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تأثير التسميد العضوي و الزراعة المتداخلة للوبيا  Vigna sinensisو الذرة الحلوة Zea mays
 var. regosaفي صفات النمو و الحاصل و معدل استغالل األرض.
غسان جايد زيدان

عمر نزھان علي

زياد خلف صالح

قسم البستنة  /كلية الزراعة  /جامعة تكريت .

الخالصة
نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الصيفي  2009لدراسة تأثير أرب$ع مس$تويات م$ن التس$ميد العض$وي
)  0و  3و  6و  ( 9طن  /ھكتار و الزراعة المتداخلة للوبيا و الذرة الحلوة  ،صممت تجرب$ة عاملي$ه
بتص$$ميم القطاع$$$ات العش$$$وائية الكامل$$ة  R.C.B.D.و بثالث$$$ة مك$$$ررات  .بين$$ت النت$$$ائج إن التس$$$ميد
العضوي أدى إلى زيادة معنوية في اغلب صفات النمو و الحاصل للوبيا و الذرة الحلوة حي$ث أعط$ى
المستوى  9طن  /ھكتار أعلى معدل لحاصل البذور للنبات بلغ )  79.35غم و  46.33غم ( للوبي$ا
و الذرة الحلوة على الت$والي  ،وأعط$ت الزراع$ة المتداخل$ة للوبي$ا و ال$ذرة الحل$وة انخف$اض ف$ي اغل$ب
الص$فات المدروس$ة  ،بينم$ا أعط$ت زي$ادة ف$ي مع$دل اس$تغالل األرض  LERوأعط$ت قيم$ة مق$$دارھا
 1.64وتفوقت معاملة الت$داخل ب$ين التس$ميد العض$وي و الزراع$ة المف$ردة للوبي$ا و ال$ذرة الحل$وة ف$ي
اغلب صفات النم$و حي$ث أعط$ت معامل$ة الت$داخل ب$ين المس$توى  9ط$ن  /ھكت$ار و الزراع$ة المف$ردة
للوبيا و الذرة الحلوة أعلى معدل لحاصل البذور بلغ )  96.33و  ( 49.42غم  /نب$ات للوبي$ا و ال$ذرة
الحلوة على التوالي .
المقدمة
تستخدم بذور الذرة الحلوة  Zea mays var. regosaو ھي طرية حيث تقطف و تقدم بعد سلقھا
أو شيھا كما يعلب قسم كبير منھا لنفس الغرض  ،تتميز الذرة الحلوة بان حبوبھا صلبة و شفافة يغلب
عليھا التجعد من كافة الجوانب و ھذه الصفة المميزة لھا عن بقية المجاميع األخرى للذرة الصفراء و
تكون حبوبھا ذا طعم حلو أكثر من البقية لعدم تحول السكر إلى نشأ )الساھوكي.(1990،
تستخدم اللوبيا  Vigna sinesisكمحصول اخضر أو بذور جافة و تستعمل أيضا ً كعلف اخضر و
خاصة لماشية الحليب و بذوره في تسمين ماشية اللحم  ،تحتاج اللوبيا إلى موسم نمو دافئ حار حيث إنھا
من نباتات المناطق الحارة و تتأثر بالصقيع و ال تعطي محصول جيد إذا كان الجو حار جاف و تتحمل
اللوبيا الظل نوعا ً ما و لذلك تزرع متداخلة مع األشجار و المحاصيل األخرى)الدجوي(1996،
تعد األسمدة العضوية احد مصادر المادة العضوية للتربة و يمكن أن تكون األسمدة العضوية بديل عن
ـــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠١٠ / ٣ / ١٠
تاريخ قبول النشر

. ٢٠١٠ / ٤ / ١٩
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األسمدة الكيمياوية لكونھا تمد النبات بالعناصر الغذائية لفترة أطول و كذلك زيادته خصوبة التربة من
خالل زيادته نشاط األحياء الدقيقة للتربة )  Belayو آخرون . ( 2001 ،
بين ھويدي )  (2006عند التس ميد العضوي و الزراعة المتداخلة للسمسم و الماش إن التسميد بمعدل
 10طن  /ھكتار و الزراعة المفردة للماش أعطى أعلى حاصل بذور للماش بلغ  1991.91كغم  /ھكتار
وأعطت الزراعة المتداخلة للسمسم و الماش حاصل بذور للماش مقداره  299.64كغم/ھكتار.
ھناك مجاالت واسعة لزيادة اإلنتاج الزراعي ال تتمثل فقط باستعمال التقانات المتطورة و زراعة
األصناف الھجينة فحسب بل تتمثل في االستخدام األمثل لسائر المصادر المتوافرة و يعد استخدام نظام
)
الزراعة المتداخلة ) التحميل ( احد طرق التكثيف الزراعي التي يمكن من خاللھا زيادة اإلنتاج
 Chaudharyو  ، ( 1996 ، Singhكذلك نحصل عل العديد من الفوائد األخرى عند الزراعة
المتداخلة أھمھا صيانة التربة و مقاومة االضطجاع )  Anilو آخرون  ( 1998 ،و مكافحة األدغال
)  ( 2005 ، Poggioو زيادة الحاصل )  Chenو آخرون  ( 2004 ،و الفائدة الرئيسة للزراعة
المتداخلة ھي زيادة استغالل األرض مقارنة مع زراعة المحصول بصورة مفردة )  Duttaو آخرون،
 .(1994بين  Keswaniو آخرون) ( 1977انه يمكن زيادة إنتاجية الذرة الصفراء عند تحميلھا مع فول
الصويا و الحظ  Isenmillaو آخرون )  ( 1981إن حاصل اللوبيا ينخفض عند تقليل مستويات الري
و زراعتھا بصورة مفردة و إن الحاصل لم يتأثر عند زراعتھا متداخلة مع الذرة الصفراء .
ووجد  Francisو  ( 1993 ) Decoteauانه يمكن استغالل األرض بمعدل  %26عند تح ميل الذرة
الحلوةعلى اللوبيا  .و قد أشار  Tyagiو آخرون )  ( 1994إن حاصل البذور ازداد عند تحميل الذرة
الصفراء على البطاطا .و بين بوراس  ،وعرفة ) ( 1998انه يمكن زيادة اإلنتاجية لوحدة المساحة لكل
من الذرة الصفراء و الفاصوليا عند زراعتھما بصورة متداخلة  .و الحظ  Polathaneeو
 ( 2000 ) Butchareonإن حاصل الحبوب للوبيا ينخفض بمقدار  %43عند الزراعة المتداخلة للوبيا
و الذرة الصفراء و إن معدل استغالل األرض ازداد بمعدل  %50مقارنة بالزراعة المفردة  .ووجد
 Yilmazو آخرون )  ( 2008عند زراعة الذرة الصفراء بعدة كثافات نباتية و تحميلھا على كل من
الفاصوليا و اللوبيا إن معدل استغالل األرض ازداد بمعدل )  %50و ( %67للفاصوليا و اللوبيا .و
بالنظر لقلة البحوث عن الزراعة المتداخلة في محافظة صالح الدين و ندرة البحوث عن محصول الذرة
الحلوة في العراق لذا ھدف البحث معرفة استجابة اللوبيا و الذرة الحلوة للزراعة المتداخلة و التسميد
العضوي .
المواد و طرائق البحث
نفذت التجربة في قرية عوينات جنوب مدينة تكريت خالل الموسم الزراعي الصيفي  2009في حقل
تربته ) مزيجية طينية غرينية ( كما مبين في الجدول )  . ( 1لدراسة تأثير مستويات من التسميد
) مخلفات أغنام ( و الزراعة المتداخلة في عدد من صفات النمو الخضري و الحاصل
العضوي
لمحصولي اللوبيا و الذرة الحلوة استخدم الصنف المحلي السوري للذرة الحلوة و الصنف Ramshorm
األمريكية .
Modesto
Seed
Co.
Inc.
إنتاج شركة
من
للوبيا
٢
حرثت ارض الحقل حراثتين متعامدتين و قسم الحقل إلى ألواح بأبعاد )  ( 3x3م و بواقع ثالثة خطوط
للوح الواحد عند الزراعة المفردة و ستة خطوط عند الزراعة المتداخلة و المسافة بين الخطوط  80سم
عند الزراعة المفردة و  40سم عند الزراعة المتداخلة و المسافة بين النباتات  40سم ) مطلوب و
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آخرون  . ( 1989 ،صممت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  R.C.B.D.و بثالثة مكررات
و بواقع لوح واحد للوحدة التجريبية حيث اشتملت التجربة على  12معاملة عاملية و تكونت الدراسة من
عاملين :
 (1التسميد العضوي ) مخلفات األغنام ( بأربعة مستويات .
أ  -معاملة المقارنة ) بدون تسميد ( .
ب – التسميد بمعدل )  3طن  /ھكتار ( .
ج – التسميد بمعدل )  6طن  /ھكتار ( .
د – التسميد بمعدل )  9طن  /ھكتار ( .
 (2الزراعة المتداخلة :
أ  -اللوبيا مفردة .
ب  -الذر ة الحلوة مفردة .
ج – الزراعة المتداخلة ) الذرة الحلوة  +اللوبيا ( .
زرعت البذور بتاريخ  2009 / 7 / 10مباشرة في الحقل و تمت عمليات الري و العزق و التعشيب
حسب ما متبع في حقول الذرة الحلوة و اللوبيا ) مطلوب و آخرون  . ( 1989 ،تم جني قرنات اللوبيا
بتاريخ  2009 / 9 /4و استمر الجني لنھاية الموسم و بمعدل جنية  /أسبوع وتم حساب الحاصل الكلي
للقرنات و البذور  .تم حصاد الذرة الحلوة في نھاية الموسم  2009 / 11 / 15و بمعدل  10نباتات
للوحدة التجريبية لكل من الذرة الحلوة و اللوبيا  .و أخذت القياسات التالية للوبيا :
طول النبات ) سم (  ،عدد األوراق ) ورقة  /نبات (  ،عدد القرنات ) قرنه  /نبات (  ،وزن القرنة
) غم (  ،طول القرنة ) سم (  ،عدد البذور ) بذرة  /قرنه (  ،وزن  100بذرة ) غم (  ،حاصل
القرنات)غم/نبات(،حاصل البذور)غم/نبات( .والقياسات التالية للذرة الحلوة :
طول النبات ) سم (  ،عدد العرانيص ) عرنوص  /نبات (  ،طول العرنوص ) سم (  ،عدد الصفوف
) صف  /عرنوص (  ،عدد الحبوب ) حبة  /صف(  ،وزن  300حبة ) غم (  ،حاصل البذور ) غم /
نبات ( .
و تم حساب معدل استغالل األرض  LERالذي يعبر عن العالقة النسبية بين إنتاجية المحصول عند
التحميل إلى إنتاجية بصورة مفردة و فق المعادلة التي أوردھا )  Readو .( 1980 ، Willey

LERsللذرة الحلوةLERs +للوبيا =
معدل استغالل األرض = LER
معدل استغالل األرض النسبي لكل محصول على حدة و يعادل = LERs
LERS = YP/YM
LERالكلي
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إنتاج المحصول تحت نظام التحميل = YP
إنتاج المحصول تحت نظام الزراعة المفردة = YP
حللت النتائج إحصائيا ً حسب التصميم المستخدم و باستخدام الحاسوب و حسب برنامج .(1996) SAS
و قورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد الحدود و عند مستوى . %5
جدول  .1مواص فات تربة حقل الدراسة
الصفة

القيمة

رمل

غرين

طين

غم/كغم

غم/كغم

غم/كغم

130

480

390

النسجة

مزيجية
طينية
غرينية

PH

7.82

N

P

ملغم/كغم

ملغم/كغم

182

9.2

K

E.C

ملغم/كغم ms/cm

276.8

1.8

O.M
غم/كغم

13

النتائج و المناقشة
يتبين من نتائج الجدول )  ( 2إن ھناك زيادة معنوية في صفة طول النبات للوبيا مق$دارھا  %23.39عن$د
مس$توى التس$$ميد العض$وي  9ط$$ن /ھكت$ار س$$ماد عض$وي مقارن$$ة بمعامل$ة ع$$دم التس$ميد  .و ل$$م يختل$$ف
مستوى التسميد العضوي 9طن/ھكت$ار معنوي$ا ً ف$ي ص$فة ع$دد األوراق ف$ي النب$ات مقارن$ة بمعامل$ة ع$دم
التسميد  .و كانت ھناك زيادة معنوية مقدارھا )  % 31.53و  ( %20.00في صفتي عدد القرنات ف$ي
النب$ات ووزن القرن$ة عن$د مس$$توى التس$ميد العض$وي  9ط$$ن  /ھكت$ار عل$ى التت$$ابع مقارن$ة بمعامل$ة ع$$دم
التسميد العضوي  .ولم تك$ن ھن$اك فروق$ات معنوي$ة م$ا ب$ين مس$تويات التس$ميد العض$وي و معامل$ة ع$دم
التسميد العضوي في صفتي طول القرنة و عدد البذور في القرنة  .كذلك يالحظ تفوق مس$تويات التس$ميد
العض$$وي ف$$ي ص$$$فة وزن  100ب$$ذرة و أعط$$ت زي$$$ادة معنوي$$ة مق$$$دارھا )  %19.89و  %20.10و
 ( %20.10لمستويات التسميد العضوي )  3و  6و  ( 9طن  /ھكتار على التوالي مقارنة بمعامل$ة ع$دم
التس$$ميد العض$$وي  .و م$$ن الج$$دول نفس$$ه يالح$$ظ انخف$$اض نس$$بة ال$$وزن الج$$اف للقرن$$ات عن$$د التس$$ميد
العضوي حيث أعطت معاملة التس$ميد 9ط$ن  /ھكت$ار اق$ل نس$بة مئوي$ة للم$ادة الجاف$ة ف$ي القرن$ات بلغ$ت
 %12.59بينما أعطت معاملة التسميد  9طن  /ھكتار أعلى معدل لحاصل القرن$ات ف$ي النب$ات و بزي$ادة
مقدارھا  %58.84مقارنة ب عدم التسميد العضوي  .و كان$ت ھن$اك زي$ادة معنوي$ة مق$داره  %54.61ف$ي
حاصل البذور في النبات عند مستوى التسميد  9طن /ھكتار مقارنة بمعاملة عدم التسميد العضوي .
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من الجدول )  ( 3يالحظ إن مستوى التسميد  6طن  /ھكتار سماد عضوي تفوق معنوي$ا ً عل$ى المس$تويين
)  3و  ( 9ط$ن  /ھكت$$ار ف$$ي ص$$فة ط$ول النب$$ات لل$$ذرة الحل$$وة وأعط$$ى أعل$ى مع$$دل ط$$ول للنب$$ات بل$$غ
110.53س$$$$$$$$$م و ل$$$$$$$$$م يختل$$$$$$$$$ف معنوي$$$$$$$$$ا ً ع$$$$$$$$$ن معامل$$$$$$$$$ة ع$$$$$$$$$دم التس$$$$$$$$$ميد العض$$$$$$$$$وي .
و تفوق مستوى التسميد  9طن  /ھكتار على بقية مستويات التسميد في صفة عدد العرانيص في النب$ات و
أعط$ى زي$$ادة معنوي$$ة مق$$دارھا )  %23.84و  %22.90و  ( %15.00مقارن$$ة بمعامل$$ة ع$$دم التس$$ميد
العض$$$$$$$$$$$$$$$$$وي و المس$$$$$$$$$$$$$$$$$تويين  3و  6ط$$$$$$$$$$$$$$$$$$ن  /ھكت$$$$$$$$$$$$$$$$$ار عل$$$$$$$$$$$$$$$$$ى الت$$$$$$$$$$$$$$$$$$والي .
وأعطى مستوى التسميد  9طن  /ھكتار أعلى مع$دل لط$ول العرن$وص بل$غ  12.25س$م وأعط$ت معامل$ة
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ع$$$$$$$$$دم التس$$$$$$$$$ميد العض$$$$$$$$$وي اق$$$$$$$$$ل مع$$$$$$$$$دل لط$$$$$$$$$ول العرن$$$$$$$$$وص بل$$$$$$$$$غ  10.25س$$$$$$$$$م .
وأعط$ى المس$$توى  9ط$$ن  /ھكت$$ار زي$$ادة معنوي$$ة مق$$دارھا )  %8.03و  %28.90و  ( %21.85ف$$ي
صفات عدد الصفوف في العرنوص و ع$دد الحب$وب ف$ي الص$ف ووزن  300حب$ة عل$ى الت$والي مقارن$ة
بمعاملة عدم التس$ميد العض$وي .و تف$وق المس$تويين )  6و  ( 9ط$ن  /ھكت$ار وأعطي$ا زي$ادة معنوي$ة ف$ي
حاصل البذور للنبات مقارنة بالمستويين عدم التسميد العضوي و  3ط$ن  /ھكت$ار حي$ث أعط$ى المس$توى
 9طن  /ھكتار أعلى حاصل للبذور في النبات بلغ  46.33غم  /نبات .
ومن نتائج الجدول )  ( 4يتبين إن الزراعة المتداخلة للوبيا و ال$ذرة الحل$وة ل$م تع$ط فروق$ات معنوي$ة ف$ي
صفة طول النبات للوبيا حيث أعطت الزراعة المفردة للوبيا معدل طول للنبات بل$غ  71.10س$م وأعط$ت
معاملة الزراعة المتداخلة للوبيا و الذرة الحلوة معدل طول للنب$ات بل$غ  68.37س$م  .وأعط$ت الزراع$ة
المتداخلة انخفاض معنوي في صفات ع$دد األوراق ف$ي النب$ات وع$دد القرن$ات ف$ي النب$ات ووزن القرن$ة
وبانخفاض مقداره )  %23.95و  %10.76و  ( %8.93للصفات الثالثة على التوالي مقارنة بالزراعة
المفردة للوبيا  ،و لم تكن ھناك فروقات معنوية بين الزراعة المفردة و المتداخلة في صفات طول القرنة
و ع$$$$دد الب$$$$ذور ف$$$$ي القرن$$$$ة ووزن  100ب$$$$ذرة و النس$$$$بة المئوي$$$$ة للم$$$$ادة الجاف$$$$ة ف$$$$ي القرن$$$$ات .
و يالحظ ھناك انخفاض معنوي في صفتي حاصل القرون للنب$ات و حاص$ل الب$ذور للنب$ات عن$د الزراع$ة
المتداخلة بلغ )  22.65و  %( 22.46للصفتين على التوالي .
من نتائج الجدول )  ( 5يالحظ ع$دم وج$ود ف$روق معنوي$ة ف$ي ص$فة ط$ول النب$ات لل$ذرة الحل$وة م$ا ب$ين
الزراعة المفردة للذرة الحلوة و الزراعة المتداخلة مع اللوبيا  ،و كان ھناك انخفاض معنوي مق$داره )
 24.80و  8.71و  5.51و  %( 11.02في صفات عدد العرانيص في النبات و طول العرنوص و عدد
الصفوف في العرنوص و ع$دد الحب$وب ف$ي الص$ف  ،و ل$م تك$ن ھن$اك فروق$ات معنوي$ة ف$ي ص$فة وزن
 300حب$$$$$ة م$$$$$ا ب$$$$$ين الزراع$$$$$ة المف$$$$$ردة لل$$$$$ذرة الحل$$$$$وة و الزراع$$$$$ة المتداخل$$$$$ة م$$$$$ع اللوبي$$$$$ا .
و إن صفة حاصل النبات الواحد انخفضت عند الزراعة المتداخلة وأعطت حاصل مق$داره  32.19غ$م /
نب$$$$ات م$$$$$ن الب$$$$$ذور بينم$$$$$ا أعط$$$$$ت الزراع$$$$$ة المف$$$$$ردة حاص$$$$$ل مق$$$$$داره  38.54غ$$$$$م  /نب$$$$$ات .
من نتائج الجدول )  ( 6يالحظ إن ھناك فروقات معنوية في اغلب الصفات المدروسة للوبيا عن$د الت$داخل
م$ا ب$ين مس$$تويات التس$ميد العض$$وي و الزراع$ة المتداخل$$ة  ،حي$ث تفوق$$ت معامل$ة الت$$داخل ب$ين مس$$توى
التسميد  9طن  /ھكتار و الزراعة المفردة للوبيا في صفة طول النبات وأعطت زيادة معنوية
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مقدارھا  %51.50مقارن$ة بمعامل$ة الت$داخل ب$ين ع$دم التس$ميد العض$وي و الزراع$ة المتداخل$ة للوبي$ا و
الذرة الحلوة التي أعطت اقل معدل وكانت ھن$اك فروق$ات معنوي$ة ف$ي ص$فة ع$دد األوراق حي$ث تفوق$ت
معاملتي التداخل ما بين عدم التسميد و الزراعة المفردة للوبيا و معامل$ة الت$داخل ب$ين مس$توى التس$ميد 9
طن/ھكتار و الزراعة المفردة للوبيا حيث أعطيت$ا أعل$ى مع$دل لع$دد األوراق بل$غ )  35.16و ( 32.26
ورقة للنبات للمعاملتين على التوالي و تفوقا على بقية معاملة التداخل .كذلك يالحظ إن معاملة التداخل ما
بين التسميد بالمستوى  9طن  /ھكتار و الزراعة المفردة للوبيا أعطت أعلى معدل في ع$دد القرن$ات ف$ي
النبات بلغ  33.53قرنه في النبات و تفوقت عل$ى جمي$ع مع$امالت الت$داخل الباقي$ة  ،ونالح$ظ أيض$ا ً تف$وق
معاملة التداخل ما بين المستوى  9طن  /ھكتار و الزراعة المفردة للوبيا في ص$فة وزن القرن$ة وأعط$ت
معدل  6.82غم  /قرنه و تفوقت عل$ى بقي$ة مع$امالت الت$داخل  ،و ل$م يك$ن ھن$اك فروق$ات معنوي$ة ف$ي
صفة طول القرنة و لجميع مع$امالت الت$داخل  ،وأعط$ت معامل$ة الت$داخل ب$ين ع$دم التس$ميد العض$وي و
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الزراعة المتداخلة اقل معدل لصفة عدد البذور في القرنة بلغ  11.46بذرة في القرنة  ،وأعطت معامل$ة
التداخل بين مستوى التس$ميد  6ط$ن  /ھكت$ار و اللوبي$ا المف$ردة زي$ادة معنوي$ة ف$ي ص$فة وزن  100ب$ذرة
مقدارھا  %43.45مقارنة بمعاملة التداخل بين عدم التسميد العضوي و الزراع$ة المف$ردة للوبي$ا و الت$ي
أعطت اقل معدل لوزن  100بذرة  ،وأعطت معامل$ة الت$داخل ب$ين التس$ميد بالمس$توى  9ط$ن  /ھكت$ار و
الزراع$ة المف$$ردة للوبي$ا زي$$ادة معنوي$ة مق$$دارھا  %111.14ف$$ي ص$فة حاص$$ل القرن$ات للنب$$ات مقارن$$ة
بمعاملة التداخل بين التسميد بالمستوى  3طن  /ھكت$ار و الزراع$ة المتداخل$ة  ،و تفوق$ت معامل$ة الت$داخل
بين التسميد  9طن  /ھكتار و اللوبيا مفردة على بقية مع$امالت الت$داخل ف$ي ص$فة حاص$ل الب$ذور للنب$ات
وأعطت حاصل مقداره  96.33غم  /نبات .
و من نتائج الجدول )  ( 7يالحظ إن ھناك فروقات معنوية ف$ي اغل$ب الص$فات المدروس$ة لل$ذرة الحل$وة
في معامالت التداخل بين التسميد العضوي و الزراعة المتداخلة  .حيث تفوقتا معاملتي التداخل ب$ين ع$دم
التسميد و الزراعة المفردة للذرة الحلوة و معاملة التداخل بين التسميد بمعدل  6طن  /ھكتار و الزراع$ة
المتداخلة للذرة الحلوة و اللوبيا في صفة طول النبات وأعطيتا أعلى معدل لطول النبات بلغ ) 116.76
و  ( 119.80س$م للمع$املتين عل$ى الت$$والي  ،و تفوق$ت معا مل$ة الت$داخل ب$$ين التس$ميد بالمس$توى  9ط$$ن /
ھكتار و الزراعة المفردة للذرة الحل$وة ف$ي ص$فة ع$دد الع$رانيص ف$ي النب$ات و بزي$ادة معنوي$ة مق$دارھا
 % 60.34مقارنة بمعاملة التداخل بين عدم التسميد و الزراعة المتداخلة  .و تفوقت معاملة التداخل ب$ين
التسميد بالمس$توى  9ط$ن  /ھكت$ار و الزراع$ة المف$ردة لل$ذرة الحل$وة أعل$ى مع$دل لط$ول العرن$وص بل$غ
 12.80سم و تفوقت على بقية معامالت التداخل  ،و أعطت معاملة التداخل ب$ين معامل$ة ع$دم التس$ميد و
الزراعة المتداخلة اقل معدل لعدد الحبوب في الصف  14.83حبة في الصف  ،وأعطت معاملة التداخل
بين التسميد بالمستوى  9طن  /ھكتار و الزراعة المفردة لل$ذرة الحل$وة زي$ادة معنوي$ة ف$ي حاص$ل النب$ات
الواحد من البذور بلغت  %105.14مقارنة بمعاملة التداخل بين عدم التسميد و الزراعة المتداخلة للوبي$ا
و الذرة الحلوة .
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من نتائج الجدول )  ( 8يالحظ إن ھناك فرق في معدل استغالل األرض  LERبين الزراع$ة المف$ردة و
المتداخلة حيث كانت قيمته  1عند زراعة اللوبيا و الذرة الحل$وة بص$ورة مف$ردة و انخفض$ت قيم$ة LER
إلى  0.81عند زراعة اللوبيا متداخلة مع الذرة الحل$وة  ،وك$ذلك انخفض$ت قيم$ة  LERإل$ى  0.83لل$ذرة
الحلوة عند زراعتھا متداخلة مع اللوبي$ا  ،م$ن جھ$ة أخ$رى يالح$ظ إن قيم$ة  LERارتفع$ت عن$د الزراع$ة
المتداخلة مقارنة مع الزراعة المفردة حيث أعطت قيمة . 1.64
جدول  .8تأثير الزراعة المتداخلة في معدل استغالل األرض . LER
قيمة معدل استغالل األرض LER
المحصول
لوبيا مفردة

اللوبيا مفردة

الذرة الحلوة
ـ

1
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ذرة حلوة مفردة

ـ

1

1

لوبيا  +ذرة حلوة

0.81

0.83

1.64

إن الزيادة في صفات النمو و الحاصل لكل من اللوبيا و الذرة الحلوة عن$د التس$ميد العض$وي ربم$ا يع$ود
إلى إن إض$افة الس$ماد العض$وي ت$ؤدي إل$ى زي$ادة ف$ي ص$فات النم$و و الحاص$ل الن ذل$ك ل$ه عالق$ة ف$ي
تحسين الحالة الغذائية عند المحيط الجذري من خالل توفير المواد الغذائي$ة و تحس$ين بن$اء الترب$ة و زي$ادة
األحياء المفيدة في التربة مما يؤدي إلى تطور أفضل في صفات النمو و الحاصل )  Guptaو Rathore
( 1995 ،
و ربما يعود تفوق الزراعة المفردة على المتداخلة في اغلب صفات النمو و الحاص$ل لمحص$ولي اللوبي$ا
و الذرة الحلوة إلى عدم و جود تنافس بين النباتات مما يعطي مسافة نمو مناس$بة للقي$ام بعملي$ة امتص$اص
العناصر الغذائية و القيام بعملية التمثيل الضوئي مما يؤدي إل$ى تجھي$ز النب$ات بكمي$ة مناس$بة م$ن الم$واد
العضوية الضرورية لزيادة نموه و حاصله )  ، ( 1978 ، Moorbyو إن االنخفاض ف$ي ص$فات النم$و
و الحاصل للمحصولين عند الزراعة المتداخلة ربما يعود إلى التنافس بين النباتات و ع$دم ت$وفر المس$احة
الغذائية الكافية التي تسمح لكل محصول بامتصاص العناصر الغذائية و القيام بعملية التركيب الضوئي و
)  Odurukweوآخرون
الوصول إلى أعلى كفاءة تمثيلية مما يقلل كمية الغذاء المجھز للنبات
 . ( 1989 ،إن النظ$ام الزراع$$ة المتداخل$$ة أدى إل$ى زي$$ادة مع$$دل اس$تغالل األرض  LERبالمقارن$$ة م$$ع
الزراع$ة المف$ردة ربم$$ا بس$بب زي$ادة اس$$تغالل الطاق$ة الشمس$$ية م$ن قب$ل المحص$$ولين و الق$درة التنافس$$ية
الكبيرة للمحصولين )  Willeyو . ( 1981 ، Reddy
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ABSTRACT
A filed experiment was conducted during summer season ( 2009 ) to study
The effect of four levels by organic fertilization ( 0 , 3 , 6 ,9 ) ton / ha and
intercropping for Cowpea and Sweet Corn . The Experiment was factorial in
R.C.B.D. with three replications . Results showed that significant increases in
growth and yield characters when used organic fertilizer was applied at of
9 ton \ ha and gave highest seed yield for Cowpea and Sweet Corn plant
( 79.35 and 46.33 gm ) respectively . Intercropping for Cowpea and Sweet Corn
decreased almost all studied characters , while increased the land Equivalent
Ratio ( LER ) and gave 1.64 . The interaction treatment of organic fertilization
and single planting for Cowpea or Sweet Corn gave the highest seed yield (
96.33 and 49.42 gm/plant ) respectively .
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