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  ملخص

راآم وتثبيت اآلزوت الجوي      أجريت تجربتين بهدف  ة واآلزوت المت ادة الجاف  Ndfa تقييم إنتاج الم
ات الرغل الملحي      شجرية والفصة     Atriplex halimusفي نب المزروعين   Medicago arbrea ال

تعمال  ة باس أثرة بالملوح ة مت وق ترب تلط ف شكل مخ رد وب شكل منف اب ات االقتف النظير تقني  .15N ء ب
النظير مت طريقة داستخ جرت التجربة األولى في أصص حيث  ان . 15N اإلغناء ب اج   آ  مجموع إنت

ا ضمن           اتيين ضمن اسلوب الزراعة المختلطة       المادة الجافة للنوعين النب    ًا من مثيالته ى معنوي  أعل
ردة ة المنف لوب الزراع ى خفض آمي .أس ة إل ة المختلط ي المعامل ل ف ة الرغ ة اآلزوت  أدت زراع

ات الفصة         ة في نب شجرية الممتصة من الترب آلزوت الجوي        ال ي ل شاط التثبيت اع في الن ى ارتف  وإل
)%Ndfa (                 ين في الزراعة ين النظامين المتبع ة ب ات اآلزوت المثبت ة    .دون أن تتأثر آمي في التجرب

ل    ي الحق رت ف ي ج ة الت ة ا     الثاني تعمال طريق ت باس آلزوت المثب درة ل ة المق ت القيم وفرة ، آان ل
النظير      ل عليها   تقارب القيم التي جرى الحصو    ) 15N�15N )للنظير  الطبيعية   اء ب  15Nبطريقة اإلغن

ي  ة اآلصصف ن اإل. تجرب صة    يمك تلط للف ة المخ لوب الزراع تعمال أس أن اس تنتاج ب شجريةس  ال
اج العل                       أثرة بالملوحة من حيث اإلنت تثمار الترب المت دة الس في  والرغل الملحي من الطرق الواع

  .وتثبيت اآلزوت الجوي
  

  15Nلحي، ملوحة، زراعة مختلطة، ، رغل مشجريةفصة : آلمات المفتاح
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Forage production and n2 fixation in mixed cropping of 

saltbush and shrubby medic grown on a salt affected soil 
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ABSTRACT 

Two experiments were conducted to evaluate dry matter, nitrogen yield, N2 
fixation (Ndfa) and soil N uptake in saltbush (Atriplex halimus) and 
shrubby medic (Medicago arborea) grown either solely or in mixture on a 
salt affected soil, using 15N tracer techniques. In a pot experiment, the 
combined dry matter yield of both species was considerably higher than 
that of solely grown shrubs. The inclusion of saltbush in the mixed 
cropping system decreased soil N uptake by shrubby medic and enhanced 
%Ndfa without affecting amounts of N2 fixed. Under field conditions, 
estimated values of %Ndfa via �15N natural abundance were relatively 
similar to those of the pot experiment using 15N enrichment method. It can 
be concluded that the use of mixed cropping system of shrubby medic and 
saltbush could be a promising bio-saline agricultural approach to utilize salt 
affected soils in terms of forage yield and N2-fixation. 
 
Key words: Atriplex halimus, Medicago arborea, Intercropping, 15N. 
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  المقدمة -1
  

ة                   ة المحاصيل الزراعي ة التي تحد من إنتاجي اقم مشكلة الملوحة      . تعد الملوحة من العوامل الهام تتف

شار   رئيسيًا في المناطق الجافة التي تتصف بعدم آفاية األمطار الال        ة انت زمة لغسل األمالح من منطق

ذور ة       . الج ات الغذائي ة االحتياج دف تلبي ة به ة اإلنتاجي ي العملي ًا ف ة حالي ستثمر األراضي المالح ت

ة   يمكن معالجة مشاآل الملوحة باستعمال      . وغيرها ات مختلف د   . تقان ة المالحة       تع من  الزراعة الحيوي

ك االحتياجات  ة تل دة لتلبي ق الواع   حيث ،)Qureshi and Barrett-Lennard, 1998(الطرائ

أفضل  استثمار   ليصار إلى تحسين العمليات الزراعية    استعمال المصادر الوراثية و    في   أهميتهاتكمن  

أثرة بالملوحة  لألراضي   ري المالحة   المت اه ال  ,.Kurdali et al., 2003, Kurdali et al(  ومي

ة للملوحة من   Shrubsاألنجم  تعتبر  . )2007 ادة        المتحمل ستعمل إلع ة التي ت ين المصادر الوراثي  ب

ا          Atriplexيتبع الجنس   . الغطاء النباتي قي الترب المتأثرة بالملوحة      ز بتحمله ة تتمي واع نباتي  عدة أن

الم  . لظروف مرتفعة من الملوحة   تنتشر هذه األنواع في عديد من المناطق الجافة وشبه الجافة من الع

ستعمل  ي ت موالت ي داع ف بروتين ة آعل ضة لتغذي ة المنخف ة ذات النوعي واد العلفي ات  للم الحيوان

ة  د     .) Ben Salem et al. 2002( ،) Al-Masri et al., 2007 (الزراعي ك، تع ى ذل إضافة إل

ات ا صة  لبالنب وي، آالف آلزوت الج ة ل ة المثبت شجريةقولي ات Medicago arborea ال ن النبات  م

ة المتوسطية نظرًا          الهامةالعلفية   ة و     في البيئ ا الغذائي رات          لقيمته ل المجت ساغتها المفضلة من قب است

صغيرة  ات، وهي من )Amato et al., 2004(ال ستديمة الخضرة وال النبات ة للملوحة الم متحمل

رودة    اف والب ا الموطن األصلي له      ). Sibole et al., 2003(والجف ان وإيطالي د اليون وع تع  ذا الن

د الرغل الملحي       . على حوض البحر األبيض المتوسط         مناطق المطلة الذي انتشر إلى ال   النباتي    ويع

Atriplex halimus     اط شار الواسع في من ق حوض المتوسط    أيضًا من األنواع النباتية ذات االنت

)Le Houerou 2000, Martinez et al., 2003 ( ة سويات      بحيث ى مراآم ه عل ز بقدرت  يتمي

ي ظروف  صوديوم ف ن ال ة م ادمرتفع زد الملحياإلجه ح   وي ن مل ة م ز معتدل ود تراآي وه بوج  اد نم

NaCl )Bajji et al., 1998 .(اتي وع النب ذا الن ه ه ع ب ي يتمت ة الت ه للملوحه هي  إن اآللي في تحمل
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وم                     ى سطح األوراق والتي تق ة التي تتوضع عل مراآمة األمالح في خاليا مميزة تدعى الغدد الملحي

ى    ة إل ورات الملحي رز البل ات بف -Thomson and Liu, 1967; Qureshi and Barrett(خارج النب

Lennard 1998 .( ة   يعتقدتتصف هذه الميزة بأهمية بالغة حيث شجيرات المحب  أنه من إحدى مزايا ال

و  يجعل الظروف مناسبةألمالح في الترب المالحة، مما للملوحة هي قدرتها على خفض تراآيز ا    لنم

ذلك، . أنواع نباتية أخرى    د يكون      ل اع ق  الزراعة المختلطة للرغل الملحي مع شجيرات             أسلوب  إتب

سلبي لملوحة              ،الشجرية آالفصة   ،أخرى طريقة زراعية واعدة من حيث القدرة على خفض التأثير ال

ولي           المادة الخضرية  إنتاج  والتربة   ات البق ز        .  وتثبيت اآلزوت الجوي في النب ك، يتمي ى ذل إضافة إل

ة       ات البقولي اج      أسلوب الزراعة المختلطة للنبات ى إنت ة في الحصول عل ر من   خضري  والالبقولي أآب

  ).Al-Masri, 1998(الزراعة المنفردة فضًال عن تحسين القيمة الغذائية للمادة العلفية 

ع  (الشجرية نبات الفصة ةوبناًء على ماسبق، فإن هذه الدراسة هي األولى التي تتناول زراع      التي تتب

ات   ة نبات اعالت C3مجموع ث تف ن حي سار ا  م ضوئي م ل ال ي ) لتمثي ل الملح شكل )C4 (والرغ  ب

ي           ) 1 :  مايلي مختلط ضمن ظروف مالحة، والتي هدفت إلى       ة واآلزوت الكل ادة الجاف اج الم يم إنت تقي

قياس آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي       ) 2للنوعين النباتيين ضمن أسلوب الزراعة المختلطة والمنفردة،        

ولي    ات البق ي النب تعمالف م  باس ات الوس النظير  تقان س  )15N ،3ب يم المناف ى   ةتقي وعين عل ين الن  ب

  . امتصاص آزوت التربة
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  المواد والطرائق-2

  تجربة األصص -2-1

  :مواصفات التربة -2-1-1

وب          ر الحجر جن ة دي ة في منطق أجريت تجربة األصص في محظة بحوث هيئة الطاقة الذرية الواقع

ة مالحة جلب        أثرة بالملوحة من حوض       شرق مدينة دمشق، جرى ملئ األصص بترب ة مت ت من ترب

د                 ة تبع ك من منطق ى في سورية، وذل زور            20الفرات األدن ر ال ة دي وب شرق مدين م جن تمتعت  .  آ

ة  :التربة بالمواصفات الفيزيائية والكيميائية التالية ، )ECe) 6.8 dS/m (pH) 7.6 الناقلية الكهربائي

ضوية  ادة الع وى األ%). 19.8 (CaCO3، %)0.74(الم اتمحت Cl-) 16.83( ،HCO3: يون
- 

)1.28( ،SO4 
–) 17.1( ،Na+) 24.6( ،Ca2+) 4.73( ،Mg2+) 5.6 ( ر  /ميلليمول ). meq/l(ليت

اتيوني   ادل الك عة التب ولCEC (16.7(س ة100/ ميلليم رام ترب اح . غ سفور المت NH4 و 1.5 الف
+ 

  .غ/ مع0.8، اآلزوت الكلي )g/g� غرام/ميكروغرام( NO3 7.7 و59.7

  : المعامالت وتصميم التجربة-2-1-2

صة  ات الف ذور نبات ت ب شجريةزرع ي Medicago arborea ال ل الملح  Atriplex والرغ

halimus  بعد مضي شهرين من الزراعة،     ). 1:1( في أحواض مملوءة بخلطة من الرمل والتربة

ة    جرت .  آغ  12ملوءة بتربة مالحة تزن     إلى أصص م  نقلت النباتات الصغيرة     امالت   دراسة ثالث  مع

ردة          حيث ى زراعة منف شجرية للفصة   ) Sole( تضمنت المعاملة األول اني     )Med (ال ة الث ، والمعامل

ردة  ة منف وعين ).Atr(للرغل الملحي ) Sole(زراع ة الن ضمنت زراع د ت ة فق ة الثالث ا المعامل ، أم

س األصيص    ي نف اتيين ف رر   . ).Med.+Atr(النب ة مك ل بأربع شوائي الكام صميم الع ع الت ات، اتب

  .ووضعت األصص ضمن ظروف مناخية طبيعية
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  واالعتيان و التحاليل15N  الموسوم بالنظير إضافة السماد -2-1-3

اء    سبة إغن وم بن لفات األموني صورة س م ب سماد العل افة ال رت إض وق 15Nذرة % 9.6337ج  ف

ره شهرًا   هـ على مرحلتين وذلك بفاصل زمني قد      / N/ آغ 20 يكافئ وذلك بمعدل    ،المستوى الطبيعي 

  .واحدًا بين األولى والثانية

جرى اعتيان النباتات بعد مضي سبعة أشهر من الزراعة، فصل المجموع الخضري عن الجذور،                   

ات     .  المعاملة المختلطة   فيآما فصل نبات الفصة عن الرغل        م  ، C°70بدرجة حرارة     جففت العين ث

داهل         ووزنت   ة آل ين    جرى  . طحنت لتقدير محتواها من اآلزوت وفق طريق وى    تعي ري   المحت  النظي

ضوئي    دار ال اف اإلص تعمال مطي آلزوت   ). Jasco-150, Japan(باس ة ل سب المئوي سبت الن ح

ت  ة ) Ndfa%(المثب ق طريق رد  ). Fried and Middelboe 1977(وف ل المنف تعمل الرغ اس

   .الشجريةآنبات مرجعي لتقدير تثبيت اآلزوت الجوي في نباتات الفصة 

ضعت  اتخ اين     إالبيان ل التب ار تحلي ى اختب امالت    ANOVAل طات المع ة متوس رت مقارن ، وج

  .0.05 بمستوى ثقة LSDالمدروسة بحساب قيم أقل فرق معنوي 

ة الزراعة   ) Total Relative Yield )TRY الكلي  النسبيجرى تقدير معامل اإلنتاج لتقدير فعالي

افئ استعمال    -ن الناحية الرياضية م-يماثلوالذي ) de Wit, 1960(المختلطة مقارنة بالمنفردة  مك

   ):Land Equivalent Ratio ) LER ()Tofinga et al., 1993األرض 

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

Y :     إنتاج المادة الجافة أو اآلزوت الكلي  ،Yii   و Yjj        الرغل الملحي    للزراعة المنفردة لكل من i)( 

  .ختلطة للزراعة المYji, Yij  ، و(j) الشجريةوالفصة 

   التجربة الحقلية2-2
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أثرة          ي أرض مت اتيين ف وعين النب شتيل الن رى ت اله، ج ذآورة أع ة األصص الم ى تجرب افة إل إض

ك  األمالح وذل يب ة األصص    ف از تجرب ا إلنج ة منه ب الترب رى جل ي ج ا الت ة ذاته تلت .  المنطق ش

بعض    ضها ال ن بع د ع ي خطوط تبع ات ف ات  3النبات ين النبات سافة ب ر، والم ر 3 مت ق . مت ا يتعل فيم

رة           غ ع   . بالزراعة المختلطة جرت زراعة النوعين معًا في نفس الحف ة     3دد المكررات    بل  لكل معامل

ر أن  . هذه التجربة متابعة أداء النباتات لمدة عام آامل       ل الموضوعةآانت الخطة   . على حدة  بعض   غي

ات   ة األصص        النبات ان تجرب ل أسبوع واحد من اعتي ي قب ى رعي جزئ م يكن   .تعرضت إل ذلك، ل  ل

دور  دبالمق ة  تحدي امالت المختلف ي للمع ة الحقيق ادة الجاف اج الم زات   .  إنت دى مي ن إح ه م رًأ ألن ونظ

اج   تهي إمكانية حساب النسب المئوية لآلزوت المثبت في النباتا 15Nاستعمال تقانة    ة إنت  دون معرف

ا   المادة الجافة نتيجة لتعرض المحصول إلى ضرر بسبب األمراض والحشرات        ات وغيره  والحيوان

)Danso, 1988(        ر الطبيعي ا من النظي د محتواه ا لتحدي ، فقد جرى اعتيان المجموع الخضري له

يم     . 15Nلآلزوت   ا بحدود       في    15Nجرى تحديد ق ات أوزانه ك باستعمال         غم  7عين ة وذل ادة جاف  م

ابع  دفق المتت ة ذو الت اف الكتل از مطي  Integra-CN, PDZ Europea Scientific)جه

Instrument, UK).  

رى  سابج ات    ح ي نبات ت ف آلزوت المثب ة ل سب المئوي صة  الن شجريةالف ردة أو المختلال ة ط المنف

ة           )15N) 15N لنظير اآلزوت    ة الطبيعي الوفرةبمعرفة قيم    ر البقولي ة وغي  في آل من النباتات البقولي

   :)Amarger et al., 1979; Domenach and Chalamet 1979(  التاليةالمعادلةباستعمال 

%Ndfa= (�15N ref - �
15N fp)/ (�

15N ref - �) 1000  

15N ref : هي قيمة15N للرغل الملحيالزراعة المنفردة ( في النباتات المرجعية غير المثبتة(.  

15N fp : هي قيمة15N الشجريةالفصة ( في النبات البقولي المختبر.(  
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 B :  القيمة النظيرية15N‰ ة   لفصة المثبتةا في نباتات ل القيم  النامية في بيئة ال تحوي آزوت وتمث

ه     استعمال، ونظرًا لعدم توفر هذه القيمة فقد تم         النظيرية لآلزوت الجوي المثبت     القيمة المتحصل علي

ة      ى دراس ادًا عل صة اعتم ات الف ن نب  .  .Steel et al., (1983)م
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  )فصة شجيرية+رغل ملحي(زراعة مختلطة

  )فصة شجيرية (منفردةزراعة 

  )رغل ملحي (منفردةزراعة 
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   النتائج-3 

  : إنتاج المادة الجافة واآلزوت الكلي-3-1

دول  ين الج ات   1يب زاء نبات ي أج ة ف ادة الجاف اج الم صة  إنت شجريةالف  Medicago arborea ال

ي   ل الملح ا .  Atriplex halimusوالرغ ان إنت صة    آ ات الف ي نبات ة ف ادة الجاف شجريةج الم  ال

ردة    ي المنف ل الملح ات الرغ ن نبات ًا م ى معنوي ردًة أعل ة منف ادة  إّال أن . المزروع اج الم وع إنت مجم

ردة،     ال جافي للنوعين النباتيين في الزراعة المختلطة تجاوز معنويًا ما أنتجته شجيرات الزراعة المنف

ة              كلٍ لأصيص   /غ105 و   60 و   83حيث بلغت القيم     رد والمعامل ردة و الرغل المنف  من الفصة المنف

 الجافة في  من اإلنتاج الكلي للمادة   % 55 بحدود   الشجرية ساهم نبات الفصة     .المختلطة، على التوالي  

ا             ة           %.45المعاملة المختلطة، في حين بلغت نسبة مساهمة الرغل فيه ادة الجاف اج الم ان منحى إنت  آ

ة                 ادة الجاف ي من الم اج الكل شير  . في المجموعين الخضري والجذري للنباتات مشابهًا لمنحى اإلنت وت

شجرية لنبات الفصة     ميزتاألداء الم ت إلى   هذه البيانا  د    ال اع  عن  الزراعة ضمن الظروف      أسلوبي  إتب

  .التجربة الحالية

دول  ة  : 1الج ادة الجاف اج الم صة) أصيص/غ(إنت اتي الف لنب
شجرية ي) .Medicago arbrea)  Med ال ل الملح والرغ

Atriplex halimus ) Atr. (    رد شكل منف Sole المزروعين ب
  في تربة متأثرة بالملوحةMixedوبشكل مختلط 

مجموع  نظام الزراعة
 خضري

ذورج  آامل النبات 

 مقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 57.3±2.6b 25.7±2.1a 83.0±1.8b 
Sole Atr. 45.4±1.2c 15.0±0.7b 60.4±1.5c 
 Med+Atr 77.7±1.4a 27.1±1.1a 104.8±2.0a
LSD 0.05 5.77 4.6 5.63 

 ة لكل نوع نباتي على حدمقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 57.3±2.6a 25.7±2.1a 83.0±1.8a 
Mixed Med. 40.8± 1.6b 16.5±1.5b 57.3± 3.0b
LSD 0.05  7.4 6.3 8.6 
Sole Atr. 45.4±1.2a 15.0±0.7a 60.4±1.4a 
Mixed Atr. 37.0±1.8b 10.6±0.7b 47.5±2.1b 
LSD 0.05  5.2 2.3 6.2 

عنالمشار لها بأحرف متشابهة ال تختلف ضمن العمود  المتوسطات *
 ).P>0.05 ( بعضها معنويًا
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ًا     ضمن  حدةتاج المادة الجافة لكل نوع نباتي على    آان إن  ل معنوي  الزراعة  من  الزراعة المختلطة أق

ردة    الجافة، غير أن مجموع إنتاجهما من المادة       المنفردة ى من المنف ان أعل اج    .  آ تجاوز معامل اإلنت

سبي    ات   ) Relative Yield Index ) RYالن وع نب  ، 0.5ي في الزراعة المختلطة، عن     ،لكل ن

ى  حيث يشير ذلك   المنفردة             إل ة ب ة الزراعة المختلطة مقارن اع إنتاجي اج        .  ارتف يم معامل اإلنت آانت ق

سبي  يالن ة ل)Total Relative Yield )TRY الكل ادة الجاف وع الخضري  للم ) 1.52(لمجم

 تميز أفضل لنظام      يشير هذا إلى   ، و )1>( من الواحد    أآبر) 1.35(ولكامل النبات   ) 1.35(وللجذور  

  .)2الجدول  (الزراعة المختلطة على الزراعة المنفردة من حيث إنتاج المادة الجافة

  

  

  

  

  

  

  

  

ًا من          ) غ/مغ(المجموع الخضري والجذري    في  اآلزوت   ترآيزآان   ى معنوي ردة أعل في الفصة المنف

ي الرغل الملحي  ا ف دول (مثيالته لوبي الزراع )3الج ين أس ة ب روق معنوي ن الف م تك ين ل ي ح ة ، ف

ان           المتبعين لكل نوع نباتي على حدة      ى   ، باستثناء جذور الرغل المختلط حيث آ ز اآلزوت أعل  ترآي

  .فيها من الزراعة المنفردة

ة       ادة الجاف اج الم ات إنت آانت  ). 3الجدول  (آان منحى بيانات اآلزوت الكلي مماثًال نسبيًا لمنحى بيان

ردة                راآم في الفصة المنف ة من اآلزوت المت ًا من      ) أصيص /N/ مغ  1467(الكمية الكلي ى معنوي أعل

رد   ل المنف غ659(الرغ يص /N/ م ي)أص ة      ، ف ة المختلط ي المعامل ة ف ت الكمي ين بلغ  1592( ح

سبي      :2الجدول   اج الن ي       ) RY(معامل اإلنت ة واآلزوت الكل ادة الجاف للم
صة  ات  الف زاء نبات ي أج شجريةف ة ال   والرغل الملحي ضمن الزراع

 المختلطة
RYالمادة الجافة 

مجموع   )RY(اإلنتاج النسبي 
خضري

 آامل النبات جذور

RY ( الرغل الملحي ) 0.79 0.71 0.81 

RY (  0.69 0.64 0.71 (  الشجرية الفصة 
Total (RYT) 1.52 1.35 1.48 

 اآلزوت الكلي 
RY (  الرغل الملحي ) 0.85 0.95 0.82 

RY (  0.70 0.68 0.71 (  الشجرية الفصة 
Total (RYT) 1.53 1.63 1.55 
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غ رد) أصيص/N/م ى من الرغل المنف ردة، وآانت أعل صة المنف ًا عن الف م تختلف معنوي  .بحيث ل

صة    ساهمة الف سبة م ت ن شجريةآان ة     ال ة المختلط ي المعامل ة ف ي المتراآم ة اآلزوت الكل ي آمي  ف

ل    %) 65( ات الرغ ساهمة نب ن م ى م ة %). 35(أعل ت آمي ضري   آان وع الخ ي المجم  اآلزوت ف

رد                ا  . للمعاملة المختلطة أعلى معنويًا من الفصة المنفردة التي آانت بدورها أعلى من الرغل المنف أم

ة         ردة و المعامل صة المنف ين الف ي ب ة اآلزوت الكل ي آمي ة ف روق معنوي ظ ف م تالح ذور، فل ي الج ف

ت اآلزوت المتراآمة في آل من الفصة         آانت آميا . نفردمللطة، في حين آانت أقل في الرغل ا       المخت

   والرغل الملحي ضمن الزراعة المختلطة أقل معنويًا من الزراعة الشجرية

ت                     ي المم ا من اآلزوت الكل م يختلف محتواه ين   صالمنفردة، باستثناء جذور الرغل الملحي حيث ل  ب

  .نظامي الزراعة المتبعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شجرية    ) يصأص /مغ (وآميات اآلزوت )  غ/مغ(ترآيز  :  3الجدول   اتي الفصة ال لنب
Medicago arbrea ) Med. (  ي ل الملح ) .Atriplex halimus ) Atrوالرغ

  في تربة متأثرة بالملوحةMixed وبشكل مختلط Sole المزروعين بشكل منفرد 
 

 نظام الزراعة آامل النبات جذور مجموع خضري
N (mg/g) mg/pot N (mg/g) mg/pot mg/pot 

ظمة الزراعةمقارنة بين أن  
Sole Med. 13.7±1.1a 992±44b 18.8±1.1a 475±8a 1467±38a 
Sole Atr. 11.2±0.1b 507 ±7c 10.1±0.5b 152±12b  659±10b 
Med+Atr - 1125±43a - 468±27a 1592±67a 

LSD 0.05 0.5 113 3.1 56 143 

   لكل نوع نباتي على حدةمقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 13.7±0.1a 992±44a 18.8±0.11a 475±8a 1467±38a 
Mixed Med. 17.4±0.3a 708±44b 19.6±0.07a 324±32b 1032±68b 
LSD 0.05  NS 141 NS 81 190 

Sole Atr. 11.2±0.1a 507 ±7a 10.1±0.5b 152±12a 659±10a 
Mixed Atr. 11.3±0.5a 417±22b 13.7±0.3a 144±8a 560±18b 
LSD 0.05  NS 57 0.13 NS 48 

 ).P>0.05 ( عن بعضها معنويًاالمشار لها بأحرف متشابهة ال تختلف  ضمن العمود  المتوسطات*
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لآلزوت الكلي للمجموع ) Total Relative Yield )TRYآانت قيم معامل اإلنتاج النسبي الكلي  

ات    ولكامل ) 1.63(وللجذور   ) 1.53(الخضري   ر من    أفي نظام الزراعة المختلط         ) 1.55( النب آب

د  ث      )1>(الواح ن حي ردة م ة المنف ى الزراع ة عل ة المختلط ام الزراع ز نظ ى تمي ذا إل شير ه ، و ي

  .أالزوت الكلي المتراآم في النباتات

  : اآلزوت الممتص من التربة ومن السماد-3-2

سماد     4 و 3يبين الجدوالن    ات اآلزوت الممتص من ال ة  ) Ndff( نسب وآمي في  ) Ndfs(ومن الترب

ات أجزاء نبا صة ت شجريةالف   Atriplex halimus والرغل الملحي Medicago arborea ال

شكل مختلط       سماد ومن                 .المزروعين بشكل منفرد وب آلزوت الممتصة من ال ة ل  آانت النسب المئوي

ة بالفصة                شجرية التربة، في معظم الحاالت، أآثر ارتفاعًا في الرغل الملحي مقارن ات    . ال آانت آمي

ًا من الفصة              اآلزوت الممتصة من     التربة في المجموع الخضري للرغل الملحي المنفرد أعلى معنوي

ل     صه الرغ ا أمت ر مم صة أآب ذور الف ي ج ة ف ساهمة آزوت الترب سبة م ت ن ين آان ي ح ردة، ف المنف

أصيص في آل من الفصة المنفردة والرغل        / Nمغ   742 و   628 و   Ndfs 549بلغت قيم   .  الملحي

ة المختلطة     والي    المنفرد والمعامل ى الت ات            .، عل وي في آمي وحظ انخفاض معن  في آل من       Ndfs ل

المنفردة     نال ة ب ة مقارن ة المختلط من الزراع اتيين ض دول (وعين النب ي   )4الج ة الت ت الكمي ، وآان

ات           ) أصيص/ N مغ   528(امتصها الرغل الملحي     صتها نبات أعلى بشكل واضح من الكمية التي امت

ك،   إضافة إل    ).أصيص / N مغ   214(الفصة   سماد              ى ذل ات اآلزوت الممتصة من ال ان منحى بيان آ

  .مماثًال نسبيًا لمنحى بيانات اآلزوت الممتص من التربة

  

  

  

  

دول  سماد   : 4الج ن ال صة م ات اآلزوت الممت سب وآمي صة ) Ndff(ن اتي الف شجريةلنب  Medicago ال
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arbrea)  Med. (   والرغل الملحي Atriplex halimus ) Atr. (  شك رد  المزروعين ب شكلSole ل منف  وب
  في تربة متأثرة بالملوحةMixedمختلط 

 نظام الزراعة آامل النبات جذور مجموع خضري
% mg % mg % mg 

 مقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 1.66±0.15b 16.6±2.3c 1.96±0.16b 9.3±0.7a 1.76±0.15b 25.9±2.7b 
Sole Atr. 5.00±0.31a 25.4±1.8b 3.82±0.10a 5.8±0.6b 4.74±0.26a 31.2±1.8b 
Med+Atr - 32.5±2.1a - 9.8±0.7a - 42.3±3.2a 

LSD 0.05 0.84 6.7 0.45 2.7 0.73 8.6 

 ة لكل نوع نباتي على حدمقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 1.66±0.15a 16.6±2.3a 1.96±0.16a 9.3±0.7a 1.76±0.15a 25.9±2.7a 
Mixed Med. 0.74±0.13b   5.3±1.1b 1.32±0.22a 4.5±1.0b 0.92±0.16b   9.8±2.2b 
LSD 0.05  0.40 5.6 NS 3.1 0.53 8.6 
Sole Atr. 5.0±0.31b 25.4±1.8a 3.82±0.10a 5.8±0.6a 4.74±0.26b 31.2±1.8a 
Mixed Atr. 6.5±0.22a 27.1±1.9a 3.76±0.31a 5.4±0.2a 5.78±0.26a 32.5±2.0a 
LSD 0.05  0.92 NS NS NS 0.88 NS 

 ).P>0.05 ( عن بعضها معنويًاالمشار لها بأحرف متشابهة ال تختلف ضمن العمود  المتوسطات *

  

دول  ة   : 5الج ن الترب صة م ات اآلزوت الممت سب وآمي صة  ) Ndfs(ن اتي الف شجريةلنب  Medicago ال
arbrea)  Med. (    والرغل الملحيAtriplex halimus ) Atr. (    رد شكل منف شكل Sole المزروعين ب  وب
 . في تربة متأثرة بالملوحةMixedمختلط 

 نظام الزراعة آامل النبات جذور مجموع خضري
% mg % mg % mg 

 مقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 31.5±2.8b 315±40b 49.2±3.9b 234±18a 37.3±3.1b 549±60b 
Sole Atr. 95.0±0.3a 482±5.5a 96.2±0.1a 146±11b 95.3±0.3a 628±9ab 
 Med+Atr - 491±26a - 251±23a - 742±42a 

LSD 0.05 6.9 88.3 9.5 57.9 7.52 131 

 ة لكل نوع نباتي على حدمقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 31.5±2.8a 315±40a 49.2±3.9a 234±18a 37.3±3.0a 549±60a 
Mixed Med. 14.0±2.5b 102±22b 33.3±5.6a 112±26b 20.1±3.6b 214±48b 
LSD 0.05  9.2 111 NS 77.9 11.5 182 
Sole Atr. 95.0±0.3a 482±5.5a 96.2±0.1a 146±11a 95.3±0.3a 628±09a 
Mixed Atr. 93.5±0.22b 389±21b 96.2±0.3a 139±7.6a 94.2±0.26b 528±16b 
LSD 0.05  0.92 52 NS NS 0.88 44 

 ).P>0.05 ( عن بعضها معنويًاتلف المشار لها بأحرف متشابهة ال تخ ضمن العمود  المتوسطات*
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  : تثبيت اآلزوت الجوي-3-3

يم  ت ق صة   15N%آان ي الف سة ف ي المقي ستوى الطبيع وق الم شجرية ف ي  ال ل الملح ن الرغ ى م  أدن

ك    حيث  ) 6الجدول  ( ه        الممتص    15N أن   يستنتج من ذل د جرى تخفيف ة ق . اآلزوت المثبت ب من الترب

المنفردة         فو 15N%آما لوحظ وجود انخفاض في       . ق المستوى الطبيعي في الفصة المختلطة مقارنة ب

ت     سبة اآلزوت المثب إن ن ة، ف ة   Ndfa%وبالنتيج صة المختلط ي الف صة   %) 80( ف ن الف ى م أعل

ردة  دول (، %)61(المنف ردة  ). 7الج صة المنف ي الف ة ف ة اآلزوت المثبت ر أن آمي غ 892(غي / N م

  ).أصيص/ N مغ 808( في الفصة المختلطةلم تختلف معنويًا عن الكمية المثبتة) أصيص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اتي الفصة 15N% :6الجدول  وق المستوى الطبيعي في نب  ف
شجرية ي) .Medicago arbrea)  Med ال ل الملح والرغ

Atriplex halimus ) Atr. (    رد شكل منف Sole المزروعين ب
   في تربة متأثرة بالملوحةMixedوبشكل مختلط 

مجموع  نظام الزراعة
 خضري

رجذو  آامل النبات 

 مقارنة بين النوعين في الزراعة المنفردة
Sole Med. 0.1599b 0.1885b 0.1691b 
Sole Atr. 0.4817a 0.3682a 0.4562a 

LSD 0.05 0.081 0.044 0.070 

 ة لكل نوع نباتي على حدمقارنة بين أنظمة الزراعة
Sole Med. 0.1599a 0.1885a 0.1691a 
Mixed Med. 0.0712b 0.1275b 0.0890b 
LSD 0.05  0.0035 0.06 0.05 
Sole Atr. 0.4817b 0.3682a 0.4562b 
Mixed Atr. 0.6259a 0.3626a 0.5571a 
LSD 0.05  0.089 NS 0.086 

عنالمشار لها بأحرف متشابهة ال تختلف ضمن العمود  المتوسطات *
 ).P>0.05 ( بعضها معنويًا

دول  ات  : 7الج سب وآمي ة ن صة   ) Ndfa(اآلزوت المثبت ات الف ي نبات شجريةف Medicago arbrea ال
)Med. ( المزروعين بشكل منفرد Sole وبشكل مختلط Mixedفي تربة متأثرة بالملوحة  

 نظام الزراعة آامل النبات جذور مجموع خضري
% mg % mg % mg 

Sole Med. 66.8±3.0b 660±20a 48.8±4.4b 232±20a 61.0±3.20b 892±28a 
Mixed Med. 85.2±2.6a 601±28a 65.4±5.8a 207±11a 79.9±3.7a 808±39a 

LSD 0.05 9.69 NS 16.3 NS 12.0 NS 
 ).P>0.05 ( عن بعضها معنويًاالمشار لها بأحرف متشابهة ال تختلف ضمن العمود  المتوسطات *
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يم  ة، آانت ق ة الحقلي ي التجرب ردة 15Nف ي الرغل الملحي المنف ن ) ‰9.56+( ف ًا م ى معنوي أعل

ى من    ) ‰1.37+( في الفصة المختلطة 15N قيمة   غير أن ) +3.55‰(الفصة المنفردة    آانت أدن

مقدرة أعلى على تثبيت اآلزوت الجوي ضمن اسلوب الزراعة     الرغل المنفرد بحيث يشير ذلك إلى       

ة ة    .المختلط تخدام القيم ال اس ي ح ت 0.2+ وف آلزوت المثب ي  )B ( ل سة ف صة   المقي ات الف نب

Medicago sativa) Steele et al., 1983(   ة إن قيم شجرية  في الفصة   Ndfa%، ف  ستكون  ال

  .في الزراعة المنفردة والمختلطة، على التوالي% 88 و 64بحدود 

اتي الفصة    في المجموع الخضري  (‰) δ15N: 1الشكل  شجرية  لنب  Medicago ال
arbrea   والرغل الملحي  Atriplex halimus     رد شكل منف  Sole  المزروعين ب

 لآلزوت δ15N جرى اعتماد قيمة .  في أرض متأثرة بالملوحةMixedوبشكل مختلط 
 من نبات الفصة الحولية النامية في وسط خالي من عنصر اآلزوت          N2-fixedالمثبت  

)Steel et al., 1983 .(  
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   المناقشة-4

 والرغل الملحي في      الشجرية عن نمو نباتات الفصة      هامةساهمت هذه الدراسة في إعطاء معلومات       

ة مالح ن    ترب ضًال ع وي، ف آلزوت الج ي ل شاط التثبيت ي الن ة ف ة المختلط ى دور الزراع ة إضافة إل

ة        ى امتصاص آزوت الترب ان  . دراسة التأثير المتبادل بين النوعين عل ة     آ ادة الجاف اج الم مجموع إنت

شير                     الشجريةللفصة   ا ي ا مم ردة لهم ى من الزراعة المنف  والرغل الملحي في المعاملة المختلطة أعل

 أيضًا Kurdali et al., 1996ومن الجدير بالذآر وجد . تفوق الزراعة المختلطة على المنفردةإلى 

ك                    ة وذل ادة الجاف اج الم ردة من حيث مجموع إنت ى المنف تفوق الزراعة المختلطة للبيقية والشعير عل

ة ة البعلي رى، . ضمن ظروف الزراع ة أخ ن ناحي ة واآلزوت م ادة الجاف اج الم يم إنت اض ق  إن انخف

ردة     الشجريةالكلي في الفصة     ة بالزراعة المنف هي   والرغل الملحي المزروعين بشكل مختلط مقارن

 Danso et al., 1987; Tobita et(نتيجة تالحظ غالبًا عند إتباع أسلوب نظام الزراعة المختلط   

al. 1994, Kurdali et al., 2003, Kurdail, 2008( ،     ين سة ب ى وجود مناف حيث يشير ذلك إل

آانت قيم معامل اإلنتاج النسبي لكل .) Tobita et al. 1994(لنوعين على المصادر المتاحة للنمو ا

ر من            ةمحصول على حد   ة         0.5 ضمن الزراعة المختلطة أآب ة أفضل للمعامل ى إنتاجي شير إل ا ي  مم

سبي الكل        . المختلطة مقارنة بالمنفردة   ادة  إضافة إلى ذلك يستدل من تجاوز قيم معامل اإلنتاج الن ي للم

ة        ىإل) 1>(عن الواحد   ) TRY(الجافة واآلزوت الكلي       ة نظام الزراعة المختلط مقارن بنظام   أهمي

رد ة المنف تلط . الزراع ة المخ ام الزراع اع أسلوب نظ ى أن إتب ائج إل ذه النت شير ه صة ت شجريةللف  ال

اج   والرغل الملحي هي وسيلة زراعية واعدة إلعادة استثمار الترب المتأثرة بالملو     حة من حيث اإلنت

  .العلفي

صة       ات الف ن نبات ل م ت أق ي آان ل الملح ات الرغ ي نبات ي ف ة اآلزوت الكل ن أن آمي رغم م ى ال عل

 المتبعين في الزراعة، فإن آميات اآلزوت الممتصة من التربة في الرغل             األسلوبين ضمن   الشجرية

ات الفصة     آانت قريبة من الكمية التي امتصتها نبا      ) أصيص/ N مغ   628(الملحي   شجرية ت  549( ال

ردة  ) أصيص/ Nمغ   ك في الزراعة المنف اتيين من    . وذل وعين النب وازن للن ى أداء مت شير إل ذا ي وه
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ان توظيف طريق        . حيث امتصاص آزوت التربة    ه باإلمك رق  ةواعتمادًا على هذه النتيجة، فإن -N الف

Difference         مغ 808( لتقدير آمية اآلزوت المثبتة في الفصة المنفردة  N /ارب    )أصيص  والتي تق

ة    تعمال طريق درة باس ة المق النظير الكمي اء ب غ 15N )892 اإلغن يص/ N م دول )أص  .)7، الج

شكل مختلط                    اتيين ب وعين النب انخفضت آميات اآلزوت الممتصة من التربة عمومًا نتيجة زراعة الن

ردة  ة المنف ة بالزراع دول (مقارن دة). 5الج ت ش اض أآوآان ر وضوحًا ف االنخف صة ث ات الف ي نبات

شجرية ة      ال ت آمي ث بلغ ي، حي ل الملح ة بالرغ ي   Ndfs مقارن ل الملح ي الرغ غ  528(  ف / N م

ذه   .)أصيص/ N مغ 214( الشجرية، ضعف الكمية التي امتصتها نباتات الفصة   )أصيص شكل ه  وت

وعين ال            % 29 و   71الكميات   اتيين  من الكمية الكلية الممتصة من التربة في المعاملة المختلطة، للن نب

والي  ى الت سابقين، عل ة . ال ف طريق إن توظي ذلك، ف رق  ل ة اآلزوت N-Differenceالف دير آمي  لتق

  .المثبتة في الفصة المختلطة غير مناسبة

ات اآلزوت الممتص من                         سبيًا لمنحى بيان اثًال ن سماد مم ات اآلزوت الممتصة من ال آان منحى بيان

ة ومن   .عة وذلك في النظامين المتبعين في الزرا   التربة  إن ارتفاع آميات اآلزوت الممتصة من الترب

ة بالفصة                     شجرية السماد في الرغل الملحي ضمن نظام الزراعة المختلط مقارن وق       ال ى تف دل عل  ي

ًا           ) C3(على النبات البقولي    )C4(النبات الالبقولي    ا مع د زراعتهم في اإلستفادة من آزوت التربة عن

)Kurdali et al., 2003(  اجم ذا ن درة الفصة      ، وه دني مق سيًا من ت شجرية  رئي ى امتصاص   ال   عل

  .آزوت التربة نتيجة منافسة الرغل الملحي

ردة     %) 80(آان المعدل التثبيتي لآلزوت الجوي في نباتات الفصة المختلطة        ى من الفصة المنف أعل

سي                    %). 61( آلزوت الجوي في نظام الزراعة المختلط رئي ة ل اءة لتثبيتي ى   يعود سبب زيادة الكف ُا إل

ة بالفصة المجاورة                     سماد مقارن ة وال ارتفاع مقدرة الرغل الملحي على امتصاص اآلزوت من الترب

ات أخرى ضمن            ).5 و 4الجدوالن  ( ى نبات  وتتوافق هذه النتيجة من نتائج دراسات أخرى جرت عل

ة   ة آدراس ة المختلط لوب الزراع شيلم، و Hardarson et al., (1988)أس صة وال ات الف ى نبات   عل
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Izaurralde et al., (1992) على البازالء والشعير، و Kurdali et al., (1996)   ،شعير ة وال  على البيقي

  . على أشجار النغث والحورKurdali et al., (1990)وآذلك 

آلزوت           ة ل اءة التثبيتي سبب انخفاضًا في الكف ة من اآلزوت ي وى الترب اع محت من المعروف أن ارتف

اج   أثر اإلنت ات    ).Danso et al., 1987 (الجوي دون ت إن النبات ذلك ف درة   ل ا المق ى تعويض   له ذا   عل ه

العكس اآلزوت من   خالل امتصاص  مناالنخفاض   ات    .التربة والسماد، والعكس ب افس النب دما ين  فعن

ات   ه للنب ة إتاحت ة نتيج وى آزوت الترب دني محت إن ت ة، ف ى آزوت الترب ولي عل ات البق ولي النب الالبق

ذه الدراسة،     . النبات البقولي على زيادة نشاطه التثبيتي لآلزوت الجوي       البقولي سيحث   لا لوحظ في ه

أن زراعة الرغل الملحي  قد سبب انخفاضًا في آميات اآلزوت الممتصة من التربة ومن السماد من           

دل ا  الشجريةقبل الفصة  ل المع آلزوت الجوي   ل وتحسن بالمقاب ي ل ين   . تثبيت ذ     ,.Danso et alب من

ام  اع 1987ع ح اآلزوت   Ndfa% أن ارتف أثير ش ة لت و نتيج ولي ه ات البق ي النب  N-sparing ف

effect)         ولي ولي       ) انخفاض في ترآيز اآلزوت في ريزوسفير النبات البق ات الالبق  نظرًا لوجود النب

)Danso et al., 1987(      ضًا ة أي أثير في دراسات حديث ). Fan et al., 2006(، وقد جرى تناول هذا الت

ولي ضمن      Ndfa%تفسير ارتفاع   يمكن   شابه   – الزراعة المختلط      نظام   في النبات البق ى نحو م  -عل

ولي       ببانخفاض ترآيز النترات في ريزوسفير النبات ال    ات الالبق ل النب قولي نتيجة المتصاصه من قب

وم   إضافة   ).Kurdali et al., 2003(حيث يؤدي ذلك إلى خفض التأثير السمي للنترات على الريزوبي

صة  إل ى جانب الف ة الرغل الملحي إل اد أن زراع ي االعتق ن المنطق ك، م شجريةى ذل ى ال ؤدي إل  ي

ي            شاطه التثبيت ع ن ى رف ولي عل ات البق ساعد النب ا ي ة مم ز األمالح في الترب ة  . خفض ترآي من ناحي

ة     ات الجذري ادة في    Arbscular Mycorrhizal Fungi (AMF)أخرى، معروف أن الفطري سبب زي  ت

اءة تثبيت اآلزوت الجوي في نظم الزراعة المختلطة         النمو وتش ة  وآف  Barea et(كل العقد الجذري

al., 1988.( وأن AMF  اة ايش  لها المقدرة على تشكيل حي شجرية  مع الفصة   تع  Valdenegro et (ال

al., 2001 .( و    الشجريةلذلك، من الممكن للزراعة المختلطة للفصة ز من نم  والرغل الملحي أن تحف

ذه ا ي الريزو ه ة ف ات النافع ش  لفطري ع الن ى رف الي إل ة بالت فير مؤدي وي س آلزوت الج ي ل . اط التثبيت
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ين تثبيت اآلزوت الجوي               نه من المفيد  وللتحقق من هذا االستنتاج، فإ     ة ب ان العالق  إجراء تجارب لتبي

  .والفطريات الجذرية في مثل هذه األنظمة الزراعية

زيادة في  (ن ي لآلزوت الجوي يمكن أن يأخذ شكليشاط التثبيت أن ارتفاع النDanso et al., 1987بين 

سبته    اع ن ت وارتف ة اآلزوت المثب ة    ).Ndfa%آمي ة وآمي ادة الجاف اج الم ادة إنت رتبط األول بزي  ي

ولي      اج                 . اآلزوت الكلي في النبات البق ًا إنخفاض في إنت سبب عموم ونظرًا ألن الزراعة المختلطة ت

ذه الدراسة،    ظوحلعلى غرار ما   لنبات البقولي،   ل الكليالمادة الجافة وآمية اآلزوت      ة    في ه إن آمي ف

رق                           ردة ولكن دون وجود ف ل من الفصة المنف ى بقلي اآلزوت المثبت في الفصة المختلطة آانت أدن

درة                         Ndfa%أما  . معنوي اع مق ى ارتف شير إل ا ي ًا في الزراعة المختلطة مم ر ارتفاع د آانت أآث  فق

  .ت اآلزوت الجوي ضمن اسلوب الزراعة المختلط على تثبيالشجريةالفصة 

ة        ردة              ‰15Nفي التجربة الحقلية، آانت قيم ى من الفصة المنف وتتوافق  .  في الفصة المختلطة أدن

ة زراعة مختلطة أخرى          ى أنظم ائج أخرى جرت عل  ,Rerkasem et al., 1988(هذه النتيجة مع نت

Kurdali, 2008.( آلزو درة ل ة المق إن  القيم ذلك ف ة  ل صة المختلط ي الف ت ف ت %) 88(ت المثب آان

ردة    ن المنف ى م ان  %). 64(أعل ان قريبت ان القيمت ن وهات وع     م ي المجم ديرهما ف رى تق ين ج  اللت

ة األصص    ي تجرب ة ف صة المزروع ات الف ة  %67و % 85(الخضري لنبات صة المختلط ي الف ، ف

ات الف            ). والمنفردة، على التتالي   ع نبات ى تمت ائج إل ذه النت آلزوت         تشير ه ة ل ة مرتفع اءة تثبيتي صة بكف

وي  ة  الج درة بطريق النظير  المق اء ب ة 15Nاإلغن ة   وطريق وفرة الطبيعي آلزوت ال من 15Nل  ض

لوبي ة ناألس ي الزراع ين ف ات    . المتبع ي نبات وي ف آلزوت الج ة ل اءة التثبيتي اع الكف ن ارتف ستدل م  ي

وم         المزروعة في تربة متأثرة باألمالح بأن التربة       الشجريةالفصة    تحوي على سالالت من الريزوبي

ة ة للملوح ث     . متحمل ن حي ضلها م ار أف ة اختي سالالت بغي ذه ال زل وتوصيف ه د ع ن المفي ذلك م ل

  . التحمل للملوحة

ة       ام الزراع ي نظ ولي ف ات الالبق ى النب ولي إل ات البق ن النب ل م دير اآلزوت المنتق ة تق د طريق تعتم

البقولي المختلط  لالنبات استوى الطبيعي المقيسة في      فوق الم  15N%المختلط على انخفاض في قيمة      
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المنفرد ة ب ال   . مقارن ود أي احتم دم وج ى ع ة األصص إل ائج  تجرب شير نت الوت ن النتق  اآلزوت م

ة      اع قيم ى الرغل نظرًا إلرتف المنفردة   15N%الفصة إل ة ب ات الرغل المختلطة مقارن د .  في نبات وق

ك     سبب في ذل ود ال ى رأي  يع ة امتصاص      ، Hardarson et al., 1988   ، عل ى اختالف في طبيع إل

يم          اآلزوت بين النظامين المتبعين في الزراعة        ًا في ق ات الفصة     15N%حيث وجدوا ارتفاع  في نبات

شيلم       ة           ) 2:1(المزروعة إلى جانب ال رد باستعمال طريق شيلم المنف ة بال النظير     مقارن اء ب . 15Nاإلغن

ين      ة أخرى، ب راء        ) Izaurralde et al., 1992(من ناحي ة اإلث وجود مشكلة عدم التجانس في عملي

النظير  رد   15Nب شعير المنف ة بال ازالء مقارن ع الب تلط م شعير المخ ي ال ذه  .  ف ا ه رًا ألن تجربتن ونظ

النظير                       راء ب ة اإلث ال عدم التجانس في عملي إن احتم ة هو أمر     15Nأجريت في أصص ف  في الترب

آلزوت     أما توظيف طريقة الوفرة الطب     .مستبعد ز     فهي  15Nيعية ل ى  تتمي ة    عل النظير    طريق اء ب اإلغن

15N 15 من حيث تجانس توزعN في التربة ) Chalk, 1993 .( ة ا    ففي التجربة الحقلي  التي جرى فيه

آلزوت  ة ل وفرة الطبيعي ة ال ف طريق ة  15Nتوظي ت قيم تلط ‰15N، آان ل المخ ي الرغ  ف

القيمة المقدرة لآلزوت   آانت   بحيث،  )1كل  الش) (‰9.56(+أدنى من الرغل المنفرد     ) 8.55‰(+

  %.10قل بحدود تالمن

  االستنتاجات -5 

ت ة تناول ة الدراس اع       الحالي الل إتب ن خ ة م أثرة بالملوح رب المت دة إلدارة الت يلة جدي لوب وس  أس

  :   Atriplex halimus  والرغل الملحيMedicago arbrea  الشجريةالزراعة المختلط للفصة 

 ان ا آ وع إنت ات ج مجم ة لنبات ادة الجاف صة  الم شجرية الف ة   ال ي المعامل ي ف ل الملح  والرغ

  .المختلطة أعلى من الزراعة المنفردة لهما

 ة                  تأد ة اآلزوت الممتصة من الترب الزراعة المختلطة لهذين النوعين إلى انخفاض في آمي

ي آلزوت الجوي ف ي ل شاط التثبيت ي الن اع ف ولي وارتف ات البق ي ) Ndfa%( النب ة الزرف اع

 .المختلطة مقارنة بالمنفردة، دون أن تتأثر آميات اآلزوت المثبتة

 آلزوت الجوي            ت ة ل ة     سواء   متعت نباتات الفصة بكفاءة تثبيتية مرتفع درة بطريق اء  المق اإلغن

 المتبعين في   نضمن األسلوبي ) 15N )15N للنظيرطريقة الوفرة الطبيعية     ب و أ 15Nبالنظير  

  .الزراعة
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د  اع يع لوب إتب صة   أس تلط للف ة المخ شجرية الزراع ي إدارة     ال دة ف ة واع ي طريق ل الملح  والرغ

ة  ة المالح ة الحيوي ادةالزراع ة إع تثمار بغي ناألراضي اس ة م أثرة بالملوح ث المت ادة   حي اج الم إنت

ة              وتثبيت اآلزوت الجوي،   العلفية ادة العلفي ة للم ة الغذائي ة الحصول    وفضًال عن تحسين القيم إمكاني

سنة  على مدار  يويةآتلة ح على   ة                   . ال ة الحيوي د الكتل ًا لتحدي ر عمق ام بدراسات أآث ستدعي القي ذا ي  وه

ة  والقيمة الغذائية لهذا النوع من الزراعة ضمن الظروف الحقلية         ذا   خالل موسم النمو ولتبيان أهمي ه

  .واالقتصاديةالزراعة من الناحيتين البيئية األسلوب من 
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ABSTRACT 

Two experiments were conducted to evaluate dry matter, nitrogen yield and N2 fixation 

(Ndfa) in saltbush (Atriplex halimus) and shrubby medic (Medicago arborea) grown 

either solely or in mixture on a salt affected soil, using 15N tracer techniques. In a pot 

experiment, the combined dry matter yield of both species was considerably higher than 

that of solely grown shrubs. The inclusion of saltbush in the mixed cropping system 

decreased soil N uptake by shrubby medic and enhanced %Ndfa without affecting 

amounts of N2 fixed. Under field conditions, estimated values of Ndfa via �15N natural 

abundance were relatively similar to those of the pot experiment using 15N enrichment 

method. It can be concluded that the use of mixed cropping system of shrubby medic 

and saltbush could be a promising bio-saline agricultural approach to exploit salt 

affected soils in terms of forage yield and N2-fixation. 
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