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 وسطات في تجارب التحميل بين زهرة الشمستاستخدام أكثر من طريقة إحصائية الختبار الم

(Helianthus annuus L. ) والماش Vigna radiata L.)) 

  ولٌد خالد شحاذة الجحٌشً موفق جبر اللٌلة
 العراق/ جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والغابات / قسم المحاصٌل الحقلٌة 

 

الخالصة 
التجربة فً محافظة نٌنوى حٌث تضمنت الدراسة صنفٌن من محصول زهرة الشمس  أجرٌت

خط زهرة )زرعت فً خمسة أنظمة من التحمٌل ( األخضر واألسود)وصنفٌن من الماش( منكرٌن ولوس)
خطٌن ماش وخطٌن زهرة + خط ماش وخط زهرة الشمس + خط ماش وخطٌن زهرة الشمس + الشمس 
نفذت التجربة باستخدام تصمٌم (. زهرة الشمس منفرداًا والماش منفرداًا خطٌن ماش وزراعة + الشمس 

اختبرت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن . وبثالثة مكررات R.C.B.Dالقطاعات العشوائٌة الكاملة 

خط زهرة أشارت النتائج الى تفوق معنوي للمعاملة . وتم دراسة االرتباط بٌن الصفات.واختبار دونت
قرص ووزن ألف بذرة /فً اغلب الصفات وهً قطر القرص الزهري وعدد البذورش خطٌن ما+الشمس

وحاصل البذور والحاصل البٌولوجً وفً كلتا السنتٌن لمحصول زهرة الشمس، ولوحظ تفوق اغلب أنظمة 
وتفوقت المعاملتان ماش منفرد فً كلتا الصنفٌن األول . التحمٌل على الزراعة المنفردة فً اختبار دونت

انً فً جمٌع الصفات المدروسة لمحصول الماش وفً كلتا السنتٌن ماعدا صفة نسبة البروتٌن فً السنة والث
كما لوحظ . ولوحظ كذلك تفوق الزراعة المنفردة للماش على أنظمة التحمٌل عند استخدام اختبار دونت األولى،

 .المدروسة لزهرة الشمس والماش توجود ارتباط بٌن اغلب الصفا
 المقدمة  

تعد زٌادة اإلنتاج الزراعً احد األهداف التً ٌسعى إلٌها الباحثون فً الوقت الحاضر، مما شجع المختصٌن 
للبحث عن أسالٌب زراعٌة وتقنٌات جدٌدة تهدف الى زٌادة اإلنتاج فً وحدة المساحة، ومنها تعاقب زراعة 

ثر من محصول واحد فً وحدة ، أو زراعة أكSequence croppingالمحاصٌل المختلفة فً األرض نفسها 
 ، وهو أسلوب زراعIntercroppingً، وكذلك التحمٌل Multiple croppingالمساحة نفسها وللعام نفسه 

شائع االستعمال فً كثٌر من المناطق ٌقصد به زراعة محصولٌن أو أكثر فً نفس قطعة األرض وفً نفس 
تضمنت الدراسة (. Willey ، 979)فسه الموسم ولٌس من الضروري أن ٌزرعا أو ٌحصدا فً الوقت ن

وهو من المحاصٌل الزٌتٌة المهمة فً العالم  .Helianthus annuus Lزراعة محصول زهرة الشمس 
بوصفه محصوالًا مجهداًا، وان زٌته من الزٌوت الصالحة  Asteraceaeوالذي ٌنتمً الى العائلة النجمٌة 

الذي ٌنتمً إلى العائلة البقولٌة  .Vigna radiata L وكذلك محصول الماش(. putt، 997)لتغذٌة اإلنسان 
Fabaceae  ،بوصفه محصوالًا مرافقاًا فً التحمٌل لكونه محصوالًا بقولٌاًا، وان زراعته ناجحة فً العراق

 –٢٠وهو من المحاصٌل المهمة، إذ تستعمل بذوره غذاءًا لإلنسان الحتوائها على نسبة عالٌة من البروتٌن 
عند دراستهم التحمٌل بٌن الذرة الصفراء وفول ( ٢٠٠4)وآخرون  Egboووجد   (.995 الجدي ،) :٢6

. نبات والمساحة الورقٌة/الصوٌا أن حاصل فول الصوٌا ارتبط معنوٌاًا مع صفات ارتفاع النبات وعدد القرنات
مس من زهرة الش( 3: ، ٢: ،  :3، :٢،  : )عند استخدامه عدة أنظمة تحمٌل ( ٢٠٠8) Abd El-Kaderذكر 

على الترتٌب فضالًا عن زراعة زهرة الشمس ومحصول الكوار منفرداًا أن ( Cyamopsis ssp).ومحصول الكوار 
قد أدى إلى زٌادة صفات النمو الخضري (  :3)نظام التحمٌل خط من زهرة الشمس مع ثالثة من محصول الكوار 

أن تحمٌل السمسم مع ( ٢٠٠8)آخرون و Bhattiوبٌن  .والجذري ومكونات المحصول وإنتاج الزٌت لزهرة الشمس
قرنة ووزن /نبات وعدد البذور/نبات وعدد القرنات/الماش أدى إلى حدوث انخفاض فً حاصل البذور وعدد األفرع

ألف بذرة ووزن الجاف للنبات وارتفاع النبات والمساحة الورقٌة والحاصل البٌولوجً ونسبة اإلخصاب ونسبة 
عند تحمٌل زهرة الشمس مع ( ٢٠٠9) El-Metwallyو  Saudyوجد . ة المنفردةالبروتٌن للماش مقارنة بالزراع

قرص وحاصل /فول الصوٌا أن التحمٌل أدى إلى زٌادة فً ارتفاع النبات وقطر القرص ووزن ألف بذرة وعدد البذور
نسبة البروتٌن  البذور والحاصل البٌولوجً والوزن الجاف للنبات والمساحة الورقٌة لمحصول زهرة الشمس ولم تتأثر

عند دراستهم التحمٌل بٌن الذرة الصفراء وفول الصوٌا أن حاصل ( ٢٠٠4)وآخرون  Egboأشار . بالتحمٌل
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وٌمكن تلخٌص . نبات والمساحة الورقٌة/فول الصوٌا ارتبط معنوٌاًا مع صفات ارتفاع النبات وعدد القرنات
 :أهم أهداف هذه الدراسة

 .أحسن نظام ٌمكن من خالله زٌادة اإلنتاج مع تحسٌن النوعٌة استخدام عدة أنظمة تحمٌل الختٌار - 

 .استخدام أكثر من طرٌقة الختبار المتوسطات مثل اختبار دنكن المتعدد المدى واختبار دونت -٢

دراسة االرتباط بٌن الصفات المختلفة لكال المحصولٌن كلٍّ على انفراد لدراسة درجة العالقة بٌن  -3
 .الصفات

 

 ائقهمواد البحث وطر  

تمت الزراعة فً السنة األولى ( . قرٌة الشٌخ محمد)أجرٌت التجربة فً منطقة سد بادوش 
حٌث أعٌد تطبٌق التجربة فً السنة الثانٌة فً الوحدات )على التوالً  ٠ 9/4/٢٠ والثانٌة  ٢٠٠9/٢7/4

( منكرٌن ولوس)، تضمنت الدراسة زراعة صنفٌن من محصول زهرة الشمس (التجرٌبٌة نفسها للسنة األولى
تمت الزراعة باستخدام . وهً أصناف محلٌة( األخضر واألسود)وهً أصناف تركٌة، وصنفٌن من الماش 

خط )و( خط ماش+خطٌن زهرة الشمس)و( خط ماش+خط زهرة الشمس)خمسة أنظمة من التحمٌل هً 
ة فضال عن زراعة كل محصول بصور( خطٌن ماش+خطٌن زهرة الشمس)و( خطٌن ماش+زهرة الشمس

طبقت التجربة . معاملة عاملٌة لكل محصول بأنظمة التحمٌل المختلفة 8 منفردة حٌث تم الحصول على 
 :وبثالثة مكررات( R.C.B.D)باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 

تم تحلٌل كل محصول منفردا بوصفه تجربة عاملٌة بثالثة عوامل هً صنفٌن من زهرة الشمس  - 
 . الماش وخمسة أنظمة زراعٌةوصنفٌن من محصول 

ًا باستخدام -٢  تم اختبار متوسطات المعامالت إحصائٌا

 ( ٢٠٠٠الراوي وخلف هللا،)اختبار دنكن المتعدد المدى  -أ
 (٢٠٠٠الراوي وخلف هللا،)اختبار متوسطات األنظمة بطرٌقة دونت  -ب
 تم حساب معامل االرتباط بٌن الصفات المدروسة وحسب المعادلة اآلتٌة -3
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 الصفات المدروسة
 : أخذت عشرة نباتات عشوائٌة من كل وحدة تجرٌبٌة ودرست الصفات التالٌة لكل محصول

، قطر (غم)، الوزن الجاف للنبات (بنات/٢سم)، المساحة الورقٌة (سم)ارتفاع النبات   :زهرة الشمس- 

، (نبات/غم)، حاصل بذور النبات الواحد (غم)قرص، وزن ألف بذرة / القرص الزهري، عدد البذور
 (.98٠ ) A.O.A.Cوالنسبة المئوٌة للزٌت وحسب طرٌقة ( غم)الحاصل البٌولوجً 

وعدد التفرعات  (غم)والوزن الجاف للنبات  (نبات/٢سم)والمساحة الورقٌة ( سم)ارتفاع النبات  :الماش-2

والنسبة المئوٌة لإلخصاب فً القرنات ووزن ألف قرنة /نبات وعدد البذور/نبات وعدد القرنات/الرئٌسٌة 
والنسبة المئوٌة للبروتٌن فً ( غم)والحاصل البٌولوجً ( نبات/غم)وحاصل بذور النبات الواحد ( غم)بذرة 
 .البذور

  

 النتائج والمناقشة

ث إلى قٌم متوسطات المربعات بوصفها تجربة عاملٌة حً( 4)و ( 3)و ( ٢)و (  )تشٌر نتائج الجداول 
ٌظهر فٌها عدم وجود فروقات إحصائٌة معنوٌة فً أصناف محصولً الماش وزهرة الشمس ولجمٌع 

الصفات المدروسة، فً حٌن ظهرت فروقات إحصائٌة معنوٌة فً أنظمة التحمٌل فً كلتا المحصولٌن وكلتا 
لشمس وأنظمة السنتٌن سوف ٌتم مناقشة ذلك الحقاًا، كذلك لم ٌالحظ أي تداخل معنوي بٌن محصول زهرة ا

التحمٌل ما عدا صفتً المساحة الورقٌة والحاصل البٌولوجً فً السنة األولى والمساحة الورقٌة فً السنة 
الثانٌة، أما بالنسبة لمحصول الماش فقد اقتصر التداخل اإلحصائً المعنوي على المساحة الورقٌة فً كلتا 

 (٢٠٠٠،وخلف هللا الراوي)
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ن هدفنا فً تطبٌق أكثر من نظام فً الزراعة السنتٌن وعلٌه سوف ٌتم دراسة أنظمة التحمٌل وهً من ضم

 .الختٌار األفضل
والذان ٌظهران متوسطات صفة ارتفاع النبات للسنتٌن ( 6)و ( 5)ٌتضح من الجدولٌن : زهرة الشمس 

على التوالً ( سم 58.64 و  5٢.35 )خط ماش +األولى والثانٌة تفوق معنوي للمعاملة خط زهرة الشمس
قد ٌعود السبب إلى أن محصول زهرة الشمس ٌمتلك القدرة التنافسٌة العالٌة عن على باقً المعامالت، و

ولصفة المساحة (. ٢٠٠9، El-Metwallyو  Saudy)غٌره من المحاصٌل األخرى هذه النتٌجة تتفق مع 
معنوٌا على باقً ( نبات/٢سم96.39 4و 3596.56)خط ماش +الورقٌة تفوقت المعاملة خط زهرة الشمس

وقد ٌعزى السبب إلى كفاءة استغالل التربة والمصادر البٌئٌة فً أثناء موسم النمو هذه النتٌجة المعامالت 
ولصفة الوزن الجاف للنبات تفوقت المعاملة خط زهرة  (.٢٠٠9، El-Metwallyو Saudy)تتفق مع 
لٌة تؤكد أن قاب ةمعنوٌا على باقً المعامالت، أن هذه النتٌج( غم٢5٢.6٢و ٢46.٢)خط ماش+الشمس

محصول زهرة الشمس التنافسٌة تكون متفوقة لصفة الوزن الجاف للنبات فً حالة زراعته مع الماش وذلك 
ولصفة قطر القرص كذلك  (.٢٠٠9، El-Metwallyو  Saudy)نتٌجة لسرعة نموه وهذه النتٌجة تتفق مع 

ولصـفة  .لمعامالتمعنوٌا على باقً ا( سم ٢4.3و  5 .٢3)خطٌن ماش+خط زهرة الشمستفوقت المعاملة 
معنوٌا على ( 3٢5.6٠ و 5.7 ٢ ) خطٌن مـاش+خط زهرة الشمـسقرص تفوقت المـعاملة /عدد البـذور

باقً المعامالت، وقد ٌرجع ذلك إلى العوامل البٌئٌة التً استجابت لتوفر عنصر النتروجٌن نتٌجة زراعة 
ًا له أن هذه النتٌجة تتفق مع  ولصفة وزن ألف  (.٢٠٠9، El-Metwallyو  Saudy)محصول الماش مرافقا

وللسنتٌن األولى والثانٌة على (  غم 83.47و  8٠.7٠)خطٌن ماش+خط زهرة الشمسبذرة تفوق المعاملة 
نبات مما قلل التنافس على المواد /التوالً معنوٌا على باقً المعامالت وقد ٌعود السبب إلى قلة عدد األقراص

ي إمداد زهرة الشمس بعنصر النتروجٌن هذه النتٌجة تتفق مع ما المصنعة فضالًا عن دور محصول الماش ف
خط زهرة ولصفة حاصل البذور تفوقت المعاملة  (.٢٠٠9، El-Metwallyو  Saudy)توصل إلٌه 

معنوٌا على باقً المعامالت، وقد ٌعزى ذلك الى تفوق مكونات ( غم٠.6٢  و98.٠9)خطٌن ماش+الشمس
قرص ووزن ألف بذرة مما سبب زٌادة فً حاصل البذور هذه /ورالحاصل منها قطر القرص وعدد البذ

ولصفة الحاصل البٌولوجً تفوقت المعاملة خط  (.٢٠٠9،  El-Metwallyو Saudy)النتٌجة تتفق مع 
معنوٌا على باقً المعامالت وهذا قد ٌرجع إلى ( غم48٢.86 و  46٢.٠6 )خطٌن ماش +زهرة الشمس

و  Saudy)لزٌادة الوزن الجاف هذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه  ئٌةتحسٌن صفات التربة والعوامل البً
El-Metwally ،٢٠٠9 .) ولصفة نسبة الزٌت لم تصل  الفروقات حد الممعنوٌة االحائٌة بٌن المعامالت

ولكلتا السنتٌن، وقد ٌرجع السبب إلى التركٌب الوراثً لمحصول زهرة الشمس الذي لم ٌتأثر بنظم التحمٌل 
 (.٢٠٠9، El-Metwallyو  Saudy)ماش هذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه مع ال

ماش منفرداًا على باقً ولكال السنتٌن ولجمٌع الصفات تفوق المعاملة ( 8)و ( 7)ٌبٌن الجدولٌن : الماش 
معنوٌا على باقً المعامالت على (سم 46.94و 4٢.7٢)صفة ارتفاع النبات بلغت  المعامالت فٌالحظ فً 

الً وٌمكن القول عموماًا أن الزراعة بنظام التحمٌل ٌقلل ارتفاع محصول الماش بسبب التظلٌل الذي التو
ولصفة المساحة الورقٌة بلغت  (.٢٠٠8وآخرون  Bhatti)تحدثه نباتات زهرة الشمس وهذه النتٌجة تتفق مع 

تنافس بٌن محصول  ولكال السنتٌن على التوالً، وقد ٌرجع السبب إلى( نبات/٢سم34٢.49 و ٢8.3٢8 )
ولصفة الوزن (. ٢٠٠8وآخرون  Bhatti)الماش وزهرة الشمس على العوامل البٌئٌة وهذه النتٌجة تتفق مع 

 Bhatti)على التوالً ، هذه النتٌجة تختلف مع ماتوصل إلٌه ( غم 5 .8 و  ٠ .6 )الجاف للنبات وصلت 
ولكال السنتٌن على التوالً ( 5 .5و  4.٢9)نبات كانت /ولصفة عدد التفرعات الرئٌسٌة(. ٢٠٠8وآخرون 

وربما ٌعود السبب إلى تأثر عدد التفرعات الرئٌسٌة بشدة عند تنافسها مع محصول زهرة الشمس هذه النتٌجة 
ولكال (59.73و  5 .35)نبات كانت /وكذلك لصفة عدد القرنات(. ٢٠٠8وآخرون  Bhatti)تتفق مع 

ك إلى حصول التنافس بٌن المحصولٌن فً إثناء مراحل النمو السنتٌن على التوالً وربما ٌعود سبب ذل
و  ٠.3٢ )قرنة بلغت /ولصفة عدد البذور(. ٢٠٠8وآخرون  Bhatti)األولى، هذه النتٌجة تتفق مع 

ولكال السنتٌن على التوالً وقد ٌعود ذلك إلى أن زراعة محصول الماش مع زهرة الشمس ٌتأثر ( 98.٠ 
ري لمحصول الماش فً بداٌة اإلنبات والنمو نتٌجة التظلٌل ولقابلٌة زهرة بشدة وذلك لضعف النمو الخض

ولصفة نسبة اإلخصاب وصلت (. ٢٠٠8وآخرون  Bhatti)الشمس التنافسٌة العالٌة، هذه النتٌجة تتفق مع 
 ولكال السنتٌن على الترتٌب، وربما ٌعود السبب إلى العوامل الوراثٌة، وهذه النتٌجة(94.7٠و  93.79)إلى 

( غم 45.38و  38.56)ولصفة وزن ألف بذرة بلغت (. ٢٠٠8وآخرون  Bhatti)تتفق مع ما توصل إلٌه 
وقد ٌعزى السبب إلى تأثر محصول الماش بالتنافس مع زهرة الشمس مما زاد التنافس على المواد المصنعة، 
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لكال ( غم ٢.٠ و٠.4٠ )ولصفة حاصل البذور أعطت (. ٢٠٠8وآخرون  Bhatti)هذه النتٌجة تتفق مع 

السنتٌن على التوالً، وقد ٌعود السبب إلى نقص عدد األفرع وانخفاض وزن ألف بذرة وانخفاض عدد 
 Bhatti)نبات مقارنة بالزراعة المنفردة بسبب منافسة محصول زهرة الشمس، هذه النتٌجة تتفق مع /القرنات

ولكال السنٌتن على التوالً ، (مغ 77.3٠ و  67.85 )ولصفة الحاصل البٌولوجً بلغت . (٢٠٠8وآخرون 
نبات فً كلتا السنتٌن، هذه النتٌجة تتفق /وقد ٌعود السبب إلى قصر ارتفاع النبات والعدد الواطئ من األفرع

ولكال السنتٌن (٢5.٢8و ٢4.٢4)ولصفة نسبة البروتٌن كان معدل الصفة (. ٢٠٠8وآخرون  Bhatti)مع 
 Bhatti)ل البٌئٌة والوراثٌة، هذه النتٌجة تتفق مع ماتوصل إلٌه على التوالً، وقد ٌعود السبب إلى العوام

 (.٢٠٠8وآخرون 
نظراًا لالختالفات الواضحة والكبٌرة بٌن متوسطات أنظمة التحمٌل ولجمٌع الصفات  :أنظمة التحميل

المدروسة لمحصول زهرة الشمس، فقد تم حساب متوسطات أنظمة التحمٌل بغض النظر عن األصناف 
خط ماش وخطٌن زهرة + زهرة الشمس منفردة وخط زهرة الشمس : ختبار على خمسة أنظمةواقتصر اال

إذ ٌبٌن  .خطٌن ماش+ خطٌن ماش وخطٌن زهرة الشمس + خط ماش وخط زهرة الشمس + الشمس 
اختبار دونت لمتوسطات أنظمة التحمٌل للصفات المدروسة لمحصول زهرة الشمس فً ( ٠ و  9)الجدولٌن 
نالحظ من الجدولٌن . على التوالً باعتبار الزراعة المنفردة هً معاملة المقارنة( ٠ ٢٠و  ٢٠٠9)السنتٌن

خطٌن ماش لصفة ارتفاع النبات فً كلتا + خط ماش وخط زهرة الشمس + تفوق نظام خط زهرة الشمس 
فقد  ولصفة المساحة الورقٌة) .خطٌن ماش فً السنة األولى+ السنتٌن، وكذلك نظام خطٌن زهرة الشمس 

، وكذلك لصفة الوزن الجاف للنبات (تفوقت أنظمة التحمٌل جمٌعها على معاملة المقارنة وفً كلتا السنتٌن
أما بالنسبة لصفة قطر القرص الزهري فقد . خط ماش فً السنة األولى+ ماعدا نظام خطٌن زهرة الشمس 
. تا السنتٌن على التوالًخطٌن ماش ولكل+ خط ماش وخط زهرة الشمس + تفوق نظامً خط زهرة الشمس 

قرص وحاصل البذور والحاصل البٌولوجً فقد تفوقت جمٌع األنظمة المستخدمة على /ولصفات عدد البذور
خط + معاملة المقارنة ولكلتا السنتٌن أما بالنسبة لصفة وزن ألف بذرة فقد تفوقت األنظمة خط زهرة الشمس 

خطٌن ماش لسنة األولى، واقتصر ذلك + مس خطٌن ماش وخطٌن زهرة الش+ ماش وخط زهرة الشمس 
خطٌن ماش فً السنة الثانٌة، ولم تصل الفروقات + خط ماش وخط زهرة الشمس + على خط زهرة الشمس 

مما تقدم ٌمكن التوصل إلى . فً نسبة الزٌت إلى حد المعنوٌة بٌن جمٌع األنظمة ولكلتا السنتٌن على التوالً
ته فً نظام زراعة خط زهرة الشمس مع خطٌن ماش فً كلتا السنتٌن زٌادة متوسط صفات الحاصل ومكونا

ًا له ( ٢ و    )وٌبٌن الجدولٌن  .وهذه قد تعود إلى تحسٌن صفات التربة نتٌجة وجود محصول الماش مرافقا
و  ٢٠٠9)اختبار دونت لمتوسطات الصفات المدروسة تحت أنظمة التحمٌل لمحصول الماش للسنتٌن 

فوق معاملة المقارنة على باقً األنظمة ولكلتا السنتٌن، وقد ٌعود السبب فً ذلك إلى ، حٌث ٌالحظ ت(٠ ٢٠
، ةأن محصول زهرة الشمس هو محصول مجهد حٌث ٌقوم بمنافسة محصول الماش على العناصر الغذائً

، Abd El-Kader) مما ٌؤدي إلى حصول انخفاض فً مكونات محصول الماش، وهذه النتٌجة تتفق مع 
٢٠٠8.) 

قٌم معامالت االرتباط الخطً البسٌط بٌن جمٌع الصفات المدروسة ( 3 )ٌبٌن الجدول : االرتباط بين الصفات

بٌن   :  لمحصول زهرة الشمس بوصفها متوسطاًا لحاصل السنتٌن وجود ارتباط عالً المعنوٌة عند مستوى 
قرص ووزن ألف بذرة وحاصل /صفات ارتفاع النبات والمساحة الورقٌة والوزن الجاف للنبات وعدد البذور

مع قطر القرص الزهري، ولم ٌصل إلى حد معنوٌة مع نسبة   : 5البذور والحاصل البٌولوجً وعند مستوى 
وٌظهر ارتباط عالً المعنوٌة بٌن المساحة الورقٌة والوزن الجاف للنبات وقطر القرص الزهري . الزٌت

وٌوجد كذلك ارتباط عالً . اصل البٌولوجًقرص ووزن ألف بذرة وحاصل البذور والح/وعدد البذور
قرص ووزن ألف بذرة /المعنوٌة بٌن صفة الوزن الجاف للنبات وقطر القرص الزهري وعدد البذور

قرص ووزن ألف بذرة وحاصل البذور /وحاصل البذور والحاصل البٌولوجً، أما بالنسبة لصفة عدد البذور
ولصفة وزن ألف بذرة فقد وجد هناك ارتباط عالً . ةوالحاصل البٌولوجً فهناك ارتباط عالً المعنوي

المعنوٌة بٌنها وبٌن صفتً حاصل البذور والحاصل البٌولوجً، أما بالنسبة لحاصل البذور فقد وجد ارتباط 
-Francoو  Morales-Rosales)وهذه النتائج تتفق مع . عالً المعنوٌة بٌنهما وبٌن الحاصل البٌولوجً

Mora ،٢٠٠9 وEl-Bially و Abd-El-Samie  997) إلى قٌم معامالت االرتباط ( 4 )، ٌشٌر الجدول
الخطً البسٌط بٌن جمٌع الصفات المدروسة للماش بوصفها متوسطاًا لحاصل السنتٌن إلى وجود ارتباط عالً 

قرنة /نبات وعدد البذور/بٌن صفة ارتفاع النبات والمساحة الورقٌة وعدد القرنات  :  المعنوٌة عند مستوى 
مع صفة عدد التفرعات   : 5ووزن ألف بذرة وحاصل البذور والحاصل البٌولوجً وعند مستوى 
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: مع صفات عدد  أما بالنسبة للمساحة الورقٌة فقد وجد ارتباط عالً المعنوٌة عند مستوى  .نبات/الرئٌسٌة

البذور والحاصل قرنة ووزن ألف بذرة وحاصل /نبات وعدد البذور/نبات وعدد القرنات/التفرعات الرئٌسٌة
ولصفة الوزن . : مع صفتً الوزن الجاف للنبات ونسبة اإلخصاب5البٌولوجً، وهناك ارتباط معنوي عند 

ووجد هناك ارتباط . نبات والحاصل البٌولوجً/الجاف للنبات فقد اقتصر االرتباط مع صفتً عدد القرنات
نبات ووزن ألف بذرة وحاصل البذور /قرناتنبات وصفات عدد ال/عالً المعنوٌة بٌن عدد التفرعات الرئٌسٌة

ولوحظ ارتباط موجب عالً المعنوٌة بٌن . قرنة/لصفة عدد البذور  : 5والحاصل البٌولوجً وعند مستوى 
قرنة ووزن ألف بذرة وحاصل البذور والحاصل البٌولوجً فً حٌن /نبات مع عدد البذور/صفة عدد القرنات

قرنة فقد وجد /أما بالنسبة لصفة عدد البذور. مع صفة نسبة اإلخصاب  : 5كان االرتباط معنوٌاًا عند مستوى 
مع صفتً نسبة اإلخصاب ووزن ألف بذرة، فً حٌن كان االرتباط عالً   : 5ارتباط معنوي عند مستوى 

المعنوٌة مع حاصل البذور والحاصل البٌولوجً، ولصفة نسبة اإلخصاب اقتصر االرتباط المعنوي عند 
أما بالنسبة لصفة وزن ألف بذرة فقد وجد  . صفتً حاصل البذور والحاصل البٌولوجًمع   : 5مستوى 

كذلك لوحظ ارتباط عالً المعنوٌة بٌن حاصل . ارتباط عالً المعنوٌة مع حاصل البذور والحاصل البٌولوجً
ن وآخرو Egboو  ٢٠٠9، El-Metwallyو  Saudy)وهذه النتائج تتفق مع . البذور والحاصل البٌولوجً

٢٠٠4.) 
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 (.٢٠٠9)تحلٌل التباٌن للتجربة العاملٌة التً ٌبٌن فٌها مصادر التباٌن لصفات النمو والحاصل والنوعٌة لمحصول زهرة الشمس للسنة األولى (  )الجدول 

مصادر 
 االختالف

درجات 
 الحرٌة

 MSمتوسط المربعات 

 ارتفاع النبات
 (سم)

 المساحة الورقٌة
 (نبات/٢سم)

              الوزن الجاف
 (غم)للنبات 

 قطر القرص
 (سم)الزهري 

 وزن ألف بذرة قرص/ عدد البذور
 (غم) 

 حاصل البذور
 (غم)

الحاصل 
 (غم)البٌولوجً 

نسبة 
 الزٌت

 ٠.37 6.٠5  39.86 48.76 3.9٢  ٠.9٢ ٢5.35 87.  3٢.59 ٢ المكررات

a   4.4٢ 9.٢8 ٢.36 4.97 7.٢  34.8٠ 58.4   ٢.4٠ ٢.36 

b   ٠.98 ٢4.98 5٢.64 6.٠  98. 3 46.64 43.9٠ 4 .4٢  4.7٠ 

c 4   57.94** ٢866٢٢6.43** 3٠49.34** 47.87**  ٠٢988.9٠** 74 .34** ٢7 4.68** ٢485٠. 6** 3٠.٢6 
a×b   43.86 47. ٠ 35.   ٠.٢6 48.4  ٠.٠  4. 6 ٢٢.88 ٠.88 

a×c 4 5.47 ٢434.43**   .3  ٠.٢3 ٢٢. 3 3 .67 65.7٢  ٠ .57** ٢ .   

b×c 4  3.84  4.88 5 .39 ٠.55 4٠.٠  7.9  36.65 78.47 ٢.39 

a×b×c 4 9.49 4 .47 7.5  ٠.75 49.3٢ 9.3٢  5. 7 6 .٢٢   .3٠ 

 5 .٢  9.3٢ 7 .٢4 7.34  ٢.99  ٢.٢٢ 5.68  ٢8.   ٠.83  38 الخطأ التجرٌبً

 .على التوالً : و  :5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
 

 (.٠ ٢٠)تحلٌل التباٌن للتجربة العاملٌة التً ٌبٌن فٌها مصادر التباٌن لصفات النمو والحاصل والنوعٌة لمحصول زهرة الشمس للسنة الثانٌة ( ٢)الجدول 
مصادر 
 االختالف

درجات 
 الحرٌة

 MSمتوسط المربعات 

 ارتفاع النبات
 (سم)

 المساحة الورقٌة
 (نبات/٢سم)

الوزن الجاف              
 (غم)للنبات 

 قطر القرص
 (سم)الزهري 

 /عدد البذور
 قرص

وزن ألف بذرة 
 (غم)

 حاصل البذور
 (غم)

الحاصل 
 (غم)البٌولوجً

 نسبة الزٌت

 99.  8.56  7 .٢7 9.٢3  6٢.   3.55 9.5٠  8.٢٢ ٠3. 3 ٢ المكررات

a   8.8   .٠   .47 9.9٠.٢ ٢4  3. 6 48.4٢  9.٠6 ٠.8  

b    8. 5 ٢8.35 ٢٠. 9 ٢.9٠ 4٢. 6 33.3٠ 69.٠٠ 6٠.٠8 ٠. 5 

c 4  ٠38.55** 58٠3344.4 ** 3 69.78** 4٢.97** 9354٢.97** 396.69** ٢ 73.6٢ **٢7٠٠8.56** ٢٢.٢9 
a×b   6٢. 3 48.٠  3٠ ٠.٠٠.3٠ ٢. 3 7.56 ٢.77 ٢9.4٢  .35 

a×c 4  3.68 ٢77٢.58** 5.٠٠  .7٠ 57.9  ٢. 8  5.4٢ ٢5.4٢  4.٢6 

b×c 4 ٢5.66 8.4٢ 49.9  ٠.73 38.5  4.6   6.٢3 37.63 ٠٢. ٢ 

a×b×c 4  9.٢9 59. 4  .47 ٠.٠9 5٢.73 4.4   8.٠٠ 6 . 3 9.54 

الخطأ 
 التجرٌبً

38  4.76 9.٢4  ٢.63 3.٠   4.٠3  ٠.49  5. ٢  6.٢3  ٢. 5 

 .على التوالً : و  :5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
. هً تابعة لمحصول زهرة الشمس بوجود محصول الماش وتداخالتها bالبٌانات التابعة للعامل : مالحظة
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(. ٢٠٠9) للسنة األولىالماش  لمحصول نوعٌةالحاصل والنمو والادر التباٌن لصفات تحلٌل التباٌن للتجربة العاملٌة التً ٌبٌن فٌها مص( 3)جدول ال
مصادر 
االختالف 

درجات 
الحرٌة 

 MSمتوسط المربعات 

ارتفاع النبات 
( سم)

المساحة الورقٌة 
( نبات/٢سم)

الوزن الجاف 
( غم) للنبات

عدد التفرعات 
نبات /الرئٌسٌة

عدد القرنات 
نبات /

عدد البذور 
قرنة /

نسبة 
اإلخصاب 

وزن ألف بذرة 
( غم)

حاصل البذور 
( غم)

حاصل البٌولوجً 
( غم)

نسبة 
البروتٌن 

 ٠.67 88.   ٠4.  3.93 ٢.68  ٠.٠  ٠.7 ٠.٠9  ٠.  ٢6.85 7 .٠ ٢ المكررات
a   ٠.93 3٠6.9٠  .4  ٠.٠٢ 4.٢6 ٠.٠7 ٠.35 ٠.48 ٠.٠٢ 8.43 ٠.٠4 

b   7.7٠  6.97 ٠.4  ٠.3٢ 4.٠٢.   ٢ 9.٢8  7.٢8  .98  ٠.67 ٠.54 

c 4 ٢٠٠. 3 **٢٢48٢.47 ** 6.39 **٢. 5 ** ٢7.٢٠** ٠٠.75 **59.87 ** 5 .٠٢ **3٢.69 **٢8 8.86 **9.93 **

a×b   44.89 ٢٠7.94 ٠.٠6 ٠.   ٠.٠6 ٠.٠   .٠6 ٠.6٠ ٠.66 ٢3.43 ٠.٢٠ 

a×c 4 7.4٢ 95.٠ ٠٠.7٠.٠ ٠6  .93 ٠.٠4  .3  4.96 ٠.67 6٢.٠  5.6٢ 
b×c 4 ٢.93 353.69 **٠.43 ٠.٠٢ 5.58 ٠.٠6 ٠. 6 3. 5 ٠.35   .65 ٠.8٠ 

a×b×c 4 3.٠5 45. 8 ٠.4٢  ٠.٠ ٢. 7 ٠.٠  ٠.٠7  .٠6 ٠.3  4. 5 ٠.88 

الخطأ 
 التجرٌبً

38 6.٢3  ٠.58 ٢.88 ٠. 9 3.49 ٠.5٢ 7.99  8.78  .٠3 9.53 ٢.88 

. : على التوالً : و 5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
 

(. ٠ ٢٠) للسنة الثانٌةمحصول الماش لنوعٌة الحاصل والنمو والتحلٌل التباٌن للتجربة العاملٌة التً ٌبٌن فٌها مصادر التباٌن لصفات ( 4)جدول ال

مصادر 
االختالف 

درجات 
الحرٌة 

 MSمتوسط المربعات 

ارتفاع النبات 
( سم)

المساحة الورقٌة 
( نبات/٢سم)

الوزن الجاف 
( غم) للنبات

د التفرعات عد
نبات /الرئٌسٌة 

عدد القرنات 
نبات /

عدد البذور 
قرنة /

نسبة 
 اإلخصاب

وزن الف بذرة 
( غم)

حاصل البذور 
( غم)

حاصل البٌولوجً 
( غم)

نسبة 
البروتٌن 

 ٠.٠8 8 .7  ٠.4٢  9.6 6.٠4 53.  8.75 37.  ٢3.  ٢4.3٢ 4.95 ٢ المكررات

a   8.66 ٠ ٢.93 3.65 ٠.٠6  5. ٠.٠ ٠   .38 ٠.4   . 7 ٠.٠6  .95 

b    4.٢   ٠.97 ٠.9  ٠.7٢  7.6٠.٠ ٠6  ٢.٢4 39.69 4.7٠ 6.53 ٠.4  
c 4 ٢ 8.88 **٢ 79 .94 **3٢.4٢ **6.5٢ **53 .6٢٢** ٠.78 **38.٠7 *3٢7.55 **37. 3 **3٢4٠.7٢ ** 8.77 **

a×b   35.57  4. 4 ٠.٠6 ٢   .٠9.٢6 ٠.٠ ٠.٠٢7 ٠.3٠.٠ ٢4  6.43  .8٠ 

a×c 4 4.47 ٢9.٠8 ٠.85 ٠.٠8 4.83 ٠.34 ٢.3    .83 ٠.9    .55 4.9٠ 

b×c 4 ٢.4٢  6٠ .58 ٠.4  ٠.٠7  4.56 ٠.54 ٠.46  .97 ٠.34  8.   3.٠٠ 

a×b×c 4  .54 37.   ٠.٠6 ٠.٠4  ٢.95 ٠.٠3 ٠.55  . ٠ ٠. 9  ٢.46  .4٢ 

الخطأ 
 التجرٌبً

38 6،34  ٢.3  4.5٠.٢ ٠3 6.57 ٠.75 7.63  8.67  .٢٠ 9.٠8  .98 

. : على التوالً : و 5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و* 
 .هً تابعة لمحصول الماش بوجود محصول زهرة الشمس وتداخالتها aالبٌانات التابعة للعامل  :مالحظة
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 (.٢٠٠9)متوسطات الصفات المدروسة لمحصول زهرة الشمس السنة األولى ( 5)الجدول 
الصفات 

 
المعامالت 

ع ارتفا
النبات 

( سم)

المساحة 
الورقٌة 

نبا/٢سم)
( ت

الوزن 
الجاف              

( غم)للنبات 

قطر القرص 
 الزهري

( سم)

عدد البذور 
قرص /

وزن ألف 
بذرة 

( غم)

حاصل 
البذور 

( غم)

الحاصل 
البٌولوجً 

( غم)

نسبة 
الزٌت 

 

a1/b0  ٢7.57٢44٢.4 ه
 ه 

 36.37 ه ٠99.٢  ه٢٢. 6 ه55. 6 ه995.39 ه٠ .8  ه ٢٠5.5

a1/b1  5٢.353596.5 أ
6 

٢٠3.٢٠  اب ٢٢.4 أ ٢.٢46
 ب

 353.3  ب93.9٠ ب٠6.78
 ب

37. 3 

a11/b1  3٢.88٢78٠.٠ د
 د7

د7٠.8٠   د7 .73 د9 .66 د٠4.7٠   ج٢٠.٠8 د6.53 ٢
 د

37.39 

a1/b11  45. 8.٢ 35 ب٠
 ب 

 ب38.56 أ46٢.٠6  أ98.٠9 أ8٠.7٠ أ 5.7 ٢  أ5 .٢3 ب٢35.8٢

a22 /b 22  4 .483٠97.5 ج
 ج9

89.6٠   ب35. ٢ ج٢٢4.43
 ج

٢73.63  ج87.٢5 ج73.35
 ج

4٢.٠5 

: 5و  المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف عن بعضها معنوٌا عند مستوى احتمال 

 (.٠ ٢٠)متوسطات الصفات المدروسة لمحصول زهرة الشمس السنة الثانٌة ( 6)الجدول 

الصفات                       
 
 

المعامالت          

 ارتفاع
النبات  
( سم)

المساحة 
الورقٌة 

( نبات/٢سم)

 الوزن
الجاف               

( غم)للنبات 

قطر 
القرص 
 الزهري

( سم)

عدد البذور 
قرص /

وزن ألف 
( غم)بذرة 

حاصل 
( غم) البذور

الحاصل 
البٌولوجً 

( غم)
نسبة الزٌت 

a1 /b0  34.4537.98 ه ٠5.٢   ه75.73 د68.6٠ ه6 .٠4   ج9.٢3  ه٢٠9.9٠ ه٢47٠.3٠ ه 

a1/b1  58.64ب٢3.٠5 أ٢5٢.6٢ أ96.39 4 أ 
 ٢88.49

 ب
 ب٠4.68  أب٢8. 8

 374.4٠
 ب

37.3٠ 

a11/b1  4٠.6937.74 د8٢.٢٠   د9٢.7٠ ج76.53 د89.3٠   ب  .٢٢ د٢٢5.4٠ د٢887.79 د 
a1/b11  5٠.974٠.55 أ48٢.86  أ٠.6٢   أ83.47 أ3٢5.6٠  أ٢4.3٠ ب٢4٢.٠٠ ب37٠4.85 ب 

a22 /b 22  46.88ج٠ .٢65  اب٢٢.85 ج ٢3٢.4 ج3684.96 ج 
ب 4 .79
 ج

 ج٠٠.٠7 
 ٢86.99

 ج
39.5٠ 

 .:5و  المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف عن بعضها معنوٌا عند مستوى احتمال 
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(. ٢٠٠9) لسنة األولىامتوسطات الصفات المدروسة لمحصول الماش ( 7)جدول ال
الصفات 

 
 

المعامالت 

ارتفاع النبات 
( سم)

المساحة الورقٌة 
( نبات/٢سم)

الوزن 
الجاف 

( غم) للنبات

عدد التفرعات 
نبات /الرئٌسٌة

 /عدد القرنات
نبات 

 /عدد البذور
قرنة 

نسبة 
اإلخصاب 

وزن ألف 
( غم)بذرة 

 حاصل البذور
 (نبات/غم)

حاصل ال
( غم)البٌولوجً 

نسبة 
تٌن البرو

a0/b1 4٢.7أ٢4.٢4 أ67.85  أ٠.4٠  أ38.56 أ93.79 أ٠.3٢  أ5 .35 أ4.٢9 أ٠ .6  أ3٢8.٢8  أ٢ 

a1/b1 38.57أب٢٢،8٠ ب46.88  ب9.44 أب35.3٠ اب57. 9 ب8.8٠ ب37. 3 ب3.83 اب5.٠5  ب٠.97 3  ب 

a11/b1 3 .9أب٢٢.85 د٢6.46  د3 .6 ج٢9.٠٠ ج87.77 د7.٠٠ د٢6.6٠ د7 .3 ج3.٢5  ه٢3٠.49  د٠ 

a1/b11 34.68ب7٢. ٢ ج37.83  ج8.83 ب34.3٠ ج9٠.94 ج7.96 ب ج٢9.85 ب ج3.64 ج 3.57  ج  .٢94  ج 

a22 /b22 63.5ج د 7.4 ج٢8.35 ج د3.4٢ ج د4.٠5  د٢4٠.54  ب ج٢ 
ب 89.68

 ج

ب 35.3٢

 ج
 أ٢3.٢9 ج39.84  ج7.67

 .:5و  ضها عن بعض عند مستوى احتمال المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ضمن العمود الواحد ٌختلف بع

  
(. ٠ ٢٠) السنة الثانٌةمتوسطات الصفات المدروسة لمحصول الماش ( 8)جدول ال
الصفات 

 
 

المعامالت 

ارتفاع النبات 
( سم)

المساحة الورقٌة 
( نبات/٢سم)

الوزن 
الجاف 
 للنبات

( غم)

عدد التفرعات 
نبات /الرئٌسٌة 

 /عدد القرنات
نبات 

 /البذور عدد
نة قر

نسبة 
اإلخصاب 

وزن ألف بذرة 
( غم)

 حاصل البذور
 (نبات/غم)

حاصل ال
البٌولوجً 

( غم)
نسبة البروتٌن 

a0 / b1 46.94أ٢5.٢8 أ77.3٠  أ ٢.٠  أ45.38 أ94.7٠ أ٠.7٠  أ5٠.73 أ5 .5 أ5 .8  أ34٢.49  أ 

a 1/b 1 4٢.95ب4.85 3  ب 
أ6.45 

 ب
 ب9.69 ب4٢.69 ب4.53

أ85.9٢

 ب
 أ٢4.35 ب6٠.3٢  ب٠.79  ب38.73

a 11/b 1 35.68ب٢٢.66 ه34.99  د 7.6 د65. 3 ج89.87 د7.4٢ د33.65 ج3.3٢ ج3.93  د٢36.٠5  د 

a 1/b 11 4 .٠5ج٢67.34  ب 
ب 4.78 

 ج
 ج8.75 ج38.٢7 ب5 .4

ب 96. 9

 ج
 ب٢٢.33 د4٢.5٠  ج9.٢4 ب ج٢4.36

a22 /b 22 38.63ج٢66.٠٠  ج 
ب ٢٠.5 

 ج
 ج8.٢٠ ج36.5٠ ج3.57

ب 45. 9

 ج
 أ٢4.35 ج55. 5  ج8.56 ج د34.34

 .:5و  المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ضمن العمود الواحد ٌختلف بعضها عن بعض معنوٌاًا عند مستوى احتمال 
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 (.٢٠٠9)اختبار دونت لمتوسطات أنظمة التحمٌل للصفات المدروسة لمحصول زهرة الشمس ( 9)الجدول 

 الصفات
 

 المعامالت

 ارتفاع النبات
 (سم)

 المساحة الورقٌة
 (نبات/٢سم)

الوزن الجاف         
 (غم)للنبات 

 قطر القرص
 (سم)الزهري

 قرص/ عدد البذور
وزن ألف بذرة 

 (غم)
حاصل البذور 

 (غم)
الحاصل البٌولوجً 

 (غم)
نسبة 
 الزٌت

 36.3٢ ٠99.٢٠  7 . 6 5٢. 6 995.37 8.٠7  ٢٠5.6٠ ٢44٢.37 ٢7.55  زهرة الشمس منفردة

 ٠ .37 **353.3٠  **93.87 **٢ .78 **5 .٢٠3  **٢٢.4٠ **٢46.٢٠ **3596.55 **5٢.35  خط ماش+الشمس خط زهرة

 37.35 **7٠.77   **73.٠7 7 .66 **٠4.6٠   ٢٠.٠٢ 6.5٠ ٢ **٢78٠.٠5 3٢.85  خط ماش+خطٌن زهرة الشمس

 38.5٢ **٢ .46٢  **98.٠٢ **8٠.67 **5.7٠ ٢  **٢ .٢3 **٢35.8٠ **8.٢٠ 35 **٠7;45  خطٌن ماش+خط زهرة الشمس

 4٢.٠٢ **٢73.6٢  **87.٢٢ **73.3٢ **89.57   4٠. ٢ **٢٢4.37 **3٠97.55 **٢ .4٢  خطٌن ماش+خطٌن زهرة الشمس

. على التوالً : و  :5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*

 (.٠ ٢٠)زهرة الشمس  اختبار دونت لمتوسطات أنظمة التحمٌل للصفات المدروسة لمحصول( ٠ )الجدول 

 الصفات
 

 المعامالت

 ارتفاع النبات
 (سم)

 المساحة الورقٌة
 (نبات/٢سم)

الوزن الجاف              
 (غم)للنبات 

 قطر القرص
 (سم)الزهري 

 /عدد البذور
 قرص

وزن ألف 
 (غم)بذرة 

 حاصل البذور
 (غم)

الحاصل 
 (غم)البٌولوجً 

نسبة 
 الزٌت

 37.95 ٠4.97   75.7٠ 68.67 ٠3.55   9.٢٠  ٢٠9.8٠ ٢47٠.٢7 34.٢5  زهرة الشمس منفردة

 37.٢7 **374.37  **٠4.67  **٢٢. 8 **٢88.47  **٢3.٢7 **٢5٢.6٠ **96.37 4 **58.5٠  خط ماش+خط زهرة الشمس

 37.7٢ **8٢.٠٠   **9٢.67 76.5٠ **89.٢7   5 .٢٢ **٢٢5.37 **٢887.77 4٠.75  خط ماش+خطٌن زهرة الشمس

 4٠.55 **48٢.8٢  **٠.6٠   **83.47 **3٢5.57  **٢4.٢٠ **97. ٢4 **37٠4.8٠ **5٠.95  خطٌن ماش+ة الشمسخط زهر

خطٌن +خطٌن زهرة الشمس
 ماش

 46.8٠ 3684.8٢ **٠3٢.4٢٢ **٠.7٢  ٢65.٠7** 79. ٢  **٠٠.٠٠  ٢95.3٢** 39.47 

  .على التوالً : و  :5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
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(. ٢٠٠9)اختبار دونت لمتوسطات أنظمة التحمٌل للصفات المدروسة لمحصول الماش (   )جدول ال

الصفات 
 
 

المعامالت 

ارتفاع 
( سم)النبات 

المساحة 
الورقٌة 

( نبات/٢سم)

الوزن 
الجاف 

( غم) للنبات

عدد 
التفرعات 
الرئٌسٌة 

نبات /

عدد 
القرنات 

نبات /

عدد 
البذور 

قرنة /

نسبة 
اإلخصاب 

ألف  وزن
( غم)بذرة 

حاصل ال
البذور 

( غم)

حاصل 
البٌولوجً 

( غم)

نسبة 
البروتٌن 

 7 .٢4 67.8٢  ٠.37  38.5٢ 93.67 ٠.37  ٠ .35 4.٢5 ٠ .6  3٢8.٢5  4٢.7٠ منفردماش 

 ٢٢.77 46.85  9.4٠ 35.٢7 5٢. 9 8.77 3٢. 3 3.8٠ 4.7٠  ٠.95 3  38.55 خط ماش+خط زهرة الشمس

 ٢٢.8٢ ٢6.45  6.37 ٢8.95 87.75 6.97 ٢6.5٢ 5 .3 3.٠٠  ٢3٠.47  87. 3 اشخط م+خطٌن زهرة الشمس

 67. ٢ 37.8٠  8.75 34.٢7 9٠.9٢ 7.95 ٢9.9٠ 3.6٠ 3.47  ٢93.75  34.67 خطٌن ماش+خط زهرة الشمس

خطٌن +خطٌن زهرة الشمس
 ماش

36.4٢  ٠4 .55  4.٠٢ 3.4٢ ٢8.35 7.37 89.65 3٢.3٢ 7.6٢  39.8٢ ٢3.٢5 

 .: على التوالً : و 5توى احتمال المعنوٌة عند مس **و*

 (.٠ ٢٠)اختبار دونت لمتوسطات أنظمة التحمٌل للصفات المدروسة لمحصول الماش ( ٢ )جدول ال

الصفات 
 
 

المعامالت 

ارتفاع 
( سم)النبات 

المساحة 
الورقٌة 

( نبات/٢سم)

الوزن الجاف 
للنبات 

( غم)

عدد 
التفرعات 
الرئٌسٌة 

نبات /

عدد 
رنات الق
نبات /

عدد البذور 
قرنة /

نسبة 
اإلخصاب 

وزن ألف 
بذرة 

( غم)

حاصل ال
( غم)البذور 

حاصل 
البٌولوجً 

( غم)

نسبة 
البروتٌن 

 ٢5.٢7 77.٢7  97.   45.35 94.7٠ ٠.95  7 .53 5.٢٠ 5 .8  34٢.47  46.9٢ منفرد ماش

 ٢4.٢٢ 6٠.3٠  ٠.77  38.7٠ 9٢.57 9.67 4٢.8٢ 4.5٠ 6.45  4.8٢ 3  4٢.77 خط ماش+خط زهرة الشمس

 ٢٢.8٠ 34.97  7.6٠ 6٢. 3 89.85 7.4٠ 33.6٠ 3.٢7 3.9٠  ٢36.٠٠  35.65 خط ماش+خطٌن زهرة الشمس

 ٢٢.3٠ 4٢.47  9.٢٠ 36.٢٠ 9٢. 9 8.8٢ 38.٢5 3 .4 4.7٠  ٢67.3٢  ٠٢. 4 خطٌن ماش+خط زهرة الشمس

خطٌن +خطٌن زهرة الشمس
 ماش

38.77  ٢66. 5  5. 7 3.55 36.45 8. 7 9 .4٠ 34.3٢ 8.5٢  5 .5٢ ٢4.4٢ 

. : على التوالً : و 5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
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 (.٠ ٢٠-٢٠٠9)معامالت االرتباط بٌن جمٌع الصفات المدروسة لمحصول زهرة الشمس بوصفها متوسطاًا لحاصل السنتٌن ( 3 )الجدول 

 الصفات
ارتفاع 
 النبات

 (سم)

 المساحة الورقٌة
 (نبات/٢سم)

الوزن 
الجاف 
 (غم)للنبات 

قطر القرص 
الزهري 

 (سم)

 /عدد البذور
 قرص

وزن ألف 
 (غم)بذرة 

حاصل 
 البذور

 (نبات/غم)

 الحاصل
 (غم)البٌولوجً 

  **٠.88 المساحة الورقٌة
 

 
 

 
 

 

 **٠.9٢ **٠.88 الوزن الجاف للنبات

 ** ٠.8 **٠.6٢ *٠.55 قطر القرص الزهري

 **٠.69 ** ٠.8 **٠.85 **٠.76 قرص/بذورعدد ال

 **٠.8٢ **٠.7٠ **٠.78 **٠.78 **٠.7٠ وزن ألف بذرة

 **٠.97 **٠.9٢ **٠.74 **٠.83 **٠.84 **٠.75 حاصل البذور

 **٠.9٠ **٠.84 **٠.89 **٠.69 ** ٠.8 **٠.85 **٠.7٠ الحاصل البٌولوجً

 ٠ .٠ 8 .٠ 6 .٠ 8 .٠ ٠ .٠  ٠.٠ ٠.٠4 ٠.٠٢ نسبة الزٌت

 .على التوالً : و  :5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
 
 

. (٠ ٢٠-٢٠٠9) لحاصل السنتٌن اًا متوسطالماش بوصفها معامالت االرتباط بٌن جمٌع الصفات المدروسة لمحصول ( 4 )جدول ال

ارتفاع  الصفات 
( سم)النبات 

المساحة  
الورقٌة 

( نبات/٢سم)

الوزن 
الجاف 

 للنبات 
( مغ)

عدد 
التفرعات 
الرئٌسٌة 

 نبات/

عدد 
القرنات  
نبات /

عدد 
البذور 

قرنة / 

نسبة 
 اإلخصاب

وزن ألف 
بذرة  
( غم)

حاصل 
 البذور

 (نبات/غم)

حاصل ال
البٌولوجً 

( غم) 

 ** ٠.67 المساحة الورقٌة
 

 
 

 
 

 
 

 

* ٠.49 ٠.39 الوزن الجاف للنبات

 ٠.39** ٠.67* ٠.56 عدد التفرعات الرئٌسٌة

** ٠.68* ٠.5٠**  ٠.8** ٠.69 عدد القرنات 

**  ٠.7* ٠.58 ٠.44** ٠.77** ٠.64 عدد البذور

* ٠.49* ٠.5٠  ٠.4 ٠.35* ٠.54 ٠.46 نسبة اإلخصاب

 ٠.43* ٠.47**  ٠.7** ٠.65 ٠.34** ٠.63** ٠.59 وزن ألف بذرة 

**  ٠.6* ٠.57** ٠.67** ٠.74* * ٠.6 ٠.37** ٠.77** ٠.64 حاصل البذور 

** ٠.7٢**  ٠.6* ٠.5٠** ٠.78** ٠.79** ٠.6٢* ٠.5٢**  ٠.8** ٠.75 حاصل البٌولوجًال

 ٠.3٠ 9 .٠ 6 .٠ 6 .٠ 9 .٠ ٠.3٠ 3 .٠ ٠.3٢  ٠.٢ 4 .٠ نسبة البروتٌن

 .: على التوالً : و 5المعنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
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ABSTRACT 

         The experiment was carried out at Nineveh governorate. Two verities of Sunflower 

(Mungreen and Loess) and two verities of  Mungbean (Greengram and Blackgram). were 

planted in five intercropping systems (one row Sunflower + one row Mungbean, two 

rows Sunflower + one row Mungbean, one row Sunflower + two rows Mungbean, two 

rows Sunflower + two rows Mungbean , and sole crop for sunflower and Mungbean).The 

experiment were by using Randomized Complete Block Design (R.C.B.D) with three 

replications. Testing the mean values of treatments by using: Duncan test and Dunnett  

test. The most important results can be summarized as follows: The treatment (one row 

Sunflower + two rows Mungbean) gave a higher values for most of the characteristics 

studied including (the head diameter, no. of seeds/head, weight of (1000) seeds, seed 

yield and biological yield in sunflower for both years. It was also observed that most of 

the intercropping systems gave a significant higher values then these planted as 

individual crops when using Dunnett  test. The two treatments of sole Mungbean were 

superior in both years for both variety in all the investigated characteristics of the 

Mungbean yield except for the percentage of protein in the first year. and the sole 

Mungbean which were superior to intercropping when using Dunnett test.                         

                                            

                                                                        

 المصادر

مجلة الزراعة .ي زٌادة اإلنتاجً وخصوبة التربةري للنباتات البقولٌة فدور التلقٌح البكتً(. 995 )الجدي، عواد جاسم 

                .5٠–44(:  )لوطن العربً المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، السودان، عدد ا والتنمٌة فً

كتب للطباعة تصمٌم و تحلٌل التجارب الزراعٌة، دار ال(. ٢٠٠٠)الراوي، خاشع محمود وعبد العزٌز محمد خلف هللا 
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