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  ملخص
ة   ي جرأ ة حقلي ى ت تجرب سبان   عل ات السي شمس    (Sesbania aculeata) نبات اد ال   (Helianthus annuus) وعب

تلطبنالمزروع شكل مخ رد وب شكل منف يم  ب ي سطور لتقي ة ف ادة الجاف ذري والم اج الب تاإلنت وى الزي  واآلزوت  ومحت
ي، و  سبة  الكل افئ  الن ى امتصاص آزوت      Land Equivalent Ratio (LER) رضألالمك سية عل درة التناف  والمق

امالت       .13Cو   15Nالوفرة الطبيعية للنظيرين     تقنية باستعمال   ،يت اآلزوت الجوي  التربة وآفاءة تثب     استعملت ثالث مع
سبان   ن السي ة م ة المختلط شمس ) ses(للزراع اد ال ي) sun(وعب اد  : وه ن عب طر م ع س سبان م ن السي طر م س

سبان مع       ، سطر واحد   2ses:1sun، سطران من السيسبان وسطر واحد من عباد الشمس          1ses:1sunالشمس  من السي
 :بينت النتائج مايلي ).1ses:2sunسطرين من عباد الشمس 

اع          1Ses:1Sun تفوقت المعاملة    من حيث المعايير اإلنتاجية،    ا وارتف ي فيه  على بقية المعامالت من حيث اآلزوت الكل
ي ة ف ة المتراآم ادة الجاف ات اآلزوت والم ارب آمي شمس، تلتوتق اد ال سبان وعب ن السي ل م ا ال آ ة ه  1ses:2sunمعامل

شمس                اد ال سبان وعب شمس         . لوجود تماثل في آميات اآلزوت المتراآمة في آل من السي اد ال ذور عب اج ب ومن حيث إنت
ة   ت المعامل ت تفوق اج الزي ريتين 1ses:2sunوإنت ين األخ املتين المختلطت ى  المع افىء  .  عل سبة مك يم ن ث ق ن حي وم

ين    للماLER  مناسبتين من حيث تقارب قيم 1Ses:1Sun و 1Ses:2sun آانت المعاملتان LERاألرض  ة ب دة الجاف
يم                  النوعين النباتيين،  اع ق ة من حيث ارتف ذري و     LER وتعد المعاملة األولى أفضل من الثاني اج الب ات     لإلنت ي لنب الزيت

ين المح     مرضية غير 2Ses:1Sun المعاملة من ناحية أخرى، آانت نتائج  عباد الشمسز  اين واضح ب صولين  لوجود تب
  . وانخفاضها في نبات عباد الشمسLERفي قيم 

سبان          من حيث    1ses:2sun المختلطة   تفوقت المعاملة من حيث المعايير البيئية،      . آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي في السي
ة ل   آانت آمية اآلزوت المثب  ردة مماثل ة الن       تة في الزراعة المنف ة في الزراعة المختلطة رغم أن الكثاف ة المثبت ة  لكمي باتي

ة        .للسيسبان في النظام المختلط هو ثلث النظام المنفرد  ة من اآلزوت الممتص من الترب ل آمي إضافة إلى ذلك، آانت أق
امالت      1ses:2sunفي المعاملة    ة    من حيث    مما يميزها على بقية المع ة      قل اءة     واستهالك آزوت الترب اع آف تثبيت  ارتف

  .  العنصرالسيسبان من هذااآلزوت الجوي لسد احتياجات 

 عدم انخفاض  ويمكن االستنتاج من.  وبنظام الزراعة المتبع النباتللنباتات بنوع ‰ Δ13C قيم التمييز النظيري  تأثرت
يم ة       ‰ Δ13Cق ي الزراع ات ف دم تعرض النبات ى ع المنفردة إل ة ب ة مقارن ة المختلط ات ضمن الزراع ل النب ي آام ف

  .المختلطة إلى إجهاد الحيوي

  
  .15N ،13C،  اآلزوت الجوي، تثبيتزراعة بينية ،سيسبان، عباد الشمس: الكلمات المفتاح
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  مقدمة
ة الت  شكل موضوع دراس ين آي ةثر ب واع النباتي ةاألن ر البقولي ة وغي ي نظ البقولي ة ف ددة م الزراع  المحاصيل متع

احثين به    ) ..زراعة بينية أو مختلطة( ة للب ة بالغ ا دف تحســين إنتاجي أهمي د  ي. (Francis, 1989) ته اع ع  نظام  إتب

د   يد من البلدان نظرًا       من العمليات الزراعية الهامة المتبعة في العد       حاصيل الم الزراعة المتعدد  ه  ةجو رالمللفوائ   من

ة رفعل ي      و  آفاءة استعمال األرض الزراعي ة واآلزوت الكل ادة الجاف اج الم  ;Kurdali et al., 1996(تحسين إنت

Fujita et al., 1990 ( شاط ال في ال وزيادة  Offori and Stern1987; Tobita et(آلزوت الجوي  ل  يتثبيت ن

al. 1994, Kurdali 2009.(  

ة  ضمن نظام الزراعة     ،ترتبط المقدرة على تثبيت اآلزوت الجوي في النباتات البقولية          مع   Intercropping البيني

ة  ات الالبقولي ات   ،النبات وع النب ا ن دة أهمه ل عدي ولي بعوام كله، و الالبق ه و ، وش ة زراعت سية  آثاف درة التناف المق

ضوئي  )Ofori and Stern, 1987(للمحصول  ل ال ة التمثي سار عملي ة م  C4) Kurdaliو أ C3 ، وطبيع

2009.(   

يلة نا   15N تقنية   من ناحية أخرى، تعتبر    اس ة  جع  وس ات المزروعة في                لقي اءة تثبيت اآلزوت الجوي في النبات  آف

 آل  ،يث تسهم في التفريق بين نسب اآلزوت الممتصة من المصادر المتاحة          أنظمة الزراعة المتعددة المحاصيل بح    

ك،    .على حدة  ى ذل ة  ت  وجد أن  إضافة إل س 15Nقني ى امتصاص         اعد ت واع عل ين األن سة ب ة دراسة المناف  في إمكاني

ات     ل النبات ة من قب وفي  ، )Kurdali et al., 1996, Kurdali et al., 1990, Haynes, 1980 (آزوت الترب

  .انتقال اآلزوت من النبات البقولي إلى الالبقولي المجاورب ات ذات الصلةراسدال

ر اآلزوت  الوفرة الطبيعيةتعد طريقة   ة واعدة لحساب اآلزوت المث   )15N )‰δ15N لنظي ة    ، طريق بت في األنظم

ة   ذات التكلف و 15Nموسومة بالنظير   آزوتية  إضافة أسمدة   نظرًا لعدم الحاجة إلى     ،  البيئية الطبيعية  . ة المادية المرتفع

ة                         ا الدراسة المرجعي ًا ، ولعل من أهمه ًا وتطبيقي ثمة العديد من الدراسات التي تناولت وناقشت هذه الطريقة نظري

احثين   ات استعمال     .)Shearer and Kohl, 1986(للب م متطلب ة  ومن أه ذه الطريق ة  ، ه ة   معرف ة النظيري  القيم

آلزوت  تل آلزوت المالمثب ك ل ن المتص وتل ة م ة،ترب ا قيم ة  أم وفرة الطبيعي ر ل ال ة 15Nلنظي واع المثبت ي األن  ف

وي  آلزوت الج ي ل س  فه ةتعك صدرين  درج ن الم ساهمة اآلزوت م اً  م ذآورين آنف در .الم ارة وتج ى اإلش أن  إل

د الق ة ق ذه الطريق ة   تتوظيف ه ات المثبت تعمال النبات ت اس ي تناول ن الدراسات الت د م ي العدي اهرة ف  نجاحات ب

آلزوت  و  Berkasem et al.,  1988و  Kurdali et al. 1990  ( الجوي في نظم الزراعة المختلطة     ل

Tobita et al., 1994 و Snoeck et al., 2000 و Kurdali 2009.(  

صادية     من المحاصيل الزيتية  Helianthus annuusيعد نبات عباد الشمس  ه االقت شار نظرًا ألهميت واسعة االنت

  .)Demir et al., 2006(وهو واحد من أهم أربعة محاصيل زيتية في العالم . ةواستعماالته المتعدد

ة من      ج،  من النباتات البقولية سريعة النموSesbania aculeata يعد نبات السيسبان  واع مختلف أقلم في أن يدة الت

ستان الم    و. )Sandhu and Haq, 1981; Kurdali and Al-Ain, 2002(الترب   د والباآ ر الهن وطن تعتب

اتي      وع النب ذا الن ه ال ذياألصلي له ة   العلفقيمت دة الي ستخدم ، )Zarkawi et al., 2003 (جي  يسماد خضر آ  الم

)Kurdali 2004.(  
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ين   ة           Kurdali et al., 2003ب سورغوم العلفي سبان مع ذرة ال ة الزراعة المختلطة للسي دى  ) C4(أن أهمي ل

ة سب مختلف ا بن ة المخزراعتهم ت المعامل ث تفوق ة ، حي ة بزراع طرينتلط ع س سبان م ن السي ن سطر م د م  واح

سورغوم  ة  ) 2ses:1sor(ال ة البيني رى للزراع امالت أخ ى مع اج  ) 1ses:1sor, 1ses:2sor(عل ث إنت ن حي م

وي    ت اآلزوت الج تخدام األرض وتثبي اءة اس ة وآف ادة الجاف ين  .  الم ي ح ة  م لف ر أهمي ة  تظه ة المختلط الزراع

ردة   عن) 2ses:1sun( زراعتهما بنسب    عباد الشمس لدى  للسيسبان مع    سبان      الزراعة المنف ة بزراعة السي ، مقارن

شمس    زراعة هذا البحث تضمن لذلك .)Kurdali 2009(مع ذرة السورغوم  اد ال سبان وعب  نسب مختلفة من السي

  :لدراسة مايليضمن الزراعة البينية 

ة  ا نظم وتقييم فعالية إنتاج المادة الجافة واآلزوت الكلي       تقدير .١ سبان مع     سطر  بزراعة     لزراعة البيني  من السي

شمس        سطر اد ال سبان      نسطري ،  1ses:1sun من عب شمس          وسطر  من السي اد ال ، 2ses:1sun واحد من عب

شمس      سطرين واحد من السيسبان مع      سطر ردة          ،   1ses:2sun من عباد ال ك مع الزراعات المنف ة ذل ومقارن

  .لهذه المحاصيل

اس .٢ ت اآلزوت الج  قي اءة تثبي ي آف تعمال  وي ف سبان باس ات السي ة  نبات ر    طريق ة للنظي وفرة الطبيعي  15Nال

)‰δ15N(.  

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

  . من النبات البقولي إلى النبات الالبقولي المجاور المثبت،آلزوتل انتقال  حدوثإمكانيةعن التقصي  .٤

ؤثر  لتقييم )Δ13C‰(التمييز النظيري للكربون  معيار قيم  توظيف يةمعرفة إمكان  .٥ اين أداء   ة العوامل الم  في تب

  .المحاصيل في نظم الزراعة المختلطة

  المواد والطرائق

  :وصف الموقع

ام  صيف  خالل فترةأجريت التجربة  ة دمشق           ٢٠٠٦ ع وب شرق مدين ة جن ر الحجر الواقع ول محطة دي  في حق

اع ) '28 36° ,'21 33°( ة ٦١٧ وبارتف ي ترب ك ف ر، وذل ل و % ٥٠٫٤ (ة طينية رملي م عن سطح البح رم

اني،        وذلك   C°1.3 الحرارة شتاًء    ةدرجل معدل أدنى   يبلغ). غضار% ٣٦٫٥سلت، و % ١٣٫١ انون الث في شهر آ

ع     . مم سنوياً  ١١٢، آما يبلغ معدل الهطول المطري        في شهر آب   Cْ٣٦وترتفع صيفًا إلى     حسب  تصنف تربة الموق

 ٢٥ ـ  ٠ اتصفت التربة السطحية من .Aridisolsضمن رتبة  "U.S.D.A. Soil Taxonomy"نظام التصنيف 

ة    ادة العضوية   pH 8.6 ،سم / ميلموز ECe 0.16: سم بالمواصفات التالي اح   %٠٫٨٢، الم سفور المت  ١٠-٨، الف

NH4غرام، /ميكروغرام
NO3غرام، / ميكروغرام٨٫٣ +

  %. ٠٫٠٧لكلي غرام واآلزوت ا/ ميكروغرام٤٫٦ -

  :العمليات الحقلية والمعامالت

ة رت زراع وعين ج ذور الن ة ( Helianthus annuusو  Sesbania aculeata ب ن المجموع ق ) C3م بعم

ات   ، في حين آانت سم ٤٠ عن بعضها البعض دعب سم وذلك في سطور ت     ٣حوالي   ين نبات سبان  ا المسافة ب  ٢٠لسي

ات ٦٠٠٠٠ و ١٢٠٠٠٠ت الكثافة النباتية في المعامالت المنفردة  بلغ.سم ٤٠بين نباتات عباد الشمس     سم و  ـ  / نب ه
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والي         ى الت شمس عل ع . لكل من السيسبان وعباد ال صميم  اتب ة    ع طاقال ت ة بأربع  بحيث  مكررات ات العشوائية الكامل

  : واتبعت المعامالت التالية. م٥ × ٥ آل قطعة أبعاد بلغت

a :سبان ردة للسي ة منف شمسزراع: ses(  .b (زراع اد ال ردة لعب ة : sun( ،c (ة منف ة بيني سبان (زراع سطر سي

شمس  طرعباد ال سبة )وس ة  : 1ses:1sun( ،d(  بن ة بيني شمس   (زراع اد ال طران عب سبان وس طر سي سبة )س  بن

)1ses:2sun( ،e :  ة ة بيني شمس   (زراع طرعباد ال سبان وس طران سي سبة )س ان  و.  )2ses:1sun( بن آ

ا نظرًا ألن         يجر لم أنه   لذآروجدير با . المحصول السابق الشعير ذور بالريزوبي ين ه   تلقيح الب ابقة      تب   أن  في دراسة س

دءًا من          .نباتات السيسبان آانت تحمل عقدًا فعالة على جذورها       ات ب قاية النبات سطحي في س ري ال ة ال اتبعت طريق

ة ري . الزراع د ال ات ومواعي ددت آمي ى ح ادًا عل ات  اعتم تعمال ج قياس ة باس ة الترب وى رطوب شتت محت از الت ه

  .)CPN 503 DR ،)Kurdali, 2009النتروني 

  : فعالية نظام الزراعة البينيةتقييم

وم   سبة ل استعمل مفه افئ  الن ة نظام الزراعة   )  Land Equivalent Ratio ) LER ألرضامك دير فعالي لتق

  .(Offori and stern, 1987)المختلط نسبة إلى نظام الزراعة المنفرد باستعمال المعادلة التالية 

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

Y : هـ/غآ(اإلنتاج في وحدة المساحة( ،Yii و Yjj عباد الشمس ل للزراعة المنفردة( i)  سبان  Yji, Yij  (j) والسي

  .للزراعة المختلطة

  :اعتيان النباتات وتحليل الترآيب النظيري

 حصد المجموع الخضري الزراعة، حيث من ميو ٨٥ مرحلة النضج الفيزيولوجي، بعد في النباتات اعتيان جرى

ة لكل   التحاليل إلى األوراق والسوق واألجزاء الثمرية ألجراء للنباتات وفصل ى  جزء  الالزم ا  .حدة،  عل  عين  آم

ين   ، الزراعة من يوم ١١٥اإلنتاج البذري لكل من السيسبان وعباد الشمس بعد         ذور     وجرى تعي سبة الزيت في ب  ن

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

ة  (النباتية العينات جففت  دة  C٧٠°حرارة   بدرجة ) األوراق والسوق واألجزاء الثمري م  ٧٢ ولم  وزنت   ساعة، ث

يم                . ناعم مسحوقللحصول على   وطحنت   ى ق ي إضافة إل ون الكل  δ15Nجرى تحديد تراآيز اآلزوت الكلي والكرب

ات أδ13Cو  ي عين ا بحدود  ف ة غم ٧وزانه ادة جاف ل ا م ة  ٢آلزوت ولتحلي ادة جاف غ م ل ام ون، وذلتحلي ك لكرب ل

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

Instrument, UK).  

  :وفق المعادلة التالية) جزء باأللف (δ الوحدة الترآيب النظيري باستعمال عين

� (‰) = [(R sample/R standard) -1] 1000 

R : 15نسبةN/14N 13 أوC/12C.  

ة اعتمادًا على قيمة     15N/14Nجرى تحديد نسبة     ة  هي    معياري ا      δ15N قيم واء، أم سبة   اله ات    13C/12Cن في العين

  .*PDBالنباتية فقد حددت اعتمادًا على القيمة القياسية 
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ان         "* ُا في غاز ث ار عالمي ون   حددت قيمة هذا المعي سيد الكرب سيوم      CO2ي أوآ ات الكال شكل من تفاعل آربون  المت

ة  وجدتوجدير بالذآر أن هذه المستحاثة .  مع حمض الفسفور المرآز Belmntella Americanaلمستحاثة   في طبق

ا من           "  Peedee belminteتسمى  ''رسوبية بحرية  ة آارولين وب والي ك في جن ى العصر الكريتاسي وذل ود إل وتع

  ."ت المتحدة األمريكيةالواليا

ن أن   رغم م ى ال ة  δوعل ات آافي ي معلوم ول تعط ز ح ر  13C/12C ترآي د ج ة، فق سجة النباتي ي األن ادة  ت ف الع

  :)Farquhar et al., 1982 ( المعادلة التاليةبتوظيف) Δ( التمييز النظيري للكربون ة قيماستعمال

∆ = (� 13Cair - � 13Csample) / (1 - � 13Csample/1000) 

δ13Cstandard ، )‰8- (تساويو  في الهواء  δ13Cهي قيمة    δ13Cair :حيث أن 
ة   δ13Cهي قيمة     المقاسة في العين

  .النباتية

  :)Ndfa (تقدير آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي

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

  :لة التاليةدية وغير البقولية باستعمال المعافي آل من النباتات البقول  15N�ير اآلزوت لنظ

%Ndfa= (�15N ref - �15N fp)/ (�15N ref - �) 1000 

δ15Nref : هي قيمةδ15N عباد الشمسلالزراعة المنفردة (غير المثبتة المرجعية  في النباتات(.  

δ15Nfp : هي قيمةδ15Nالسيسبان(لي المختبر  في النبات البقو.(  

B :   القيمة النظيريةδ15N‰   ل القي              المثبتة  في نباتات السيسبان ة ال تحوي آزوت وتمث ة في بيئ ة     النامي ة النظيري م

آلزوت الجوي المثبت     Shearer and Kohl, 1986; Amarger et al., 1979; Domenach and( ل

Chalamet 1979.(وقد وجد بأن هذه القيمة تساوي )  ‰ ١٫٣٧- ( )Kurdali 2009.(  

ذآر  دير بال ه وج ة لحساب اآلزوت  أن ات مرجعي ردة آنبات ة المنف ي الزراع شمس ف اد ال ات عب جرى توظيف نبات

  . ضمن اسلوبي الزراعة المنفردة والمختلطةالمثبت في نباتات السيسبان

ساب ة جرى ح ة النظيري ي ‰δ15N القيم ة   آ ف ن قيم ل م ى آ ادًا عل ات اعتم ل النب ي األوراق δ15Nام ) Sh( ف

ي   وآمية )Rp( األجزاء التكاثرية  و St)( الساقو اً              N اآلزوت الكل ذآورة آنف ة الم  وفق    في آل من األجزاء الثالث

  :المعادلة التالية
Whole-plant �15N= [(Sh �15Nx Sh N) + (St�15N x St N) + (Rp �15N x Rp N)]/ (Sh N + St N + Rp N) 

 في δ13C‰امل النبات اعتمادًا على آل من قيمة   آ في   13C�‰القيمة النظيرية    وبالطريقة نفسها، جرى حساب   

 وفق المعادلة  في آل منهاC الكربون الكلي وآمية )Rp( األجزاء التكاثرية وفي  )St( الساق وفي   )Sh( األوراق

 :التالية
Whole-plant �13C = [(Sh �13C x ShC) + (St �13C x StC) +(Rp �13C x RpC)]/ (ShC + StC+RpC) 

  :التحليل اإلحصائي
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امالت المدروسة بحساب            ANOVA إلى اختبار تحليل التباين      البياناتخضعت   ة متوسطات المع ، وجرت مقارن

  .٠٫٠٥ بمستوى ثقة LSDقيم أقل فرق معنوي 

  النتائج والمناقشة

  إنتاج المادة الجافة 

اءة اإلنتاجي         ع الكف ة رف ات إمكاني ن الدراس د م ي العدي وحظ ف ة     ل ات البقولي ة للنبات ة المختلط ة الزراع ة ألنظم

ى عوامل النمو     ، Offori and Stern, 1987(والالبقولية من خالل تقليص حدة المنافسة بين األنواع النباتية عل

Willy 1979 .(  ي وازن ف ق ت ن تحقي ن الممك ووم اع  النم تلط باتب ة المخ ام الزراع واع ضمن نظ ذه األن ين ه  ب

ة         العمليات الزراعية  سافات الزراعي ة والم التحكم في نسب زراعة المحاصيل المختلف  ,Offori and Stern(آ

سبان           ). 1987 شمس     ) C3(وجد في هذه الدراسة أن زراعة السي اد ال ة     ) C3(وعب  أدى  1Ses:1Sunفي المعامل

ا  ) هـ /ن ط  ٤٫٩(وعباد الشمس   ) هـ/ طن ٤٫٧(إلى تقارب في اإلنتاج الكلي من المادة الجافة بين السيسبان            وآالهم

املتين   . )١الجدول (، )C3( مسار عملية االصطناع الضوئي ذاته   يتبع  2Ses:1Sun و 1Ses:2Sunأما في المع

ة المختلطة، حيث      متوافقًافقد آان إنتاجهما الكلي من المادة الجافة          مع نسبة تواجد آل من المحصولين في المعامل

سابقتين،    / طن٣٫٣ و ٥٫٧الشمس هـ و عباد / طن٥٫٣ و ٣٫٧آان إنتاج السيسبان     ين ال املتين المختلطت هـ في المع

سبان            .على التوالي  ساهمة السي شمس   % ٦١ و ٤٠ و  ٤٩ وعلى أساس النسب المؤية، آانت نسبة م اد ال  و ٥١وعب

امالت % ٣٩ و ٦٠ اج المع ل إنت ن آام والي2Ses:1Sun و 1Ses:2Sun و 1Ses:1Sunم ى الت ان . ، عل  آ

سبان              منحى هذه النتائج م    ة للسي ى من     )هـ / طن  ٥٫٩(توافقًا مع نتائج دراسة سابقة حيث آان إنتاج المادة الجاف أعل

ى    ).Kurdali, 2009 (2Ses:1Sunعند زراعتهما بنسبة ) هـ/ طن٣٫١(إنتاج عباد الشمس  ائج إل ذه النت  تشير ه

ه  ادة آثافت ة لزي زداد نتيج ا ي اتي م وع نب ة لن ادة الجاف اج الم ا،أن إنت د م ى ح ة، ، إل ة المختلط ي ظروف الزراع  ف

د أشار   ).C3( االصطناع الضوئي  يكون للنوعين النباتيين المسار ذاته لعمليةوبخاصٍة عندما   Shivaramu  وق

and Shivashankar, 1992      صويا ول ال ات ف اج نب ى أن إنت شمس      )C3(إل اد ال ات عب ه مع نب د زراعت ) C3(عن

ولي من المسار      %.١٠٠أو إلى % ٧٥ إلى  ٥٠يزداد حين رفع آثافته الزراعية من        ات الالبق ان النب  C4 أما إذا آ

ا هو الحال                 )C3(فهو غالبًا يتمتع بقدرة تنافسية أعلى من البقولي          ة آم شكل أفضل في اإلنتاجي ساهم ب ، والذي سي

شابهة       سورغوم بنسب مت سبان وال ة أخرى،     ).1Ses:1Sor) Kurdali et al., 2003عند زراعة السي من ناحي

ي  تاج المادة الجافة  آان إن  امالت المختلطة األخرى                     الكل رد والمع سبان المنف ى من السي رد أعل شمس المنف اد ال . لعب

ا نجد  . 2Ses:1Sun من  وآليهما أعلى1Ses:2Sun يقارب إنتاج المعاملة   1Ses:1Sunالمعاملة  وآان إنتاج     آم

ين املتين  المختلطت اج المع وق إنت ى إنت1Ses:2Sun و 1Ses:1Sun تف رد عل سبان المنف ث .اج السي ن حي ا م  أم

على  إنتاج المادة الجافة لكل محصول       أما .آان متشابهًا في آافة المعامالت    إنتاج المادة الجافة لألجزاء الثمرية فقد       

ردة          آان ضمن المعاملة المختلطة  حدة   ى      . )١الجدول   ( أقل معنويًا من معامالت الزراعة المنف ائج إل ذه النت شير ه ت

سة   ى مصادر النمو المحدودة ضمن نظام الزراعة المختلطة           وجود مناف ين المحاصيل عل  ,.Tobita et al( ب

اض). 1994 اجإن انخف ات  إنت ة بالنبات ة مقارن ة البيني ام الزراع من نظ ة ض ات المزروع ة للنبات ادة الجاف  الم

ددة المحاصيل            ائعة الحدوث قي نظم الزراعة المتع ردًة هي ظاهرة ش  ;Danso et al., 1987(المزروعة منف

Tobita et al., 1994; Kurdali et al., 2003; Kurdali 2009 .(  
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 من حيث تقارب إنتاج المادة الجافة في آل من           آانت مرضية  Sun1:Ses1المعاملة    أن تشير البيانات السابقة إلى   

ا       )هـ/ طن ٤٫٩(وعباد الشمس   ) هـ/ طن ٤٫٧(السيسبان   ة فيه م   ) هـ / طن  ٦٫٩(، وإرتفاع آمية المادة الجاف والتي ل

  ).هـ/ طن ٩٫٤ (Sun2:Ses1تختلف معنويًا عن المعاملة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اج  ذري بالاإلنت
ة و   :الزيتآمي

ن    ضح م دول يت   أن٢الج

ل     اإلنتاج البذري، آما هو الحال في إنتاج المادة الجافة،  لكل محصول على حدة ضمن ا    ان أق ة المختلطة آ لمعامل

ى جانب       Kandel et al.1997وقد أشار . معنويًا من معامالت الزراعة المنفردة شمس إل اد ال ى أن زراعة عب  إل

شمس                اد ال ذري لعب اج الب ى خفض اإلنت د أدى إل أنواع بقولية أخرى آالبيقية والبرسيم والفصة في نفس الموعد ،ق

ذور     Sun2:Ses1آانت أفضل معاملة مختلطة    سة،في هذه الدرا  . وقطر النورات الزهرية   اج ب اع إنت   نظرًا إلرتف

امالت                 . عباد الشمس مقارنة بالمعاملتين المختلطتين األخريتين      د انخفض في المع وى الزيت فق أما من حيث محت

املتين  متفوقة أيضًا على ال    Sun2:Ses1وآانت آمية الزيت في المعاملة المختلطة       المختلطة مقارنة بالمنفردة،     مع

  .Sun1:Ses2 و Sun1:Ses1 المختلطتين

  
  
  
  

 
سوق واألجزاء   ال ألوراق و في ا ) هـ/طن( إنتاج المادة الجافة     :١الجدول  

 المزروعين بشكل  (Sun)وعباد الشمس (Ses) الثمرية لنباتي السيسبان 
  . وبشكل مختلط باتباع نسب مختلفة من الزراعةsoleمنفرد 

 
ظام الزراعةن الجزء  السوق األوراق  

 آامل النبات الثمري

(A) مقارنة بين النظم الزراعية لكل محصول على حدة 
Sesbania     

Sole 0.91a 2.81a 4.3a 8.00a 
(1ses:1sun) 0.53c 1.66b 2.51b 4.69b 
(1ses:2sun) 0.46c 1.33c 1.95c 3.73c 
(2ses:1sun) 0.68b 1.82b 2.75b 5.25b 

LSD 0.05 0.13 0.29 0.46 0.76 
Sunflower     

Sole 2.48a 4.29a 4.34a 11.12a 
(1ses:1sun) 1.20b 1.82c 1.91b 4.93c 
(1ses:2sun) 1.23b 2.45b 2.05b 5.71b 
(2ses:1sun) 0.72c 1.29d 1.30c 3.30d 

LSD 0.05 0.23 0.29 0.36 0.50 
(B) مقارنة بين النظم الزراعية 

Sole crop     
Sesbania 0.91d 2.81c 4.28a 8.00c 
Sunflower 2.48a 4.29a 4.34a 11.12a 

intercropped     
(1ses:1sun) 1.73b 3.47b 4.42a 9.62b 
(1ses:2sun) 1.67b 3.78b 4.00a 9.44b 
(2ses:1sun) 1.39c 3.11c 4.05a 8.56c 

LSD 0.05 0.23 0.35 N.S 0.77 
طات  ود(المتوس من العم شابهة ال) ض أحرف مت ا ب شار إليه ا  الم ا بينه ًا فيم ف معنوي  تختل

)P>0.05 (لكل نوع نباتي على حدة و بين نظامي الزراعة وذلك. 

 
ذري   :2الجدول   اج الب سبان   ) هـ /طن ( اإلنت اتي السي اد الشمس   (Ses) لنب   (Sun)وعب

 وبشكل مختلط باتباع نسب مختلفة من الزراعة، إضافة          soleالمزروعين بشكل منفرد    
  .في بذور عباد الشمس) هـ/طن(وآمية الزيت ) غ/مغ(إلى محتوى 

 
 عباد الشمس سيسبان

ام الزراعةنظ  ) إنتاج البذور 
 ( هـ/طن

 ) إنتاج البذور
هـ/طن  ) 

 محتوى الزيت
( غ/مغ ) 

آمية 
 الزيت

)هـ/طن(   
Sole 1.58a 3.03a 478a 1.45a 
(1ses:1sun) 0.93b 1.38c 437b 0.60c 
(1ses:2sun) 0.59c 2.09b 427b 0.89b 
(2ses:1sun) 1.02b 1.06d 431b 0.46d 
LSD 0.05 0.17 0.26 22.04 0.13 

)P>0.05( تختلف معنويًا فيما بينها  المشار إليها بأحرف متشابهة ال) ضمن العمود(المتوسطات 
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  : الزراعة البينيةمظ فعالية نقييمت

ة    ة قيم سبة  تعد معرف افئ  الن رًا   Land Equivalent Ratio (LER)ألرض المك اً مؤش ة   ي  لتقهام ة أنظم يم فعالي

المنفردة    الز ة ب وتعكس     )Offori and Stern (1987; Mead and Willy, 1980 (راعة المختلطة مقارن

ة                 LERقيمة   سية للمحاصيل المكون  أداء األرض في الزراعة المختلطة والتي تتأثر بالكثافة النباتية والمقدرة التناف

اء للزراعة المختلطة، وإدارة األرض والبيئة المحيطة إضافة إلى إتاحة ا  Kurdali et al.,2003; Kurdali (لم

دول .)2009 ي الج واردة ف ات ال شير البيان يم ٣ ت الي  أن ق افىء األرض إجم اج  LER (total)مك ث إنت ن حي م

   نظرًا     1Ses:2Sunوآانت أفضل معاملة    . المادة الجافة لكامل النبات آانت قريبة من الواحد في المعامالت آافة          

وعي    LERلتقارب قيم    ين الن اتيين   ب شمس و   ٠٫٥١(ن النب اد ال سبان ٠٫٤٧ لعب ة   ) للسي ا المعامل  1Ses:1Sun، تلته

اد ٠٫٤٤( شمس و  لعب  ٠٫٥٩ال

سبان ا .)للسي ة  أم المعامل

2Ses:1Sun  ين اين ب فالتب

صولين   ان المح رًا آ اد ٠٫٣٠(آبي  لعب

شمس و  سبان ٠٫٦٦ال ذا ) للسي وه

ة    ع دراس ق م ت يتف ث آان ابقة حي س

ة  ي LERقيم  ٠٫٣٤س  عباد الشم  ف

سبان   ي السي اع ٠٫٦٩وف د اتب   عن

ي    سها ف سب نف  Kurdali(الزراعةالن

ر    وقد استنتج   ) 2009 سبة غي ذه الن أن ه

سورغوم   LERمناسبة نظرًا لتدني قيمة    في عباد الشمس مقارنة بالسيسبان، وأن هذه النسبة مناسبة عند زراعة ال

  ).2Ses:1Sor ) Kurdali 2009مع السيسبان

صادياً         يعتبر اإلنتاج ا   ًا اقت شمس مهم اد ال ذري لعب ة     ٣ويتضح من الجدول       . لب اد    LER أن قيم ذري لعب اج الب  لإلنت

ة           )٠٫٦٩ (٠٫٥آانت أآبر من      1Ses:2Sunفي المعاملة   الشمس   اع في قيم ة   LER، وترافق ذالك مع ارتف  الكلي

سها         LERآما أن قيمة    ). ١٫٠٧ (١ > ة        ) ٠٫٦٢( إلنتاج الزيت في المعاملة المختلطة نف ة مع قيم ة ومتوافق مرتفع

LER            املتين ى     . المختلطين األخريتين   لإلنتاج البذري، ومتفوقة على القيم المالحظة في المع ائج إل ذه النت شير ه ت

ى  Sun2:Ses1تفوق المعاملة    املتين     عل يم    Sun1:Ses2 و   Sun1:Ses1 المع ة   LER من حيث ق اج وآمي  لإلنت

  .الزيت في بذور نبات عباد الشمس

  
  

دول   افئ األرض : ٣الج سبة مك اج LERن ة واإلنت ادة الجاف  للم
شمس  اد ال ات عب ي نبات ت ف ذري والزي سبان LERii الب   والسي

LERjjjضمن نظم الزراعة المختلطة  
 LER نظام الزراعة

1ses:1sun 1ses:2sun 2ses:1sun 
  لكامل النباتإنتاج المادة الجافة 

LERi (sunflower) 0.44 0.51 0.30 
LERj (sesbania) 0.59 0.47 0.66 
LER (total) 1.03 0.98 0.96 

 اإلنتاج البذري
LERi (sunflower) 0.46 0.69 0.35 
LERj (sesbania) 0.59 0.38 0.65 
LER (total) 1.05 1.07 1.00 

)عباد الشمس(آمية الزيت   
LERi (sunflower) 0.42 0.62 0.31 
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    زوت الكلي اآل

شمس   ) هـ /Nآغ   183 ( تقارب آميات اآلزوت الكلي بين نبات السيسبان       ٤دول  يالحظ من الج   اد ال آغ   176(وعب

N/ـ ي ) ه ك  ف ا وذل ردة لهم ة المنف للالزراع ات كام ات اآلزوت . النب ت آمي دة ضمن  آان ى ح ل محصول عل لك

ردة            امالت الزراعة المنف أداء المحصول       . المعاملة المختلطة أقل معنويًا من مع ق ب ا يتعل امالت     وفيم ين ضمن المع

ة يال ي      المختلط شمس ف اد ال سبان وعب ن السي ل م ي آ ة ف ة المتراآم ات اآلزوت الكلي ي آمي ارب ف ود تق ظ وج ح

املتين ات  1Ses:2Sunو  1Ses:1Sun المع ت الكمي ث بلغ غ ١٠٠ و ١١٠ حي ي /N آ ـ  ف سبان  ه ن السي ل م آ

ة          والي للمعامل ى الت ـ في     /N آغ    ٨٨ و   ٨٧٫٧، و   1Ses:1Sunوعباد الشمس، عل اد          ه سبان وعب في آل من السي

ة        . 1Ses:2Sunالشمس، على التوالي، للمعاملة      رًا حيث حيث             2Ses:1Sunأما في المعامل رق آبي ان الف د آ فق

والي                 /N آغ   ٥٦ و   ١١٩بلغت الكميات    ى الت شمس، عل اد ال سبان وعب سبة من        . هـ  في آل من السي ذه الن أي أن ه

ذلك                غير مناسبة بس  ) 2Ses:1Sun(الزراعة   ى امتصاص اآلزوت وآ ين المحصولين عل وازن ب بب عدم وجود ت

ة   ٤من ناحية أخرى، يالحظ من الجدول . إنتاج المادة الجافة   وق المعامل ة     1Ses:1Sun تف ة الكلي  ،من حيث الكمي

ا                ا بينه  .لآلزوت المتراآم، على بقية المعامالت، مع مالحظة عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت األخرى فيم

ك،           تنتاج،على ضوء ذل ى للزراعة      لذلك يمكن االس سبة المثل ي، هي         أن الن  Sun1:Ses1 ، من حيث اآلزوت الكل

ا     ي فيه ث اآلزوت الكل ن حي امالت م ة المع ى بقي ا عل رًا لتفوقه غ ٢١٠(نظ ـ /N آ اع) ه ات  وارتف ارب آمي وتق

سبان     ن السي ل م ي آ ة ف غ ١١٠(اآلزوت المتراآم ـ/N آ شمس  ) ه اد ال غ١٠٠(وعب ـ/N  آ ة  ).ه ا المعامل  تليه

sun2:ses1   آغ ٨٨( لوجود تماثل في آميات اآلزوت المتراآمة في آل من السيسبان N/شمس  ) هـ  ٨٨(وعباد ال

  .)هـ/Nآغ 

  



 ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دير  اءة تثبيتق ت آف

وي اآلزوت  الج

تخدام   ة باس وفرة طريق ال

  ):15N� 15N ) للنظيرالطبيعية

ة  السوق و في المجموع الخضري و(‰)15N� قيم ٥يبين الجدول رقم     ات   واألجزاء التكاثري سبان  لآامل النب لسي

ة      .فرد أو مختلط  نوعباد الشمس المزروعة بشكل م     سبان النام      δ15Nبلغت قيم ات السي آلزوت المثبت في نبات ة   ل ي

ة  وهي  ‰)١٫٣٧- ( اآلزوت  عنصر في بيئة خالية من    ًا عن    مختلف درة في         متوسط   معنوي يم المق شمس    الق اد ال  عب

سبان          ،)‰١٤٫٧٦+ و   ١٣٫٢١+بين  ( ات السي يم في نبات ين   في حين تراوحت الق والتي   ‰٧٫١٩+ و ٠٫٣٢-ب

  .اختلفت باختالف نظام الزراعة المتبع

شمس   غير المثبتة (  في النباتات المرجعية   δ15Nتمثل قيمة    اح ل          ) آعباد ال ة المت ة آلزوت الترب ة النظيري و ل القيم  ،نم

ة                     ،ومن المعروف . خالل مدة الدراسة   ات المرجعي ة هي واحدة في آل من النبات ذه القيم ات  أن ه ة  والنبات  . البقولي

ة  مدى الفرق بين القيمة النظيرية لآلزوت الم  ب دقة قياس المعدل التثبيتي لآلزوت الجوي        تتعلق ذي  (تاح في الترب  ال

 ,Shearer and kohl (من الهواء الجويالمثبت  النظيرية لآلزوت والقيمة ) في النباتات المرجعيةيجرى تعيينه

1986; Domenach et al., 1989(. فانخفاض قيم δ15N        شاط ى ن دل عل شمس ت اد ال ة بعب سبان مقارن  في السي

اع  ن في نباتات السيسبان المختلطة مقارنة بالمδ15Nيعكس انخفاض قيمة و. عملية تثبيت اآلزوت الجوي  فردة ارتف

ة اآلزوت المثبت        ذه   . Ndfa%في قيم اد             النتيجة وه سبان وعب ات السي ى نبات ابقة جرت عل ة مع دراسة س  متوافق

ة زراعة مختلطة         آما  ). Kurdali 2009(الشمس ذرة السورغوم العلفية  ائج دراسات أخرى في أنظم ل نت تماث

ات     مع   المزروعrice bean في نبات 15N الوفرة الطبيعية للنظيرنت قيمة أخرى حيث آا ذرة أخفض من النب  ال

  .(Rerkasm et al, 1988)فردًا ن المزروع مالبقولي

دول  ات اآلزوت :4الج غ( آمي ـ/آ ي)ه زاء الألوراق وا  ف سوق واألج
 المزروعين بشكل  (Sun)وعباد الشمس (Ses) الثمرية لنباتي السيسبان 

  . وبشكل مختلط باتباع نسب مختلفة من الزراعةsole منفرد
 
Cropping system shoots stem Rep. 

parts 
Whole 
 plant 

(A) Comparisons among cropping systems for each plant species 
Sesbania     

Sole 28.7a 18.3a 136.3a 183.3a 
(1ses:1sun) 13.5c 10.5b   86.0bc 110.1b 
(1ses:2sun) 12.4c   8.5b   66.7c   87.7c 
(2ses:1sun) 18.4b 10.1b   90.6b 119.1b 

LSD 0.05 4.2 4.5 19.3 21.9 
Sunflower     

Sole 50.4a 20.5a 105.0a 175.9a 
(1ses:1sun) 25.3b   8.8b   65.7b   99.8b 
(1ses:2sun) 21.8b   9.3b   57.2b   88.2b 
(2ses:1sun) 12.3c   5.7b   37.9c   55.8c 

LSD 0.05 8.7 3.8 14.7 20.6 
(B) Comparisons among cropping systems 

Sole crop     
Sesbania 28.7c 18.3a 136.3ab 183.3b 
Sunflower 50.4a 20.5a 105.0c 175.9b 

intercropped     
(1ses:1sun) 38.8b 19.4a 151.7a 209.9a 
(1ses:2sun) 34.2bc 17.8a 123.9bc 175.9b 
(2ses:1sun) 30.7bc 15.7a 128.6b 175.0b 

LSD 0.05 8.4 4.8 20.9 25.8 
طات  ود(المتوس من العم شابهة ال) ض أحرف مت ا ب شار إليه ا  الم ا بينه ًا فيم ف معنوي  تختل

)P>0.05 (لكل نوع نباتي على حدة و بين نظامي الزراعة وذلك. 
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ح ي دول وض  ٦الج

سب  ات ن وآمي

ه ثبتالماآلزوت 

Ndfa     بلغت  .  في مختلف أجزاء نبات السيسبان%Ndfa   ردة       السيسبان   نباتآامل   في ردة  نالمفي الزراعة المنف  ف

املتين            % ٤٥ درة في المع ًا عن النسب المق ، %٤٤ و ٤٣ (2Ses:1Sun و 1Ses:1Sunوالتي لم تختلف معنوي

  .1Ses:2Sunفي المعاملة % ٩٣في حين آانت النسبة ). على التوالي

شير  اتت ذه البيان ى أن ه ة  إل ة المختلط ة الزراع ت   sun2:ses1معامل ة تثبي شاط عملي ث ن ن حي ضل م ي األف  ه

ا تبقى      % ٩٣اآلزوت الجوي التي وصلت إلى     ات، وم ة في النب اجم من   فقط  % ٧(من أصل آمية اآلزوت الكلي ن

ساهمة اآلزوت الجوي          أما في المعامالت اآلخرى فقد      ). آزوت التربة  ساهمة          آانت نسب م سبيُا من نسب م ل ن أق

  .آزوت التربة

ائج    آلزوتا الوفرة الطبيعية لنظائر   ج المتعلقة باستعمال تقنية      النتائ إن  ا  نظرًا     مشجعةً   هي نت ات   العطاءه  اختالف

ة     δ15Nواضحة في قيم     يم               . بين النباتات البقولية وغيرالبقولي ين ق ة ب روق جوهري ا أن وجود ف آلزوت   δ15Nآم  ل

 التغذية اآلزوتية في نظم الزراعة المختلطة    يعطي أهمية لدراسة  ،المثبت في السيسبان وتلك آلزوت التربة المتاح      

شمس      ل δ15N عدم وجود فروقات معنوية في قيم        ، يشير من ناحية أخرى   .بين البقوليات والنجيليات   اد ال ات عب نبات

 
 األوراق  في   13C والكربون   15Nلنظيري اآلزوت   الوفرة الطبيعية   : ٥الجدول  

سبان  الو اتي السي ل  نب ة وآام زاء الثمري اد  (Ses) سوق واألج وعب
شمس رد   (Sun)ال شكل منف زروعين ب سب  sole الم اع ن تلط باتب شكل مخ  وب

  .مختلفة من الزراعة
 
الجزء  السوق األوراق  نظام الزراعة

 آامل النبات الثمري

Natural abundance of nitrogen (δ15N‰) 
Sesbania     

Sole +6.89a +4.50ab +7.17a +6.90a 
(1ses:1sun) +6.89a +6.07a +7.37a +7.19a 
(1ses:2sun) -0.41b +3.62b -0.82b -0.32b 
(2ses:1sun) +7.51a +4.03b +7.3a +7.06a 

LSD 0.05 1.7 1.7 1.74 1.3 
Sunflower     

Sole +12.35ab +13.31ab +14.40a +13.74a 
(1ses:1sun) +13.72ab +13.58ab +15.70a +14.96a 
(1ses:2sun) +  9.28b +16.79a +14.06a +13.21a 
(2ses:1sun) +14.20a +10.17b +15.63a +14.76a 

LSD 0.05 4.6 4.6 N.S N.S 
Carbone isotope discrimination (�13C‰) 

Sesbania     
Sole 16.37b 16.50c 15.71a 16.05b 
(1ses:1sun) 17.13a 16.65bc 15.86a 16.31b 
(1ses:2sun) 16.44b 18.36a 16.38a 17.11a 
(2ses:1sun) 17.46a 17.68b 16.06a 16.91a 

LSD 0.05 0.71 0.47 N.S 0.58 
Sunflower     

Sole 18.86b 18.26c 18.16ab 18.35b 
(1ses:1sun) 18.71b 18.01c 17.63b 18.05b 
(1ses:2sun) 18.45b 19.96a 18.38a 19.06a 
(2ses:1sun) 19.52a 19.04b 17.97ab 18.73b 

LSD 0.05 0.53 0.71 0.72 0.55 
ود  (المتوسطات   شابهة ال        ) ضمن العم أحرف مت ا ب ا            المشار إليه ا بينه ًا فيم ) P>0.05( تختلف معنوي

 .لكل نوع نباتي على حدة و بين نظامي الزراعة وذلك
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آلزوت من السيسبان   انتقال  إلعدم وجود احتمال    إلى   ،) ٥ الجدول ( الزراعة المنفردة والمختلطة   وذلك بين نظامي  

  . المجاورةباد الشمسنباتات عإلى 

  
دول  ة : ٦الج ات اآلزوت المثبت ة وآمي سب المؤي  )Ndfa (الن

ة و ي )Ndfs(الممتصة من الترب سوق واألجزاء الوراق واأل ف
رد   ةالمزروع  (Ses) وفي آامل  نبات السيسبان الثمرية  شكل منف  ب

sole وبشكل مختلط  مع عباد الشمس (Sun)     ة اع نسب مختلف  باتب
  .من الزراعة

 
الجزء  السوق األوراق  نظام الزراعة

 الثمري
آامل 
 النبات

%Ndfa 
Sole 45.3b 61.1ab 43.5b 45.3b 
(1ses:1sun) 45.3b 50.7b 42.2b 43.4b 
(1ses:2sun) 93.6a 67.0a 96.4a 93.1a 
(2ses:1sun) 41.3b 64.3a 42.6b 44.2b 

LSD 0.05 11.2 11.5 11.5 8.9 
Ndfa (kg/ha) 

Sole 12.7a 11.2a 59.1a 83.0a 
(1ses:1sun) 6.1b 5.6b 36.0b 47.6b 
(1ses:2sun) 11.6a 5.7b 63.7a 81.1a 
(2ses:1sun) 7.5b 6.5b 38.8b 52.8b 

LSD 0.05 1.9 3.5 14.0 15.6 
%Ndfs 

Sole 54.7a 38.9ab 56.5a 54.7a 
(1ses:1sun) 54.7a 49.3a 57.9a 56.6a 
(1ses:2sun) 6.4b 33.0b 3.7b 6.9b 
(2ses:1sun) 58.8a 35.7b 57.4a 55.8a 

LSD 0.05 11.2 11.5 11.5 8.9 
Ndfs (kg/ha) 

Sole 16.0a 7.1a 77.2a 100.3a 
(1ses:1sun) 7.4b 5.0b 50.1b 62.4b 
(1ses:2sun) 0.8c 2.8c 3.0c 6.6c 
(2ses:1sun) 10.9b 3.6bc 51.9b   66b.3 

LSD 0.05 4.3 1.5 15.7 15.7 
شابهة ال      ) ضمن العمود (توسطات  الم أحرف مت ا ب ا    المشار إليه ًا فيم  تختلف معنوي

 .لكل نوع نباتي على حدة و بين نظامي الزراعة وذلك) P>0.05(بينها  

رد               سبان المنف ة في السي ة المثبت ى     . هـ /N آغ    ٨٣بلغت آمية اآلزوت الكلي ـ في    /N آغ    ٥٣ و   ٤٨وانخفضت إل ه

ة       1Ses:2Sunأما المعاملة   . ، على التوالي  2Ses:1Sun و   1Ses:1Sunالمعاملتين    ٨١ فإن آمية اآلزوت المثبت

 هي األفضل     sun2:ses1لذلك فإن معاملة الزراعة المختلطة        . هـ لم تختلف معنويًا عن المعاملة المنفردة        /Nآغ  

ة ال                 من حيث آمية اآلزوت المثبت       ردة آانت مماثل ة في الزراعة المنف ة المثبت ة في الزراعة        نظرًا ألن الكمي ة المثبت لكمي

  .المختلطة رغم أن الكثافة النباتية للسيسبان في النظام المختلط هو ثلث النظام المنفرد

  

  اآلزوت الممتص من التربة

بحيث % ٥٥ ت أن نسبة اآلزوت الممتصة من التربة في السيسبان المنفرد آان ٦تشير البيانات الواردة في الجدول      

ن ال   ًا ع ف معنوي ي   ال تختل ة ف سب المالحظ املتين ن ى %٥٦ و ٥٧ (2Ses:1Sun و 1Ses:1Sunالمع ، عل

والي ة ). الت ا المعامل ضة  1ses:2sunأم سبة منخف ت الن د آان ي % ٧ فق شاط التثبيت اع الن سبب ارتف ث . ب ن حي وم
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ى       /N آغ  ١٠٠آميات اآلزوت الممتصة من التربة فقد بلغت الكمية          رد وانخفضت إل سبان المنف ـ في السي  و ٦٢ه

غ ٦٦ ي  /N آ ـ ف املتين ه ة  . 2Ses:1Sun و 1Ses:1Sunالمع ي المعامل ا ف تهالك  1ses:2sunأم ان اس د آ  فق

  .هـ فقط/N آغ ٧السيسبان من آزوت التربة بحدود 

ا          وع م ار مجم ين االعتب ذين بع ة، آخ امالت المختلف ين المع ة ب ن الترب صة م ات اآلزوت الممت ة آمي د مقارن عن

  :مايلي معًا نالحظ )٤الجدول ( وعباد الشمس)٦الجدول  (استهلكته نباتات السيسبان

ة  صة من الترب ة اآلزوت الممت ة Ndfsبلغت آمي ي المعامل غ ٩٥ 1ses:2sun ف ـ /N آ غ ٧(ه ل /N آ ـ من قب ه

سبان و  غ ٨٨السي شمس /N آ اد ال ل عب ن قب ـ م املتين   . ه ي المع ات ف صته النبات ا امت ر مم ل بكثي ة أق ذه الكمي وه

1ses:1sun) آغ   ١٦٢ N/هـ (  2وses:1sun) آغ   ١٢٢ N/شمس ال      ) هـ اد ال ذلك عب رد   موآ ) هـ /N آغ    ١٧٦(نف

ة اآلزوت الممتصة         ). هـ/N آغ   ١٠٠(أو حتى أقل بقليل مما امتصته نياتات السيسبان المفردة           ود انخفاض آمي يع

ة       اد ال           1ses:2sunمن التربة في المعامل ين المحصولين حيث امتص عب سة ب اع حدة المناف ى ارتف ة   إل شمس آمي

وترافقت هذه الميزة مع آفاءة ) هـ/N آغ   ٧( مرة مما امتصته نباتات السيسبان       ١٢٫٥أآبر بحدود   ) هـ/N آغ   ٨٨(

ة      Ndfsمع مالحظة أن آمية   ). هـ/N آغ   ٨١(تثبيتية مرتفعة    ارب آمي شمس تق اد ال سبان،   Ndfa في عب  في السي

ت  ة وآان ي متماثل ات اآلزوت الكل صولين  آمي ي المح غ٨٨( ف ـ/N  آ ة  ) . ه ا المعامل ت  1ses:1sunأم د آان  فق

اد   ي عب سابقة حيث آانت ف ة ال دًة من المعامل ل ح ضاًُ ولكن أق ة أي ة مرتفع ى امتصاص آزوت الترب سة عل المناف

دل  سبان بمع ن السي ر م شمس أآب سبيًا ١٫٦ال ضة ن ة آانت منخف ة المثبت رة وأن الكمي غ ٤٨( م ـ/N آ ي ). ه ا ف أم

ة  ات   فعل2ses:1sunالمعامل ى آمي ا حصل عل ين المحصولين وأن آل منهم ة ب سة آانت قليل رغم أن المناف ى ال

وجدير بالذآر أنه ). هـ/N آغ ٤٨(آانت الكمية المثبتة قليلة أيضًا  ) هـ/N آغ   ٦٦ و   ٥٦(متقاربة من آزوت التربة     

سبان   (Kurdali et al.,2003)سبق وبّينا أيضًا غي دراسة سابقة سورغوم  وا) C3( حصول آل من السي ) (C4ل

سبة    ا بن دى زراعتهم ة ل ن آزوت الترب ة م ات متتماثل ى آمي ت  2ses:1sorعل ة آان ة اآلزوت المثبت ر أن آمي  غي

 معاملة الزراعة المختلطة     يمكن االستنتاج بأن  بناًء على ماسبق،     .مرتفعة ولم تختلف معنويًا عن الزراعة المنفردة      

sun2:ses1       آغ ٩٥ة التربة حيث امتصت    هي األفضل من حيث الحفاظ على خصوب N/في حين بلغت     فقط هـ ،

ولي  النبات آان  .، على التواليSun1:Ses2 و  Sun1:Ses1المعاملتين  هـ في   /N آغ   ١٢٢ و ١٦٢الكميات   الالبق

سطرين  مع من     السيسبان   من   سطر واحد  على امتصاص آزوت التربة عند زراعة        البقوليأآثر قدرة تنافسية من     

أما في المعامالت المختلطة األخرى       . وترافقت هذه الميزة مع آفاءة تثبيتية مرتفعة      ،  )sun2:ses1( عباد الشمس   

 .فقد آان التنافس أقل حدًة

  
  ميزان اآلزوت

سبان       /N آغ   ١٤و   ١٧ و   ١٢ و   ٢٤السيسبان  سوق  أوراق و بلغت آميات اآلزوت المثبتة في       ـ  في آل من السي ه

 في حين بلغت      .)٧ و ٦الجدول   (على التوالي ،  2ses:1sun و   1ses:2sun و   1ses:1sunالمنفرد و المعامالت      

ات  صة آمي ي  اآلزوت الممت ا ف ي جرى تخزينه ة الت ن الترب رونم سبانق غ  ٥٢ و ٣ و ٥٠و  ٧٧  السي ـ، /Nآ ه

سابقة      ). ٦ الجدول(للمعامالت السابقة على التوالي        امالت ال سبان في المع -وبالنتيجة، آان الميزان اآلزوتي للسي

ـ/N آغ  ٣٨- و ١٤٫٣+ و ٣٨-و  ٥٣ ات اآلزوت   . )٧الجدول   (ه شمس، بلغت آمي اد ال ات عب ق بنبات ا يتعل وفيم

شمس                اد ال ة لعب  آغ  ٣٨ و ٥٧ و ٦٦ و ١٠٥اآلزوت الممتصة من التربة التي جرى تخزينها في األجزاء التكاثري
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N/    والي ى الت سابقة عل امالت ال ـ، للمع د إز  . )٦ و٤الجدول   (ه زان    وبالنتيجة، وبع ان مي ة، آ ة األجزاء التكاثري ال

ة  ) هـ/ آغ٤٣- (1ses:2sun أدنى قيمة في المعاملة ظهرتآزوت التربة في معظم الحاالت سالبًا ومع ذلك فقد       يلي

م   ) هـ / آغ  ٥٣-(السيسبان المنفرد    ذه    ) هـ / آغ ١٠٤- (1ses:1sunو) هـ / آغ  ٧٦- (2ses:1sunث ل ه بحيث تماث

شمس ا اد ال رة عب ة األخي رد المعامل غ١٠٥-(لنف ـ/ آ دول (، )ه تنتاج .)٧الج ن االس ذلك يمك ة أن  ل ة الزراع معامل

ة  ضل sun2:ses1المختلط ي األف ل         ه ي تقلي ة ف ا البيئي ن أهميته ث تكم صافي حي زان اآلزوت ال ث مي ن حي  م

  .استهالك آزوت التربة نظرًا العتماد السيسبان رئيسيًا على اآلزوت الجوي لسد احتياجاته من هذا العنصر

  
  

  :13Cالوفرة الطبيعية لنظير الكربون االختالفات في قيم 
ات المجموعة       ري          C3في نبات ز النظي يم التميي امًال      ‰ Δ13C، تعطي ق ًا ش رة         عن قياس ون خالل فت ل الكرب  تمثي

سبة غاز    ، حيث النمو ى ن ة  في   CO2تعكس هذه القيمة التغيرات التي تطرأ عل ى    Ciداخل الخلي ا خارج إل  Ca ه

ة ال    ع نفاذي ة م ة سام وم والمترافق لة عملي اتريم  carboxilation  الكرس  ,.Rubisco) Farquhar et alب

Farquhar et al., 1989, O’Leary 1981)(   ذآر سية       أ، وجدير بال ى عمل الثغور التنف ؤثر عل ن أي عامل ي

 ,.Farquhar et al(إلجهاد المائي  فا. في األنسجة النباتية13C آمية فيتؤثر  carboxilationكرسلة وعملية الـ

 Farquhar et (وأشعة الشمس) O’Leary, 1981(ودرجة الحرارة ) Qian et al., 2004(والملوحة ) 1989

al., 1989, Ehleringer et al., 1986( تخفض من قيمة ،Δ13C وتعكس  .  عمل المسامعلى من خالل تأثيرها

ري        ًاارتفاع ‰ δ13C القيم األآثر سلبًا لـ    ز النظي ي ح   . ‰ Δ13C في قيم التميي ى أي   ال عدم تعرض   فف ات إل  النب

اد،       تع أما في حال      . ًاإجهاد ، فإن المسام تكون أآثر انفتاحًا والتمييز النظيري  يكون مرتفع            ى إجه ات إل رض النبات

  .Δ13C تنغلق جزئيًا مما يخفض من قيم التمييز النظيري  سوففالمسام

وع       ‰ Δ13Cأن قيم التمييز النظيري     ) ٥( الواردة في الجدول     البياناتتشير   أثرت بن د ت ات  للنباتات ق  وبنظام    النب

ع ة المتب يم الزراع نخفض ق م ت ث ل دم    ‰ Δ13C، بحي ى ع شير إل ا ي المنفردة مم ة ب ة مقارن ة المختلط ي الزراع ف

وي     اد الحي ى إجه ى إل ة إل ة المختلط ي الزراع ات ف رض النبات دول  .  تع ن الج ظ م اع ٥ويالح ز  ارتف يم التميي ق

ري  ات   ‰ Δ13Cالنظي ي نبات املتين       ف ي المع ٍة ف المنفردة، وبخاص ة ب ة مقارن سبان المختلط  2ses:1sunالسي

  . حيث آان التأثير معنويًا1ses:2sunو

ى  )Ehleringer et al., 1986 (أشار  ز   أن إل ة التميي ون  ا قيم ري للكرب نخفض لنظي ادة التعرض ألشعة     ت  بزي

شمس ضوء و. ال ة ال د آمي واردةتعتم ى شال ى الزراعة المختلطة عل شكل مكل ال إل ألوراق الهندسيحصول وال  ل

المزروعين بشكل منفرد وضمن    Sun وعباد الشمسSesفي السيسبان ) هـ/Nآغ (ميزان اآلزوت : ٧الجدول 
    ة الزراعة المختلطنظم
 زراعة منفردة نظم الزراعة المختلطة

1ses:1sun 1ses:2sun 2ses:1sun حالة اآلزوت 
Ses Sun Ses Sun Ses Sun Ses Sun 

ضاف ع ط /اآلزوت الم
 - 14+ - 17+ - 12+ - 24+ )سوق+أوراق(التثبيت

زاء ي األج ة ف ن الترب ود م اآلزوت المفق
 38- 52- 57- 3- 66- 50- 105- 77- التكاثرية

 38- 38- 57- 14+ 116- 38- 105- 53- ميزان اآلزوت لكل نوع نباتي
 76- 43- 104- 105- 53-  ميزان اآلزوت الصافي للنظم الزراعية
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)Ofori and Stern, 1987 ( .ببًا في        نباتآبر حجم أوراقأن  ، االستنتاجلذلك يمكن د يكون س شمس ق اد ال  عب

رة    أن تكون   ه من المتوقع وبالتالي فإن المزروع إلى جانبه،حدوث تظليل جزئي ألوراق السيسبان     ذه األخي سام ه م

ون      قيمة  إلى ارتفاع في   التالي، ب  مما أدى  ،أآثر انفتاحاً  ري للكرب اتي ،         و . التمييز النظي وع النب أثير الن ق بت ا يتعل فيم

ة        نباتات   في    ‰ Δ13Cآانت قيم    ى أن قيم ك إل شير ذل سبان حيث ي أثر   ‰ Δ13Cعباد الشمس أعلى من السي  تت

ًا إضافة          وباألنواع النباتية    ًا وفيزيولوجي بعض مورفولوجي ى االختالف  التي تختلف عن بعضها ال ة عن    إل ات الناجم

  ).Kurdali 2009(  البيئية والغذائيةهامتطلبات

  االستنتاجات

ي  إن ى االختالف ف د عل ي تعتم ة الت ة توظيف الطريق وفرة الطبيعي ر ل لال ين اآلزوت الجوي و15Nنظي زوت آ ب

ان المزروعة بشكل منفرد     هي طريقة مناسبة لتقدير آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي في نباتات السيسب           ،التربة المتاح 

  : وقد تبين من هذه الدراسة مايلي. آعباد الشمسأو بشكل مختلط مع نباتات ال بقولية

  ): مادة جافة، إنتاج بذور وزيت، آزوت آلي(من حيث المعايير اإلنتاجية : أوًال

ة إ -١ سبان       1Ses:1Sunن المعامل ن السي ل م ي آ ة ف ادة الجاف اج الم ارب إنت ث تق ن حي بة م  ٤٫٧( مناس

م تختلف      ) هـ/ طن   ٩٫٦(، وإرتفاع آمية المادة الجافة فيها       )هـ/ طن ٤٫٩(وعباد الشمس   ) هـ/طن والتي ل

  .2Ses:1Sun وتفوقت آلتا المعاملتين على ).هـ/ طن ٩٫٤ (1Ses:2Sunمعنويًا عن المعاملة 

ت -٢ ة تفوق ا  1Ses:1Sun المعامل ي فيه ث اآلزوت الكل ن حي امالت م ة المع ى بقي غ ٢١٠( عل ـ /N آ ) ه

 ١٠٠(وعباد الشمس   ) هـ/N آغ   ١١٠(وارتفاع وتقارب آميات اآلزوت المتراآمة في آل من السيسبان          

سبان     1ses:2sun، تليها المعاملة    )هـ/Nآغ    لوجود تماثل في آميات اآلزوت المتراآمة في آل من السي

  .،  )هـ/N آغ ٨٨(وعباد الشمس ) هـ/N آغ ٨٨(

شمس              هي األفضل  1ses:2sunتعد النسبة    -٣ اد ال ذور عب اج ب اج الزيت   ) هـ / طن ٢٫١( من حيث إنت وإنت

ـ/ طن٠٫٩٠( ة  ) ه ةمقارن شمس    1ses:1sun  بالمعامل اد ال ذور عب اج ب غ إنت ث بل ن١٫٤(حي ـ/ ط ) ه

ت   اج الزي ن٠٫٦٠(وإنت ـ/ ط ة  )ه شمس    2ses:1sun، وبالمعامل اد ال ذور عب اج ب غ إنت ث بل  ١٫١( حي

  .)هـ/ طن٠٫٤٦(وإنتاج الزيت ) هـ/طن

افىء األرض    نسبة  مناسبتان من حيث تقارب قيم     1Ses:1Sun و   1Ses:2sunإن المعاملتين    -٤ ادة    مك  للم

ة من حيث             . بين النوعين النباتيين   LER الجافة اع    وتعد المعاملة األولى أفضل من الثاني يم   ارتف  LERق

شمس    اد ال ات عب ي لنب ذري والزيت اج الب ة ) ٠٫٥ >(لإلنت ا المعامل ي 2Ses:1Sunأم بة  فه ر مناس غي

  .نبات عباد الشمسفي  هاوانخفاض LERفي قيم  بين المحصولينلوجود تباين واضح 

  ):تثبيت اآلزوت الجوي، امتصاص آزوت التربة والميزان اآلزوتي(من حيث المعايير البيئية : ثانيًا

ة   -١ ة المختلط ة الزراع د معامل و  1ses:2sunتع آلزوت الج ي ل شاط التثبيت ث الن ن حي ضل م ي األف ي  ه

 %).٤٥-٤٣% (٥٠ في حين آانت في المعامالت األخرى أقل من %)٩٣(للسيسبان 
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) هـ /N آغ  ٨١(آمية اآلزوت المثبت     هي األفضل من حيث      1ses:2sunتعد معاملة الزراعة المختلطة      -٢

ظام  رغم أن الكثافة النباتية للسيسبان في الن) هـ/N آغ ٨٣(التي ماثلت الكمية المثبتة في الزراعة المنفردة   و

رد    ام المنف ث النظ و ثل تلط ه ة     ،المخ ات المثبت ت الكمي ين بلغ ي ح غ ٥٣ و ٤٨ف املتين  /N آ ي المع ـ ف ه

1Ses:1Sun   2 وSes:1Sun  1 (الزراعةمن  نظام  هذا ال  وهذا يعكس أهمية     .، على التواليses:2sun( 

  .من حيث تثبيت اآلزوت الجوي

ى خصوبة الترب           هي األفضل م      1ses:2sunتعد معاملة الزراعة المختلطة        -٣ اظ عل حيث  ة  ن حيث الحف

صت  غ ٩٥امت ـ، /N آ ي ه ا ف املتين  أم د 2Ses:1Sun و 1Ses:1Sunالمع ات  فق ت الكمي  ١٦٢ بلغ

 .هـ، على التوالي/N آغ ١٢٢و

ة   -٤ د زراع د عن طر واح ن س سبان  م ن  السي ع م شمس   م اد ال طرين عب ات  )1ses:2sun( س إن النب ، ف

ة      بقوليالأآثر قدرة تنافسية من     آان  الالبقولي   ى امتصاص آزوت الترب ات حيث امتص   ، عل اد  ت نبات  عب

دود  ر بح ة أآب شمس آمي اءة  ١٢٫٥ال ع آف زة م ذه المي ت ه سبان، وترافق ات السي صته نبات ا امت رة مم  م

 .أما في المعامالت المختلطة األخرى فقد آان التنافس أقل حدًة. تثبيتية مرتفعة

ى      بعد إزالة األجزاء التكاثرية، آان ميزان آزو       -٥ د آانت أدن ك فق ت التربة في معظم الحاالت سالبًا ومع ذل

ة  دان اآلزوت قيم ة لفق ي المعامل ـ/ آغ٤٣- (1ses:2sunف رد ) ه سبان المنف ة السي ـ/ آغ٥٣-(يلي م ) ه ث

2ses:1sun) -غ٧٦ ـ/ آ غ١٠٤- (1ses:1sunو) ه ـ/ آ اد    ) ه رة عب ة األخي ذه المعامل ل ه ث تماث بحي

ة الزراعة المختلطة             ل ). هـ / آغ ١٠٥-(نفرد  مالشمس ال  تنتاج أن معامل  هي   1ses:2sunذلك يمكن االس

ة                والتي األفضل من حيث ميزان اآلزوت الصافي        ل استهالك آزوت الترب ة في تقلي ا البيئي  تكمن أهميته

 .نظرًا العتماد السيسبان رئيسيًا على اآلزوت الجوي لسد احتياجاته من هذا العنصر

ات  للنباتات بنوع   ‰ Δ13C قيم التمييز النظيري     تأثرت -٦ ع    النب تنتاج   .  وبنظام الزراعة المتب ويمكن االس

يم  من  دم        ‰ Δ13C عدم انخفاض ق ى ع المنفردة إل ة ب ات ضمن الزراعة المختلطة مقارن في آامل النب

  .تعرض النباتات في الزراعة المختلطة إلى إجهاد الحيوي

  

ة الب      ى للزراع سبة المثل ى أن الن بق إل ا س تنتاج مم ن االس ي    يمك شمس ه اد ال سبان وعب ة للسي يني

1Ses:2Sun      ى ة    نظرًا لتميزها عل ة         1Ses:1Sunالمعامل ايير اإلنتاجي د المع اد    (في العدي ذور عب اج ب إنت

ا  ، )ترشيد استهالك آزوت التربة وارتفاع آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي  ( والبيئية  ) الشمس وإنتاج الزيت   أم

  .ضًا فقد آان أداؤها منخف2Ses:1Sunالمعاملة 
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Abstract 

A field experiment on dhaincha (Sesbania aculata) and sunflower (Helianthus annuus) plants grown in 

monocropping and intercropping systems was conducted to evaluate seed yield , oil content, dry matter 

production (DM), land equivalent ratio (LER), N- yield, competition for soil N uptake and N2-fixation 

using 13C and 15N natural abundance techniques. Three different combinations of sesbania (ses) and 

sunflower (sun) were investigated in the intercropping system (1ses:1sun; 1ses:2sun, and 2ses:1sun, 

row ratio). The results showed that: 

From productivity standpoint, the 1ses:1sun surpassed the other treatments in terms of N and DM 

yields and exhibited a similar distribution of total DM and N uptake in the sesbania and sunflower plant 

species. The 1ses:2sun was next in order in terms of DM and N uptake showing also a similar 

distribution of total N in both plant species. On the other hand, the 1ses:2sun gave the greatest seed and 

oil production and together with 1ses:1sun treatment were satisfactory in terms of LER for DM in both 

species having almost similar values. 

However, the former treatment was more appropriate than the latter  because of its higher LER value 

for seed and oil yield of sunflower plants. Nevertheless, 2ses:1sun treatment seemed not to be an 

appropriate treatment due to the divergence of LER values in both species, where sunflower plants had 

a low value as compared to sesbania.  

From ecological standpoint, the best treatment was 1ses:2sun which showed the greatest  N2-fixation. 

Sesbania plants fixed almost identical amounts of atmospheric N2 in both the monocropping and 

intercropping systems although the density of these plants in the latter was only 1/3 that of the former 

system. Moreover, soil N-uptake in the 1ses:2sun was the lowest among other treatments. These results 

give an advantage to the 1ses:2sun treatment over other treatments in terms of soil N consumption and 

N2 fixation to meet sesbania's N requirements.    

‰Δ13C in the whole plant was found to be affected by plant species and the cropping system. 

Furthermore, ‰Δ13C values did not decrease in the intercropping compared to monocropping 

treatments, indicating that, during the experimental period, plants in the intercropping systems 

appeared not to be subjected to any abiotic stress. 
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