوم    LERi فقد كانت قيمـة      Ses+Sorأما في نظام الزراعة     

ين في نظام الزراعة المختلط من      مشيراً إلى األداء الجيد للمحصول    ) ٠,٦١ (LERjالسورغوم  

 الكلية كانت أعلى مـن الواحـد        LERوبالتالي فإن قيمة     .وجهة نظر كفاءة استعمال األرض    

ة األرض فـي الزراعـة      حزيادة في مسا  % ٢٠ بحاجة إلى ننا  حيث يشير ذلك إلى أ     )١,٢٠(

 .)٢الجدول  (المنفردة للحصول على إنتاج الزراعة المختلطة

قدير معامل اإلنتاج النسبي لنظام الزراعة البينية للسيسبان وذرة السورغوم          كان منحنى نتائج ت   

في هذه المرحلة شبيهاً بمنحنى إنتاج المرحلة السابقة وذلك بتفوق السورغوم على السيسـبان              

أما في نظام الزراعة البينية للسيسبان وعباد الشمس، فقـد كانـت القـيم              . ٠,٨٦بفارق قدره   

الواحد مما يؤكد عدم وجود فائدة لهذا النظام من الزراعة وأنه في هذه             للمحصولين قريبة من    

 مساوية إلى الصفر أي أن القدرة التنافسية لهذين المحصـولين كانـت             Aالمرحلة، كانت قيم    

 .)٣الجدول  (متساوية
 للنباتـات الالبقوليـة     (K)معامل اإلنتاج النسـيب     : ٣اجلدول  
(K1) وللسيسـبان (K2)   ـ ر العدوانيـة  ، إضـافة إىل مؤش

"Aggressivity") A=K1-K2 (     ضمن نظام  الزراعـة
 البينية

 
 

Intercropping K Ses+Sor Ses+Sun 
)إنتاج المادة الجافة(المرحلة األولى    

K1 (non-legume) 3.0 0.53 
K2 (sesbania) 1.15 0.87 
A= (K1-K2) +1.86 -0.34 

)إنتاج المادة الجافة(المرحلة الثانية   
K1 (non-legume) 1.84 0.62 
K2 (sesbania) 0.97 0.85 
A= (K1-K2) +0.87 -0.23 

)إنتاج المادة الجافة(المرحلة الثالثة   
K1 (non-legume) 1.79 1.04 
K2 (sesbania) 0.93 1.04 
A= (K1-K2) +0.86 0 

 اإلنتاج البذري
K1 (non-legume) 1.62 0.95 
K2 (sesbania) 1.40 0.91 
A= (K1-K2) +0.21 +0.04 
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 :WUE( Water Use Efficiency (ءامكفاءة استعمال ال

 القيم التراكمية لكفاءة استعمال الماء في كامـل النبـات فـي األنـواع               ٤يوضح الجدول رقم    

المرحلة الكاملـة    في الموقع المختلط للسيسبان والسورغوم خالل        WUEكانت قيم   . ةفالمختل

 ٦١ و   ٦٦(أعلى معنوياً من الزراعات المنفردة للمحصولين المنفردين        ) سم/هـ/كغ  ٧٩(لنمو  ل

أما في المعاملة المختلطة للسيسبان وعباد الشمس، فلم تختلف قيمة          . على التوالي ) سم/هـ/كغ  

WUE             في مرحلة النضج الفيزيولوجي معنوياً عند القيم المقاسة في الزراعات المنفردة لهذين 

تشير هذه البيانات إلى األداء المرتفع لنظام       . التي كانت أقل في المراحل السابقة     المحصولين و 

 من حيث كفاءة استعمال الماء مقارنة باألنظمة الزراعية         والسورغومالزراعة البينية للسيسبان    

لمختلطـة للسيسـبان وعبـاد      االزراعة المنفردة للمحصولين أو الزراعة      (األخرى المدروسة   

 ).الشمس
 WUE القيم التراكمية لكفاءة استعمال املـاء   :٤ل  اجلدو

) Ses( السيسبان   لكل من نبات  اليف كامل   ) سم/هـ/كغ(
املزروعة بشكل  ) Sun(وعباد الشمس   ) Sor(والسورغوم  

 وذلـك   Intercropped  وبشكل خمـتلط      Soleمنفرد  
 خالل ثالثة مراحل من النمو

 
 

)يوم بعد الزراعة  ) 
 ٤٠-٠  ٧٠-٠  ١٠٠-٠  
Sole crop    

Sesbania 19.3bc 77.2b 66.3bc 
Sorghum    24.0b 66.8bc   60.9c 
Sunflower 19.4bc 79.3b 70.0ab 

intercropped    
Ses+Sor 41.7a 94.9a 78.5a 
Ses+Sun 14.4c 59.2c   67.8bc 

LSD 0.05 5.02 12.51 8.54 
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هة ال  المشار إليها بأحرف متشـاب    ) ضمن العمود (المتوسطات  

 .٠,٠٥تختلف معنوياً بمستوى ثقة 

 

 :اإلنتاج البذري

كان إنتاج البذور في نباتات السيسبان المنفردة مقارباً إلنتاج البذور في الزراعة المختلطة مع              

 في حين كان اإلنتاج منخفضاً معنوياً في السيسبان المزروع إلـى جانـب عبـاد                ،السورغوم

لبذور للنباتات الالبقولية المزروعة في المواقع المختلطة       إضافة إلى ذلك، كان إنتاج ا     . الشمس

 ومن المالحظ، أن االنخفاض الحاصل في       .)٥جدول  (أقل من اإلنتاج في الزراعات المنفردة       

بلغت . السورغومنباتات  بإنتاج بذور عباد الشمس في الزراعة المختلطة كان أكثر حدة مقارنة            

 مشيراً بذلك إلى وجود فائدة من ١,٤٧ Ses+ Sorلط  لإلنتاج البذري للموقع المختLERقيم 

 فقد كانت   Ses+Sunأما في حال الموقع المختلط       .الزراعة المختلطة مقارنة بالزراعة البينية    

 السـورغوم ، أي أن أهمية نظام الزراعة المختلط للسيسبان مـع           (0.88)قيمة أقل من الواحد     

إلى  وتجدر االشارة    .٠,٦٦ مس بمعامل قدرة  يتفوق على نظام الزراعة للسيسبان مع عباد الش       

أن الزراعة البينية لعباد الشمس مع عدد من األنواع البقولية كالبيقية والبرسيم والفصة، وذلك              

 في نفس الوقت، قد أدى إلى خفض اإلنتاج البذري لعباد الشمس وقطر النـورات الزهريـة  

(Kandel et al.1997). 

تقدير معامل اإلنتاج النسبي لإلنتاج البذري في الزراعـة          نتيجة    منحى من ناحية أخرى، كان   

 إنتاج المادة الجافة وذلك بارتفاع القدرة التنافسية        نحىشبيهاً بم  والسورغومالمختلطة للسيسبان   

 نـوعي غير أن معامل اإلنتـاج النسـبي فـي    .  مقارنة بالسيسبان(A =+0.21)للسورغوم 

مما يشير إلى عدم جدوى اتباع هـذا        . ل من الواحد  السيسبان وعباد الشمس المختلطين كانا أق     

من ناحية أخرى، اتصفت نباتات عبـاد الشـمس فـي     .(2ses: 1 sun)النظام من الزراعة 

و % ٣٥(الزراعة المختلطة بأداء منخفض مقارنة بالزراعة المنفردة من حيث نسبة الزيـت              

 ).٥الجدول (. ، على التوالي)هـ/ كغ زيت٢١١١ و ٥٤١(وإنتاج الزيت %) ٤٢,٦
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املزروعة ) Sun(وعباد الشمس   ) Sor(والسورغوم  ) Ses(ت السيسبان   تالنبا) هـ/كغ(إنتاج البذور   : ٥اجلدول  
 يف بذور نبـات عبـاد        وكمياته  الزيت  ، إضافة إىل حمتوى    Intercropped  وبشكل خمتلط     Soleبشكل منفرد   

 .الشمس
 

)هـ/آغ(إنتاج البذور  إنتاج الزيت   
kg/ha % SunflowerSorghumSesbania

Cropping system 
2111a 42.6a 4957a 3033a 1777a Sole cropping 
- - - 1625b 1652a Intercropping (ses+sor) 
541b 35.1b 1548b - 1067b Intercropping(ses+sun) 
273 4.7 559 593 356 LSD 0.05 

 .٠,٠٥هة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة المشار إليها بأحرف متشاب) ضمن العمود(المتوسطات 

 

 : اآلزوت الممتص

كميات اآلزوت في مختلف أجزاء نباتات السيسبان والسورغوم وعبـاد          ) ٦(يبين الجدول رقم    

ونظـراً  . الشمس المزروعة بشكل منفرد أو بشكل مختلط وذلك في مراحل مختلفة من النمـو             

 تعكس القيم الشاملة عن امتصاص      ،يولوجيألن كمية اآلزوت المقاسة في مرحلة النضج الفيز       

 وأن أداء النباتات من حيث امتصـاص اآلزوت         ، من ناحية  ،اآلزوت خالل مراحل نمو النبات    

 لم تختلف كثيراً عـن تلـك فـي مرحلـة النضـج              ، واإلزهار الخضري ،في مرحلتي النمو  

 .األخيرة فقط من ناحية أخرى، فإن مناقشة النباتات شملت عموماً المرحلة ،الفيزيولوجي

هــ أعلـى    /N كـغ    ٢٥٠كانت الكمية الكلية لآلزوت المتراكم في نباتات السيسبان المنفردة          

 ضعف الكمية المتراكمة فـي     والتي كانت بدورها     )هـ/N كغ   ١٣٠(معنوياً من عباد الشمس     

 الكمية المتراكمة في نظام الزراعة المختلطة للسيسبان وعباد          أما .)هـ/N كغ   ٦١(السورغوم  

 .الزراعة المنفردة  المتراكمة في     الكمية أعلى معنوياً من  فقد كانت    )هـ/N كغ   ٢٨٨ (لشمسا

ـ /N كـغ    ٢٥٦( المتراكمـة    الكمية تختلف    فلم أما في السيسبان مع عباد الشمس،       عـن ) هـ

 .السيسبان المنفرد

فيما يتعلق بنظام الزراعة البينية للسيسبان والسورغوم، بلغت كميـة اآلزوت الممتصـة مـن             

 وهذه القيمة أعلى معنوياً مما امتصه نباتـات السـورغوم فـي    ، كغ٩٨التربة في السورغوم    

 المنفـردة رغم أن الكثافة النباتية لهذا النوع في الزراعـة          ) هـ/N كغ   ٦١(الزراعة المنفردة   

وبالعكس تماماً بالنسبة للسيسبان، فقد كانـت كميـة          .أكبر بثالث مرات من الزراعة المختلطة     

أقل معنوياً مما امتصـه     ) هـ/N كغ   ٥٨(الممتصة من التربة في الزراعة المختلطة       اآلزوت  

 ).هـ/Nكغ  ١٣٩(السيسبان في الزراعة المنفردة 
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إن ارتفاع كمية اآلزوت الممتصـة مـن قبـل نباتـات     ) ١ : السابقة إلى ما يلي   البياناتتشير  

ـ /Nكغ   ١٩٠(ارنة بالسيسبان المختلط    قم ) هـ/N كغ   ٢٥٠(السيسبان المنفردة    نـاجم  ) ـه

 من تحسن في امتصاص آزوت التربة نظراً لتساوي كميات اآلزوت المثبتة بين             رئيسيبشكل  

عند زراعـة   ) ٢ .نظامي الزراعة المتبع، وهذه النتيجة تماثل نسبياً نتائج المرحلتين السابقتين         

رغوم وانخفـض    ازداد امتصاص اآلزوت من التربة في السو       ، إلى جنب  اًالنوعية النباتيين جنب  

 حدة المنافسة بين النوعين على امتصـاص اآلزوت          ارتفاع  حيث يشير ذلك إلى    ،في السيسبان 

كافئة مـن آزوت    ت كميات م  ان كال النوعين في الزراعة المختلطة امتص      إوبالتالي ف . من التربة 

 مـن   لسـابقتين أيضاً في المرحلتين ا     قد لوحظ  ا المنحى هذ هنا إلى أن     اإلشارةيمكن  و. التربة

البينية  آزوت التربة من قبل النباتات ضمن نظام الزراعة          امتصاصن التوازن في    كما أ . النمو

تجربـة  نتـائج   مع  أيضاً   متوافقاً    كان ، المتحصل عليه في هذه الدراسة     ،للسيسبان والسورغوم 

 باستعمال أسـمدة معلمـة      15N توظيف طريقة التمديد النظيري للنظير        فيها جرىحيث   سابقة

)Kurdali et al., 2003.(،على ذلك التي  ، السورغوماتباتن، أن  فإنه يمكن االستنتاج وبناء

 C3 أكثر قدرة تنافسية على امتصاص آزوت التربة من نباتات المجموعة            ،C4 المجموعة   تتبع

 .ال بقولي ١ ي إلى بقول٢زراعة النسبة  إتباععند ذلك و كالسيسبان،

 

 
) Ses(يف األجزاء اخلضـرية والتكاثريـة لنبـات السيسـبان           ) هـ/Nكغ   (اآلزوت الكلي املمتص  : 6اجلدول  

 وذلك  Intercropped  وبشكل خمتلط     Soleاملزروعة بشكل منفرد    ) Sun(وعباد الشمس   ) Sor(والسورغوم  
 خالل ثالثة مراحل من النمو

  
 مقارنة بين أنظمة الزراعة لكل نوع نباتي على حدة

١المرحلة   ٢المرحلة   ٣ المرحلة   
مجموع  نظام الزراعة

 خضري
مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

 Sesbania        
Sole 38.8 a 107.2 a76.7 a 184 a 55.0 b 195 a 250 a 
Intercropped  (sor) 31.9 b 99.8 a 49.3 b 149 b 89.0 a 102 c 190 b 
Intercropped  (sun) 24.2 c 62.6 b 41.3 b 104 c 61.3 b 137 b 198 b 

LSD 0.05 6.1 15.8 16.1 23.1 20.5 32.6 47 
Sorghum 

Sole 22.2 b 38.1 9.2 47.3 51.8 b 8.9 b 60.8 b 
intercropped 38.6 a 50.3 12.2 62.5 84.9 a 12.6 a 97.5 a 

LSD 0.05 5.5 N.S N.S N.S 16.2 3.1 16.9 
Sunflower 

Sole 36.4 a 115.3 a 32.1 a 147 a 47.1 a 83.1 a 130 a 
intercropped 7.01 b 27.2 b 7.6 b 34.8 b 23.5 b 34.0 b 57.5 b 
LSD 0.05 8.5 31.9 10.7 38.9 6.1 19.7 21.5 
 مقارنة بين أنظمة الزراعة

Sole crop        
Sesbania 38.8 b 107.2 bc76.7 a 184 a 55.0 c 195 a 250 b 
Sorghum 22.2 c 38.1 d 9.2 d 47.3 c 51.8 c 8.9 e 60.8 d 
Sunflower 36.4 b 115.3 b 32.1 c 147 b 47.1 c 83.1 d 130 c 

intercropped        
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Ses+Sor 70.58 a150.1 a61.5 b212 a 174 a 114 c 288 a 
Ses+Sun 31.23 b89.8 c48.9 b139 b 84.6b 171 b 256 ab 

LSD 0.05 7.99 23 13 29.9 18 22.3  33.0 
 .٠,٠٥المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 

 
 

 KN لآلزوت الكلي في الزراعة المخـتلط        النسبي تاجاإلن معامل   ، بلغت قيم  ماسبقإضافة إلى   

 حيث يشير   ، أكبر من الواحد   قيماً ١,١٤ (KN2)  أو السيسبان  ٤,٨ (KN1) لكل من السورغوم  

، لم يتأثر سلباً  الذي بدوره    السيسبان   ته إلى جانب  لدى زراع لسورغوم  لاإليجابي  ذلك إلى التأثر    

  يشير إلى أن األول أكثـر      C3ة مع السيسبان     مقارن C4 في السورغوم    Kغير أن ارتفاع قيمة     

  لصـالح السـورغوم  ٣,٦٦+ A في امتصاص اآلزوت حيث كانـت القيمـة     الثاني من   تفوقاً

 .)٨جدول ال(

 

 

 

 
)  Ses(يف األجزاء اخلضرية والتكاثرية لنبات السيسبان       ) هـ/Nكغ  (كميات اآلزوت املمتص من التربة      : 7اجلدول  

أوعبـاد الشـمس    ) Sor( مع نباتات السورغوم     Intercroppedوبشكل خمتلط    Soleاملزروعة بشكل منفرد    
)Sun (وذلك خالل ثالثة مراحل من النمو 

  
١المرحلة   ٢المرحلة   ٣المرحلة    

Cropping system  مجموع
 خضري

مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

 Sesbania        
Sole 29.6 a 66.8 a43.1 a110 a 33.1 105.6 a 138.7 a 
Intercropped  (sor) 20.7 b 44.5 b 20.5 b 65 b 35.1 48.1 c 83.1 b 
Intercropped  (sun) 15.3 c 35.2 b 18.5 b 53.7 b 35.4 65.7  b 101.6 b 

LSD 0.05 4.8 11.2 18.9 25.9 N.S 16.2 23.4 
 .٠,٠٥مشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ال) ضمن العمود(المتوسطات 

 

عبـاد  / البينيـة سيسـبان     لزراعة  في نظام ا  بينت نتائج معامل اإلنتاج النسبي لآلزوت الكلي        

 للسيسـبان   ١,٣٤،  ١,١٩( الواحد   ا للنوعين كانا متشابهين نسبياً وتجاوز     KN أن قيمة    الشمس

 يتأثرالنوعـان شير إلى أنه في فترة حياة النباتات كاملة، لم          ، مما ي  )وعباد الشمس على التوالي   

 انهما قد تأثرا سلبياً في المراحل السابقة وخاصة عباد الشـمس            ، غير  بالزراعة المختلطة  سلباً

كانت ، والتي   Aإضافة إلى ذلك، يمكن االستنتاج على ضوء مؤشر القيمة          ).DAP ٧٠ و   ٤٠(

 . على امتصاص اآلزوتنوعينسية للناف الصفر، تشابه القدرة التفي حدود
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 (KN)معامل اإلنتاج النسـيب لكميـة اآلزوت        : ٨اجلدول  
، إضافة إىل  (KN2) وللسيسبان(KN1)للنباتات الالبقولية 

ضمن نظام   ) Aggressivity") A=K1-K2"مؤشر  
 الزراعة البينية

 

Intercropping KN Ses+Sor Ses+Sun 
 المرحلة األولى 

K1N (non-legume)5.26 0.58 
K2 N  (sesbania) 1.25 0.95 
A= (K1-K2) +4.01 -0.36 

الثانيةالمرحلة    
K1N (non-legume)4.0 0.71 
K2 N  (sesbania) 1.23 0.86 
A= (K1-K2) +2.77 -0.15 

الثالثةالمرحلة    
K1N (non-legume)4.8 1.34 
K2 N  (sesbania) 1.14 1.19 
A= (K1-K2) +3.66 +0.14 

Ses :،سيسبان Sun : ،عباد الشمسSor :سورغوم  
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 :)15N ) δ15N للنظيرالوفرة الطبيعيةدام طريقة تقدير كفاءة تثبيت اآلزوت الجوي باستخ 

 في المجموع الخضـري واألجـزاء التكاثريـة لنباتـات           (‰)δ15N قيم   ٩يبين الجدول رقم    

رد أو مختلط وذلك خـالل مراحـل        فنالسيسبان والسورغوم وعباد الشمس المزروعة بشكل م      

 فـي   (‰)δ15N قيم الوفرة الطبيعية لنظائر اآلزوت     ١ويلخص الشكل رقم    . مختلفة من النمو  

 أعلـى مـن     كانتافة  ك δ15Nمن المالحظ أن قيم      . خالل مراحل النمو المختلفة    كامل النبات 

 مقارنة  15Nنظير  الصفر وهذا يدل على أن التركيب النظيري في النباتات المدروسة مغناة بال           

 .باآلزوت الجوي

 
 يف 13C∆ النظريي للكربـون  تمييزوقيم ال δ13C  والكربون(‰) δ15N  اآلزوتلنظريي الطبيعية  الوفرة قيم٩اجلدول 

 فردن املزروعة بشكل م Sun  وعباد الشمسSor  والسورغومSes اموع اخلضري واألجزاء التكاثرية لنباتات السيسبان
 Soleأو خمتلط Intercropped  وذلك خالل مراحل خمتلفة من النمو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع الخضري
δ15N(‰) δ13C (‰) ∆13C (‰) Cropping system 

١المرحلة  ٢المرحلة   ٣المرحلة   ٣المرحلة    في 
Sesbania      

Sole 6.37 a 5.33 a 5.13 a -26.8 b 18.3 b 
Intercropped  (sor) 5.14 b 3.40 b 2.87 b -26.3 c 17.8 c 
Intercropped  (sun) 5.05 b 4.64 a 5.14 a -27.7 a 19.2 a 
LSD 0.05 0.67 0.84 1.25 0.47 0.45 

Sorghum      
Sole 8.42 9.20 9.33 -12.4 4.4 
Intercropped 8.58 9.15 9.03 -12.6 4.6 
LSD 0.05 N.S N.S N.S N.S N.S 

Sunflower      
Sole 9.13 9.33 9.57 -28.5 b 19.9 b 
Intercropped 8.56 9.61 9.31 -29.5 a 20.8 a 
LSD 0.05 N.S N.S N.S 0.79 0.15 

 األجزاء التكاثرية
Sesbania      

Sole - 4.44 4.49 -26.2 ab 17.7 ab 
Intercropped  (sor) - 3.10 3.76 -25.4 b 16.9 b 
Intercropped  (sun) - 3.43 3.85 -26.8 a 18.6 a 
LSD 0.05 - N.S N.S 0.90 0.86 

Sorghum      
Sole - 9.75 a 9.16 -12.4 4.3 
Intercropped - 8.01 b 8.86 -11.9 3.9 
LSD 0.05 - 0.84 N.S N.S N.S 

Sunflower      
Sole - 9.58 9.50 -28.0 b 19.4 b 
Intercropped - 8.74 9.16 -28.7 a 20.1 a 
LSD 0.05 - N.S N.S 0.66 0.64 
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 .٠,٠٥المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
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 فـي   (‰)δ15N  اآلزوت ير الطبيعية لنظ  الوفرة قيم: ١الشكل  
 وعباد الشـمس    Sorوالسورغوم    Sesان  نبات السيسب كامل  
Sun   فرد أو مختلط وذلك خالل مراحـل       ن المزروعة بشكل م

، إضافة إلى قيمـة لـآلزوت المثبـت فـي           مختلفة من النمو  
 السيسبان
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  عنصـر   لآلزوت المثبت في نباتات السيسبان النامية في بيئـة خاليـة مـن             δ15Nبلغت قيمة   

لنباتات غيـر المثبتـة    القيم المقدرة في ا متوسط معنوياً عن مختلفة وهي ‰)١,٣٧-( اآلزوت

 ٣,٣١ + في حين تراوحت في نباتات السيسبان بـين        ،)في السورغوم وعباد الشمس    ‰٩,٢+(

 .والتي اختلفت باختالف مرحلة النمو ونظام الزراعة المتبع ‰٦,٣٤+و 

 القيمة النظيرية آلزوت التربـة المتـاح        )غير المثبتة ( في النباتات المرجعية     δ15Nتمثل قيمة   

 أن هذه القيمة هي واحدة في كـل مـن النباتـات             ،ومن المعروف . ل مدة الدراسة   خال ،نمولل

مدى الفرق بين   ب دقة قياس المعدل التثبيتي لآلزوت الجوي        تتعلق . البقولية والنباتاتالمرجعية  

 القيمـة و ) في النباتات المرجعية   تعيينه يجرى   الذي (نظيرية لآلزوت المتاح في التربة    القيمة ال 

 Shearer and kohl, 1986; Domenach et( من الهواء الجويالمثبت زوت النظيرية لآل

al., 1989(. 

مـو النبـات     ن حلا قد تأثرت بمر   ،في نباتات السيسبان  ،   δ15Nلوحظ في هذه الدراسة أن قيم       

 ،أعلى قيمة في المرحلة األولى من نمو نباتات السيسبان         لوحظت  حيث وبنظام الزراعة المتبع  

 في  عموماًالقيم  هذه   انخفضت لآلزوت الجوي، في حين       منخفضةٍ  تثبيتيةٍ كفاءٍةوهذا يشير إلى    

 . وهذا يدل على ارتفاع الكفاءة التثبيتية لآلزوت الجوي،المراحل الالحقة من النمو

 إلى أن نباتات السيسبان حصلت فـي بدايـة          ، مع الزمن  δ15Nيعود سبب االنخفاض في قيم      

 ، على اآلزوت الجوي   مادهااعتزاد   في حين    ، من التربة   على معظم آزوتها   (40DAP)نموها  

 .في المراحل الالحقة

فردة ن في نباتات السيسبان المختلطة مقارنة بـالم       δ15Nإضافة إلى ذلك، يعكس انخفاض قيمة       

 تماثل نتائج دراسات أخرى في أنظمة       النتيجةوهذه  . Ndfa%ارتفاع في قيمة اآلزوت المثبت      

 rice bean فـي نبـات   15N الوفرة الطبيعية للنظيركانت قيمة طة أخرى حيث زراعة مختل

. (Rerkasm et al, 1988)فـرداً  ن المزروع مالبقولي  الذرة أخفض من النباتمع المزروع

ه في مختلف أجزاء نبات السيسبان، حيـث        ثبت نسب وكميات اآلزوت الم    ١٠الجدول  وضح  وي

 فـي أوراق نباتـات      Ndfa%بلغـت   .  نمو النباتات  حلا مع زيادة مر   Ndfa%يالحظ ازدياد   

 يوم بعد الزراعة على     ١٠٠ و   ٧٠ و   ٤٠في المراحل   % ٤٠ و   ٣٨ و   ٢٤فردة  نالسيسبان الم 

 وذلك  ،في كامل النبات  % ٤٤ و   ٤١ و ،في القرون % ٤٦ و   ٤١في حين كانت القيمة      .التوالي

ن المزروعـة   إما في نبات السيسبا   .  على التوالي  ، يوم بعد الزراعة   ١٠٠ و   ٧٠في المرحلتين   

السيسبان المنفرد   على   Ndfa% فيالحظ وجود تفوق معنوي في قيمة        ، السورغوم مع ةمختلط

 علـى   ً،في المراحل المـذكورة سـابقا     % ٥٦ و   ٥٦ و   ٣٦ في كامل النبات     حيث بلغت القيم  

فإنها %) ٤٨ و   ٤٨ و   ٣٨(أما في نباتات السيسبان المزروعة إلى جانب عباد الشمس          . التوالي
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 حيث كانـت  ، ماعدا المرحلة األولى، معنوياً عن القيمة المقاسة في السيسبان المنفرد     لم تختلف 

 .أكثر ارتفاعاً
 

يف األجزاء  ) هـ/Nكغ  (كميات اآلزوت املثبتة    و )Ndfa%(  لآلزوت املثبت من اجلو    النسب املؤية : ١٠اجلدول  
 مع  Intercropped  وبشكل خمتلط     Soleاملزروعة بشكل منفرد    )  Ses(اخلضرية والتكاثرية لنبات السيسبان     

 وذلك خالل ثالثة مراحل من النمو) Sun(أوعباد الشمس ) Sor(نباتات السورغوم 
 

 
%Ndfa 

١المرحلة   ٢المرحلة   ٣المرحلة    
Cropping system  مجموع

 خضري
مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

مجموع 
 خضري

أجزاء 
 تكاثرية

آامل 
 النبات

   Sesbania        
Sole 23.7 b 37.5 b45.7 40.6 b39.6 b 45.6 44.3 b 
Intercropped  (sor) 35.8 a 55.5 a58.3 56.4 a60.6 a 52.4 56.3 a 
Intercropped  (sun) 36.7 a 43.9 b55.2 48.4 ab39.5 b 51.5 48.1 b 

LSD 0.05 6.6 7.8 N.S 9.9 11.6 N.S 8.2 
Ndfa (kg N/ha) 

Sesbania 
Sole 9.2 40.4 b 33.6 a 74.0 a 21.8 b 89.8 a 112 
Intercropped  (sor) 11.3 55.3 a 28.8 ab84.1 a 53.7 a 53.4 b 107 
Intercropped  (sun) 8.9 27.4 c 22.8 b 50.1 b 25.4 b 70.8 ab 96 

LSD 0.05 N.S 10.2 8.2 17.2 14.6 27.0 N.S 
 .٠,٠٥يها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة المشار إل) ضمن العمود(المتوسطات 

 

 في الزراعـة المختلطـة      Ndfa%قد يعود السبب في ازدياد النشاط التثبيتي لآلزوت الجوي          

ة أكبر من    على كمي   السورغوم حصول مقارنة بالزراعة المنفردة إلى      السورغومللسيسبان مع   

 اآلزوت الجوي، وهذا مـا      علىاعتماد السيسبان   ة وبالتالي ارتفاع    فسمناالآزوت التربة نتيجة    

 ,.Izaurralde et al., 1992, Kurdali et al(لدراسـات السـابقة   الوحظ في العديد مـن  

1990, 1996, Hardarson et al., 1988 .( أشـار  و)Abaidoo and Van Kessel, 

 الذي يتصف عادةً   النبات غير البقولي    أن اإلجهاد اآلزوتي المتشكل نتيجةً لوجود      إلى) 1989

 العقـد   زيادة عدد ، قد يكون سبباً في      التربةفي  زوت المتاح   اآلمرتفعة على امتصاص     ةمقدرب

النشاط التثبيتـي لـآلزوت      للنبات وبالتالي ارتفاع في    على الجذور الثانوية     الجذرية المتشكلة 

زوت الجـوي فـي      زيادة الكفاءة التثبيتية لآل     تفسير الممكن أيضاً إضافة إلى ذلك، من     . الجوي

 السيسـبان   سفير بانخفاض تركيز النترات في ريزو     السورغومالزراعة المختلطة للسيسبان مع     

وهذا التفسير  . وميمن قبل السورغوم مما يقلل من التأثير السمي على الريزوب          نتيجة امتصاصه 

لنتـرات   دور النباتات النجيلية في الـتحكم بتركيـز ا  لتبيانيستحق إجراء مزيد من الدراسات   

 . الزراعة المختلطةظروفوعالقة ذلك بتثبيت اآلزوت الجوي من قبل النبات البقولي ضمن 
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هـ بحيث  /Nكغ١١٢ و   ٩٦تراوحت كميات اآلزوت المثبتة خالل مراحل النمو المختلفة بين          

 فـي الزراعـة     Ndfa%نسـب   لمتبعين في الزراعة رغم ارتفـاع        النظامين ا  ينلم تختلف ب  

هـذه  إلـى   شير  ُأقد  و. )١الجدول   (الجافةجم عن انخفاض في إنتاج المادة       المختلطة، وهذا نا  

 وذلك في أنظمة الزراعـة المختلطـة للبقوليـات والنجيليـات     ، في دراسات سابقة  ،المالحظة

(Danso et al., 1987; Tubita et al., 1994).  غير انه من المالحظ أن تـوزع اآلزوت 

 كميـة اآلزوت    نتكا.  تأثر بنظام الزراعة المتبع    رية قد المثبت بين األجزاء الخضرية والتكاث    

 ، المختلطة أعلى من الزراعة المنفـردة       في الزراعة  المثبتة في الجزء الخضري من السيسبان     

وفي حال السيسبان المزروع مع عبـاد الشـمس فلـم           . نروقفي حين كانت أقل معنوياً في ال      

ومن الجدير بالذكر أن كمية     . رد أو المختلط  يالحظ وجود اختالفات معنوية بين السيسبان المنف      

N           متساوٍ وزيعها بشكلٍ  المثبتة في نباتات السيسبان المزروعة إلى جانب السورغوم قد جرى ت  

وهذه النتيجـة لـم     ) على التوالي  هـ،   Nكغ   ٥٣,٤ و   ٥٣,٧( والجزء الخضري    القرونبين  

 .عباد الشمستلحظ ال في السيسبان المنفرد وال في السيسبان المختلط مع 

سيسبان بين نظـامي    على الرغم من عدم وجود فروق معنوية في كميات اآلزوت المثبتة في ال            

 يعطـي   ،نظام المختلط ال بزراعة السيسبان في     المساحة ثلثي إال أن استخدام     ين،الزراعة المتبع 

 .جوي من حيث تثبيت اآلزوت ال من الزراعة وذلكالمنفردالنظام على  قهأهمية بالغة في تفو

 نظـراً    مشـجعةً   هي نتائج  آلزوتا الوفرة الطبيعية لنظائر   النتائج المتعلقة باستعمال تقنية      إن

كما أن وجـود   .البقولية بين النباتات البقولية وغيرδ 15N اختالفات واضحة في قيم العطاءها

طي  يع ،سيسبان وتلك آلزوت التربة المتاح     لآلزوت المثبت في ال    δ15Nفروق جوهرية بين قيم     

وجـدير  . أهمية لدراسة التغذية اآلزوتية في نظم الزراعة المختلطة بين البقوليات والنجيليات          

تقارب القـيم   % ٥٦أو المختلطة   % ٤١ في نباتات السيسبان المنفردة      Ndfa%بالذكر أن قيم    

ديـد النظيـري    م طريقـة الت   وظفـت حيث  %) ٦٢ و   ٣٩(المتحصل عليها في دراسة سابقة      

، من ناحية أخرى). 15N )Kurdali et al., 2003الموسوم بالنظير اآلزوتي باستعمال السماد 

 بين نباتات السورغوم أو بين نباتـات عبـاد          δ15Nعدم وجود فروقات معنوية في قيم        يشير

عدم وجـود احتمـال     إلى   ،) ١الشكل   (المنفردة والمختلطة  الزراعة   وذلك بين نظامي  الشمس  

 . النباتات المجاورةآلزوت من السيسبان إلىانتقال إل

 :)13C∆(و التمييز النظيري ) 13C) δ13Cقيم الوفرة الطبيعية للنظير 

ية بين األنواع النباتية فـي نظـامي الزراعـة          وعلى الرغم من وجود بعض الفروقات المعن      

 C3 كانت في مجال القيم المتوقعة في نباتـات المجموعـة            δ13Cالمنفردة والمختلطة، فإن قيم     

 إلـى    وذلك في السيسبان المزروع    ‰26.3–نظراً ألن أعلى قيمة كانت      ) -٣٦ و   -٢٣بين  (
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تقـع  كما أن القـيم     ..  في عباد الشمس المختلط    ‰29.5–جانب السورغوم وأدنى قيمة كانت      

في السورغوم المنفـرد  ) -١٢,٦ ‰ و -١٢,٤ ‰بين (C4 مجال قيم نباتات المجموعةضمن

 . على التوالي،والمختلط

 تمثيل الكربـون    عن قياساً شامالً    13C∆ النظيري   تمييزعطي قيم ال  ، ت C3وعة  في نباتات المجم  

داخل في   CO2تعكس هذه القيمة التغيرات التي تطرأ على نسبة غاز          ، حيث   خالل فترة النمو  

 carboxilation كرسـلة ال سام وعمليـة موالمترافقة مع نفاذية ال Ca هاخارجإلى    Ciالخلية

 ,Rubisco) Farquhar et al., 1982; Farquhar et al., 1989, O’Learyبـاتريم  

 الثغـور التنفسـية وعمليـة    ن أي عامل يؤثر علـى عمـل  أ جدير بالذكر، و)1988 ,1981

إلجهـاد المـائي     فا . فـي األنسـجة النباتيـة      13C كمية   فيتؤثر   carboxilation كرسلةالـ

)Farquhar et al., 1989 ( والملوحة)Qian et al., 2004 ( الحرارة ودرجة)O’Leary, 

، تخفـض  )Farquhar et al., 1989, Ehleringer et al., 1986 (وأشعة الشمس) 1988

ـ     .  عمل المسام  على من خالل تأثيرها     13C∆من قيمة     ‰δ13C وتعكس القيم األكثر سلباً لـ

، فـإن    النبات إلى أي إجهـاد       ففي حال عدم تعرض   . 13C∆النظيري   تمييزال في قيم    اًارتفاع

رض النباتات إلـى    تعأما في حال    . اًلنظيري  يكون مرتفع   م تكون أكثر انفتاحاً والتمييز ا     المسا

 .13C∆ تنغلق جزئياً مما يخفض من قيم التمييز النظيري  سوفإجهاد، فالمسام

 الخضـرية  في األجزاء 13C∆النظيري  تمييزالأن قيم  ) ٩( الواردة في الجدول     البياناتوتشير  

 . وبنظام الزراعة المتبع النباتوعللنباتات قد تأثرت بن

 منخفضة معنوياً عن السيسبان     ‰17.8 في السيسبان المختلط مع السورغوم       13C∆كانت قيمة   

 كانـت منغلقـة     ، في الحالة األولى   ، بحيث يمكن ان يشير ذلك إلى أن المسام        ‰18.3المنفرد  

 ومـن المعـروف أن    . 13C التمييز النظيري بـالكربون       قيمة نسبياً مما أدى إلى انخفاض في     

 WUE) Farquhar كفاءة استعمال المـاء  معدل ارتفاع علىهي مؤشر  13C∆ قيم انخفاض

and Richards, 1984; Farquhar et al., 1989(، انخفـاض فـي نسـبة    لىوع Ci/Ca 

 انخفاض في الناقلية المسـامية نتيجـة انخفـاض إتاحـة المـاء              عنوالناجمة بشكل رئيسي    

)Sandquist and Ehleringer 2003 .(نظراً للحفاظ على نسبة رطوبة قريبة مـن  ،ولكن 

قليـل  احتمـال   هنـاك    الري، فإن    عمليةبتنظيم   كافة، وذلك السعة الحقلية في القطع التجربة      

 المعاملـة غير أن .  إلى إجهاد مائيالسورغوممع تعرض معاملة الزراعة المختلطة للسيسبان     ل

  يكون سبب  وبالتالي فإنه من المتوقع أن    .  استعمال الماء  تميزت بارتفاع في كفاءة   قد  المختلطة  

 وجود السورغوم الـذي يمكـن أن        من ناجم   ةالسيسبان المنفرد نباتات   في   13C∆  قيم انخفاض

 .لماء من السيسبان المجاور لها كفاءة في استعماليكون أكثر 
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 يترافق مختلط لم في السيسبان ال   المالحظة   13C∆ قيم    في نخفاضال ا يبدو أن من ناحية أخرى،    

إنتاج المادة  المقارنة مع السيسبان المنفرد، فإن انخفاض       لدى  ف. انخفاض إنتاج المادة الجافة   مع  

 انخفاض  نتيجةوليس  ) ٣/٢( انخفاض في الكثافة النباتية      يعود إلى في السيسبان المختلط     الجافة

 مـع نشـاط     عادةًرافق  تي النشاط التثبيتي لآلزوت الجوي      وبما أن . في نشاط التمثيل الضوئي   

قـد   13C∆ختالفات في قيم    الاكون  تأن   ، في هذه الحالة   ،التمثيل الضوئي، فإنه يمكن االستنتاج    

 . عن كفاءة التمثيل الضوئيتجة أكبر من االختالفات الناعلى نحوتأثرت بالناقلية المسامية 

 كانـت   13C∆أما في حالة السيسبان المزروع إلى جانب عباد الشـمس، فـيالحظ أن قيمـة                

 ,.Ehleringer et al( لقـد أشـار  . (‰18.3) أعلى معنوياً من السيسبان المنفرد 19.2‰

تعتمد و.  بزيادة التعرض ألشعة الشمس     تنخفض لنظيري للكربون ا قيمة التمييز    أن إلى   )1986

 لـألوراق   الهندسيحصول والشكل   م إلى الزراعة المختلطة على شكل ال      الواردةكمية الضوء   

)Ofori and Stern, 1987 ( .عباد الشمس  نباتكبر حجم أوراقأن  ،ج االستنتالذلك يمكن 

أن تكـون    ه من المتوقع   وبالتالي فإن  ،قد يكون سبباً في حدوث تظليل جزئي ألوراق السيسبان        

 التمييـز النظيـري      قيمـة   إلى ارتفاع فـي     بالتالي،  مما أدى  ،مسام هذه األخيرة أكثر انفتاحاً    

 .للكربون

 في أوراق السيسبان المختلط مع عباد الشمس مقارنة بـالمفردة هـو             ‰13C∆  قيم ع ارتفا يعد

 ;WUE) Farquhar and Richards, 1984 عن انخفاض في كفاءة استعمال الماء اًمؤشر

Farquhar et al., 1989.( استعمال الماء لكفاءةم التراكمية ي، فإن الق٤ وبالعودة إلى الجدول 

 للسيسبان ةفي الزراعة المختلط  )  يوم ٧٠-٠ أو 40-0(ن نمو النباتات    خالل الثلثين األوليين م   

 وعلى الرغم من عدم وجود فروق       .من النباتات في الزراعة المنفردة     قل كانت أ  وعباد الشمس 

 ، فـإن    النضج الفيزيولـوجي  ي الذكر في مرحلة     تين اآلنف ت بين المعامل  WUEمعنوية في قيم    

∆13C  نمو النباتفترة  القيمة المقاسة لكامل تمثلالمقاسة في هذه المرحلة. 

 منافسة داخل النـوع  حصولإمكانية ) ٢٠٠٣ (Poorter and Navas بينمن ناحية أخرى، 

كـون   ت لذلك مـن الممكـن أن     .  الجوي CO2 تجاه غاز    C4 و   C3النباتي الواحد بين نباتات     

ـ   بين المحاصيل في الزراعة المختلطة مقارنـة بـا         13C∆االختالفات في قيم      ةلمنفردة متعلق

 المعمقـة  الدراسات من   ا مزيد  يتطلب هذا المقترح غير أن    .CO2بالمنافسة بين األنواع على     

 ضـمن   (g)لناقلية المسـامية    لخلية، و  داخل وخارج ال   CO2إجراء قياسات لتراكيز     من خالل 

 .ت مختلفة من النبامستوياتظروف الزراعة المختلطة في 

 نتـائج األوراق،    منحى نسبياً مع    اًء التكاثرية للنباتات متوافق    في األجزا  13C∆ نتائج   منحى كان

إال أنها كانت عموماً أكثر انخفاضاً، وهذا يرتبط باختالفات في التراكيب الكيميائية بين أجزاء              
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 ;Knight et al., 1995(النباتات المختلفة كمـا أشـارت إليـه العديـد مـن الدراسـات       

Ehleringer, 1990(. تأثير النوع النباتي ضمن المجموعـة  فيما يتعلق بوC3   كانـت قـيم ،

∆13C      حيث يشـير    ‰ 18.9 أعلى من السيسبان المنفرد      ‰ 19.9 في عباد الشمس المنفرد 

التي تختلف عن بعضها البعض مورفولوجيـاً       و تتأثر باألنواع النباتية     13C∆ذلك إلى أن قيمة     

ومـن ناحيـة    . بات البيئية والغذائية لها   وفيزيولوجياً إضافة إلى االختالفات الناجمة عن المتطل      

 في نباتات عباد الشمس كانت ضمن مجال العديد مـن           13C∆أخرى يمكن اإلشارة إلى أن قيم       

 Lambrides et( ‰٢٣,٨و ‰١٩,٥ الوراثية لهذا النوع النباتي والتي تراوحت بين الطرز

al., 2004.( 

 : في األوراقC%و % Nالعالقة بين 

 البينية في أوراق النباتات في الزراعة       N% أن نسب    ١١ردة في الجدول    تشير المعطيات الوا  

حلتـي اإلزهـار    كانت عموماً أكثر ارتفاعاً من مثيالتها في الزراعة المنفردة، وخاصة في مر           

 علـى مـا     ، في المرحلة األخيرة     المحددة C%  نسب لم تتأثر  في حين  ،والنضج الفيزيولوجي 

 C  الكربـون   المعبر عنها بنسبة   ،C% و   N%العالقة بين   نت  كا. عتب بنظام الزراعة الم   ،يبدو

 ومـن ). ١١الجـدول  ( في الزراعة البينية مقارنـة بـالمنفردة        ارتفاعاًأكثر   ،N اآلزوت   إلى

 ومعـدل   تحللهـا  ببطيء تتصف   ٣٠ أكبر من    N:Cالمعروف أن المخلفات النباتية ذات قيمة       

 N:Cقيم  ميز المخلفات النباتية ذات     في حين تت   ،آلزوتل مرتفع )Immobilization( تسكين

لذلك، يمكن االستنتاج ). Giller and Wilson, 1993( بارتفاع معدل التحلل ،أكثر انخفاضاً

المخلفات النباتية   ن استعمال  الفائدة م  يتوقع أن تكون  السابقة، أنه بعد إزالة البذور،      ات  نابيمن ال 

 ، بـاآلزوت  في تغذية المحاصيل الالحقـة     ،أخضر كسماد   ،الزراعة المختلط نظام  ن  مجمة  االن

 إجـراء تحديـد     يستدعيوهذا   . الزراعة المنفردة  محاصيلمخلفات  أفضل بكثير من استعمال     

 الالحقـة كمي لآلزوت الممتص من هذا الطراز من المخلفات النباتية في أنسجة المحاصـيل              

 ).15N)Kurdali, 2004باستعمال 

 مقارنة اآلزوت في أوراق نباتات عباد الشمس        محتوى ارتفاعمن ناحية أخرى، يالحظ عموماً      

ـ          ب   ارتفـاع محتـوى    ىالسورغوم، وخاصة في المرحلتين األولى والثانية، وهذا يعود غالباً إل

نباتات  مقارنة بمحتواها في C3في نباتات   ribulose bisphosphate إلنزيم البروتينات الذوابة

C4) Sage et al., 1987 .( 
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 :ستنتاجاتاال

 اآلزوت  يريتوظيف االختالفات الطبيعية لنظ    تتناول من نوعها التي     ولىتعد هذه الدراسة األ   
15N   13 والكربونC ذات المجموعـة    نباتـات السيسـبان     ل  البينيـة  زراعـة اليم أداء   ي لتقC3 

و إلى جانـب نبـات مـن        السورغوم أ ك C4ة   سواء إلى جانب نبات من المجموع      ةالمزروع

 الكلـي وتثبيـت اآلزوت       من حيث إنتاج المادة الجافة، اآلزوت      ، كعباد الشمس  C3المجموعة  

 .النظيري للكربون مييزالجوي والت

 بـين  15Nنظيـر  ل لالوفرة الطبيعيـة   توظيف الطريقة التي تعتمد على االختالف فيإن ـ  ١

سبة لتقدير كفاءة تثبيـت اآلزوت       هي طريقة منا   ،زوت التربة المتاح  آاآلزوت الجوي و  

الجوي في نباتات السيسبان المزروعة بشكل منفرد أو بشكل مخـتلط مـع نباتـات ال                

 .بقولية

 يف األجزاء اخلضـرية     N:Cونسب(%) توى اآلزوت والكربونحم: ١١اجلدول  
املزروعة بشكل  ) Sun(وعباد الشمس   ) Sor(والسورغوم  ) Ses(لنبات السيسبان   

  .Intercropped  وبشكل خمتلط Soleمنفرد 
 

%N %C N:C Cropping system 
٢المرحلة ١المرحلة  ٣المرحلة   ٣المرحلة     

Sesbania                     
Sole 3.17 2.03 b 1.42 c 45.24 31.9 a 
Intercropped  (sor) 3.39 2.79 a 3.58 a 44.51 12.5 c 
Intercropped  (sun) 3.41 1.99 b 2.07 b 44.75 21.7 b 
LSD 0.05 N.S 0.33 0.25 N.S 2.7 

Sorghum      
Sole 1.46 b 0.74 b 0.87 b 41.20 48.1 a 
Intercropped 2.51 a 1.78 a 2.68 a 40.53 15.2 b 
LSD 0.05 0.25 0.2 0.19 N.S 7.0 

Sunflower      
Sole 2.94 1.72 b 0.91 b 40.77 44.9 a 
Intercropped 3.26 2.07 a 1.38 a 40.02 29.4 b 
LSD 0.05 N.S 0.32 0.22 N.S 6.0 

يـاً بمسـتوى ثقـة      المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنو      ) ضمن العمود (المتوسطات  

٠,٠٥. 
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 بزراعة السيسبان ضمن نظام الزراعة المخـتلط  المساحة ثلثي ـ على الرغم من استعمال  ٢

ذا يعكـس    وه ، نظيرتيها في الزراعة المنفردة     عن  لم تختلف  المثبت اآلزوت   كميةفإن  

 .أهمية نظام الزراعة المختلط من حيث تثبيت اآلزوت الجوي

أعظم مما هـي   ـ كانت كفاءة استعمال نظام الزراعة المختلط للسيسبان مع ذرة السورغوم  ٣

 وهـذا   .إنتاج المادة الجافة خالل كامل نمو النبات      من حيث    الزراعة المنفردة    عليه في 

 كفاءة اسـتعمال    تختلفم  لالواحد، في حين     حيث كانت أكبر من      LERما عكسته قيم    

 الزراعة المنفردة نظـراً ألن قيمـة        عباد الشمس عن  الزراعة المختلطة للسيسبان مع     

LER لواحدإلى ا كانت مساوية. 

لسسيسـبان  ل  المخـتلط  امتصاص اآلزوت ضمن نظام الزراعة ـ لوحظ تحسن واضح في ٤

 إلـى   إضافة ، السورغوم قبلن  والسورغوم نتيجة تحسن في امتصاص آزوت التربة م       

تـأثر  ت بـدون أن     (Ndfa%)زيادة في النشاط التثبيتي لآلزوت الجوي في السيسـبان          

 .المثبتةكمية ال

، فـإن نبـات   غيـر البقـولي   مع خط من النبات البقولي ـ عند زراعة خطين من النبات  ٥

فـي  .  على امتصاص آزوت التربة    C3 أكثر قدرة تنافسية من السيسبان       C4السورغوم  

نسب ب ذلك عموماً    باطنافسية من عباد الشمس نظراً الرت     حين كان السيسبان أكثر قدرة ت     

 .عينالزراعة بين النظامين المتب

 في أنسجة النباتات بنوع النبات وبنظام الزراعـة  ‰13C∆النظيري  تمييزال  ـ تأثرت قيم ٦

 .المتبع

تلطة أقل من المنفردة مما يشير  في أوراق النباتات ضمن الزراعة المخC/N ـ كانت قيمة  ٧

 موقـع الزراعـة   في حال زراعتهـا ضـمن      المحاصيلإلى أهمية ذلك في زيادة نمو       

 .المختلطة مقارنة بالمنفردة

 

  

 

 

 

 

 

 



 ٣٦

REFERENCES 
 
Abaidoo, R C and Van Kessel C, 1989: 15N uptake, N2 fixation and Rhizobial inter strain competition 

in soybean and bean, intercropped with maize. Soil Biol, Biochem, 21, 1, 155-159. 
Amarger N; Mariotti F, Durr J C; Bourguignon C and Lagacherie B 1979: Estimate of symbiotically 

fixed nitrogen in field grown soybeans using variations in 15N natural abundance. Plant and Soil. 
52: 269-280. 

Arslan, A.; Kurdali, F. 1996: Rainfed Vetch-Barley mixed Cropping in the Syrian Semi-Arid 
Conditions. II. Water Use Efficiency and Roots Distribution. Plant Soil. 183, 149-160 

Berkasem B; Rerkasem K; Peoples M B; Herridge D F and Bergersen F J 1988: Measurement of N2 
fixation in maize (Zea mays L.) – ricebean (Vigna umbellate [Thunb.] Ohwi and Ohashi) 
intercrops. Plant and Soil, 108: 125-135. 

Danso S K A, Zapata F and Hardarson 1987: Nitrogen fixation in fababeans as affected by plant 
population density in sole or intercropped systems with barley. Soil Biol. Biochem. 19: 411-415. 

Sandquist, D.R. and J. R. Ehleringer 2003:  Carbon isotope discrimination differences within and 
between contrasting populations of Encelia farinosa raised under common-environment 
conditions.  Oecologia, 134: 463-470  

Domenach A M and Chalamet A 1979: Estimates d'azote par le soja a l'aide de deux méthodes  
l'analyses isotopiques.  C. R. Acad. Sci. Paris 289: 291-294. 

Domenach A. M.; Kurdali F and Bardin R 1989: Estimation of symbiotic dinitrogen fixation in Alder 
forest by the method based on natural 15N abundance. Plant and Soil, 1989, 118: 51-59 

Ehleringer J R 1990: Correlation between carbon isotope discrimination and leaf conductance to water 
vapor in common beans. Plant Physiol. 93: 1422-1425. 

Ehleringer J R, Field CB, Lin ZF, Kuo CY 1986: Leaf Carbon isotope and mineral composition in 
subtropical plants along an irradiance cline. Oecologia 70: 520-526. 

Fageria, N. K.1992: Maximizing Crop Yield. Marcel Dekker Inc: New York, USA. 274pp. 
Farquhar, G. D., J. R. Ehleringer and K. T. Hubick 1989 Carbon isotope discrimination and 

photosynthesis. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 40: 503–537.  
Farquhar, G. D., M. H. O'Leary, and J. A. Berry. 1982: On the relationship between carbon isotope 

discrimination and the intercellular carbon dioxide concentration in leaves. Aust J Plant Physiol 9: 
121-137. 

Farquhar, G.D., and A Richards. 1984: Isotopic Composition of Plant Carbon correlates with Water-
use Efficiency of Wheat Genotype. Aust. J. Plant Physiol., 11: 539-552. 

Francis C A: Biological Efficiency in Multiple-Cropping Systems. Advances in Agronomy, 1989, 42: 
1-42. 

Fujita, K.; Ogata, S.; Matsumoto, K.; Masuda, T.; Ofosu-Budu, G. K.; Kuwata, K 1990: Nitrogen 
Transfer and Dry Matter Production in Soybean and Sorghum Mixed Cropping System at 
Different Population Densities. Soil Sci. Plant Nutr., 36, 233-241. 

Giller, K. E. and J. Wilson. 1993: Nitrogen Fixation in Tropical Cropping Systems; 313 pp., CAB 
International: Oxon, UK  

Hardarson, G.; Danso, S. K. A.; Zapata, F. 1988: Dinitrogen Fixation Measurements in Alfalfa – 
Ryegrass Swards Using Nitrogen – 15 and Influence of The Reference Crop. Crop Sci., 28, 101 –
105. 

Haynes, R J. 1980: Competitive Aspects of the Grass- Legume Association. Adv. Agron., 33, 227-261. 
Izaurralde, R. C.; Mcgill, W. B.; Juma N. G. 1992: Nitrogen Fixation Efficiency, Interspecies N 

Transfer, and Root Growth in Barley Field Pea Intercrop on a Black Chernozemic Soil. Biol. 
Fertil. Soils, 13, 11-16. 

Kandel, H. J.; Schneiter, A. A. and Johnson B. L. Intercropping legumes into sunflower at different 
growth stages. Crop Science 1997, 37, 1532-1537. 

Knight J D; Thies J E; Singleton P W and C Van Kessel 1995: Carbon Isotope Composition on N2-
Fixing and N-fertilized Legumes along Elevational Gradient. Plant and Soil, 177: 101-109. 

Kurdali F., M. Janat., and K. Khalifa. 2003. Growth and nitrogen fixation and uptake in 
dhaincha/sorghum intercropping system under saline and non saline conditions. Communications 
in Soil Science and Plant Analysis 34: 2471-2494. 

Kurdali, F., and F. Al-Ain. 2002. Effect of different water salinity levels on growth, nodulation and N2-
fixation by dhaincha and on growth of sunflower using a 15N tracer technique. Journal of Plant 
Nutrition 25: (11) 2483-2498. 

Kurdali, F., 2004. Estimates of dry matter yield and N uptake in sorghum grown on saline and non-
saline soils manured with dhaincha plant residues. Journal of Plant Nutrition 27: 1611-1633. 



 ٣٧

Kurdali, F.; Domenach, A. M.; Bardin, R. 1990: Alder- Poplar Association: Determination of Plant 
Nitrogen Sources by Isotope Techniques. Biol. Fertil. Soils, 9, 321-329. 

Kurdali, F.; Sharabi, N. E.; Arslan, A. 1996: Rainfed Vetch-Barley mixed Cropping in the Syrian 
Semi-Arid Conditions. I. Nitrogen Nutrition Using 15N Isotopic Dilution. Plant and Soil, 183, 137-
148. 

Lambrides C J; S. C. Chapman and R. Shorter 2004: Genetic Variation for Carbon Isotope 
Discrimination in Sunflower: Association with Transpiration Efficiency and Evidence for 
Cytoplasmic Inheritance. Crop Sci. 44: 1642-1653. 

McGlichrist C A 1965: Analysis of competition experiments. Biometrics. 21: 975-985. 
Mead, R.; Willy, R. W. 1980: The Concept of a "Land Equivalent Ratio" and Advantages in Yield 

from Intercropping. Exp. Agric., 16, 217-228. 
O’Leary, M. H., Carbon isotope discrimination in plants. Phytochemistry, 1981, 20, 553–567. 
O’Leary, M. H., 1988: Carbon isotope in photosynthesis. Bio Science,  38, 325–336. 
Offori, F.; Stern, W. R. 1987: Evaluation of N2- Fixation and Nitrogen Economy of Maize/ Cowpea 

Intercrop System Using 15N Dilution Method. Plant and Soil, 102, 149-160. 
Poorter, H and ML Navas. 2003: Plant growth and competition at elevated CO2: on winners, losers and 

functional groups. New Phytologist, 157 (2), 175-198. 
Qian Y L, Follett R F, Wilhelm S, Koski A J and Shahba M A 2004: Carbon isotope discrimination of 

three Kentucky Bluegrass cultivars with contrasting salinity tolerance. Agronomy Journal. 96: 
571-575. 

Sage, R F., R. W. Pearcy; J. R. Seemann 1987. The nitrogenase efficiency of C3 and C4 plants. III. 
Leaf nitrogen effects on the activity of carboxilating enzymes in Chenopodium album (L.) and 
Amaranthus retroflexus (L.). Plant physiology, 85, 355-359. 

Sandhu, G. R., and M. I. Haq. 1981. Economic Utilization and Amelioration of Salt-Affected Soils, pp 
111-114. Iin Qureshi, R. H., S. Muhammad, and M. Aslam. eds., Membrane biophysics and salt 
tolerance in plants. University of Agriculture: Faisalabad, Pakistan. 

Shearer G and Kohl D H 1986: N2 Fixation in Field Settings: Estimates Based on Natural 15N 
abundance (Review). Aust. J. Plant Physiol. 13: 699-756. 

Snoeck D; Zapata F and Domenach A. M. Isotopic evidence of the transfer of nitrogen fixed by 
legumes to coffee trees. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2000, 4 (2), 95-100. 

Tobita, S.; Ito, O.; Matsunaga, R.; Rao, T. P.; Rego; T. J.; Johansen, C.; Yoneyama, T. 1994: Field 
Evaluation of Nitrogen Fixation and Use of Nitrogen Fertilizer by Sorghum/ Pigeonpea 
Intercropping on an Alifisol in the Indian Semi- Arid Tropics. Boil. Fertil. Soils., 17, 241-248. 

Zarkawi, M., M. R. Al-Masri, and Kh. Khalifa. 2003. Research note: An observation on yield and 
nutritive value of Sesbania aculeata and its feeding to Damascus does. Tropical Grasslands 37: 
187-192. 

 



 ٣٨

Growth and N2-fixation of Dhaincha C-3/Sorghum C-4 and Dhaincha 
C-3/Sunflower C-3 Intercropping Systems Using the 15N and 13C 

Natural Abundance Technique 
 

F. Kurdali  

Atomic Energy Commission, Agriculture Department P.O. Box 6091, Damascus, Syria, 
 E-mail scientific@aec.org.sy 

 
ABSTRACT 

A field experiment on dhaincha C3 (Sesbania aculeata Pers), sunflower C3 (Helianthus annuus L.) 

and sorghum C4 (Sorghum bicolor L.) plants grown in monocropping and intercropping systems 

was conducted to evaluate seed yield, dry matter production, total N yield, land equivalent ratio 

(LER), intraspecific competition for soil N uptake, water use efficiency (WUE) and N2-fixation 

using the 15N natural abundance technique ( δ15N). Moreover, carbon isotope discrimination (∆13C) 

was determined to assess factors responsible for crop performance variability in the different 

cropping systems. 

Intercropping of sesbania/sorghum showed greater efficiency over monocropping in producing dry 

matter, during the entire growth period, as indicated by the LERs (>1); whereas, the efficiency of 

producing dry matter in the sesbania /sunflower intercropping was similar to that in the 

monocropping system (LER=1). Moreover, sorghum plants (C4) was more competitive than 

sesbania (C3) for soil N uptake; whereas, sesbania seemed to be more competitive than its 

associated sunflower (C3). N uptake in the mixed stand of sesbania/sorghum was improved due to 

the increase in soil N uptake by the component sorghum and the higher root nodule activity of 

component sesbania without affecting the amount of N2 fixed. In both cropping systems, sesbania 

plants fixed almost the same amount of N2 (an average of 105 kg N/ha) although the number of 

rows in the mixed stand was 2/3 of that in the pure stand. This gives an advantage of the 

intercropping over sole cropping system with regards to N2-fixation. 13C discrimination in plant 

materials was found to be affected by plant species and the cropping system. Factors affected ∆13C 

in plants grown in the mixed stand relative to solely grown crops are discussed. 
 

Key words: Intercropping, Sesbania, Sorghum, Sunflower, N2-fixation, 15N, 13C. 
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