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 ( والماش.Helianthus annuus L) تقويم نظم تحميل مختلفة لمحصولي زهرة الشمس
Vigna radiata L.) )*  

 ولٌد خالد شحاذة       موفق جبر اللٌلةولٌد خالد شحاذة ا
 قسم المحاصٌل الحقلٌة/ كلٌة الزراعة والغابات/ جامعة الموصل

 
 الخالصة

س تضتتمنت صتتنمٌ  متت  محصتتول ز تترة الشتتمو وش()ستتد بتتاد حافظتتة نٌنتتو فتتً م أجرٌتتت الدراستتة1
)خت  ز ترة  زرعت فً خمستة أنظمتة مت  التحمٌتل)األخضر واألسود(  )منكرٌ  ولوس( وصنمٌ  م  الماش

الشمس + خ  ماش وخ ٌ  ز رة الشمس + خ  متاش وخت  ز ترة الشتمس + خ تٌ  متاش وخ تٌ  ز ترة 
باستتتخدام تصتتمٌم  التجربتتةا (. نمتتذت الشتتمس + خ تتٌ  متتاش وزراعتتة ز تترة الشتتمس منمتتردا  والمتتاش منمتترد

متوستت ات باستتتخدام اختبتتار دنكتت  ال تراختبتتوبثالثتتة مكتتررات.  R.C.B.Dالق اعتتات العشتتوااٌة الكاملتتة 
)نستتبة مكتتافر األرأ(. أشتتارت  L.E.Rعتتدد متت  صتتمات المحصتتولٌ  وفتتق معادلتتة  تواختبتتار دونتتت. دمجتت

فتً اللت  نف األول+خ تٌ  متاش الصتنف األول( خ  ز رة الشتمس الصت)النتااج الى تموق معنوي للمعاملة 
الصتتمات و تتً ق تتر القتتر  الز تتري وعتتدد البتتذور/قر  ووز  ألتتف بتتذرة وحاصتتل البتتذور والحاصتتل 

 8009جمٌعتتً للستتنتٌ  )، أظهتترت نتتتااج التحلٌتتل التالبٌولتتوجً وفتتً كلتتتا الستتنتٌ  لمحصتتول ز تترة الشتتمس
متا تمتوق نتتااج الستنة  لستنٌ  ولجمٌتا الصتماتوجود فروقات معنوٌة بٌ  ا ( لمحصول ز رة الشمس8000و

اختبتتار دونتتت.  فتتًاللتت  أنظمتتة التحمٌتتل علتتى الزراعتتة المنمتتردة  وتموقتتت .ماعتتدا صتتمة نستتبة الزٌتتت الثانٌتتة
عتدا مافتً جمٌتا الصتمات المدروستة وفتً كلتتا الستنتٌ   )األخضتر واألستود(وتموقت المعاملتتا  متاش منمترد 

أظهتترت نتتتااج التحلٌتتل التجمٌعتتً لصتتمات نمتتو وحاصتتل ونوعٌتتة و ،لتتىصتتمة نستتبة البتتروتٌ  فتتً الستتنة األو
ٌ  ولجمٌتا الصتمات وقتد تموقتت ت( وجود فروقات معنوٌتة بتٌ  الستن8000و  8009للسنتٌ  ) محصول الماش

متاش علتى أنظمتة التحمٌتل عنتد للولوحظ كتذل  تمتوق الزراعتة المنمتردة  ،(8009( على السنة )8000السنة )
  ً أكثر م  الواحد. L.E.R. وكانت جمٌا قٌم المعامالت الناتجة م  معادلة تاستخدام اختبار دون

 . L.E.R ،الماش ،ز رة الشمس ،كلمات دالة : التحمٌل 

 
 80/5/8008 :وقبوله 89/00/8000 :تارٌخ تسلم البحث

 
 المقدمة

 ةإلستتتراتٌجٌاالزراعٌتتة  المنتجتتاتالتتى زٌتتادة ال لتت  علتتى  أد الزٌتتادة الكبٌتترة فتتً ستتكا  العتتالم  إ 
 ،وحتدة المستاحة فتً اإلنتتا زراعٌتة وتقنٌتات جدٌتدة تهتدف التى زٌتادة  أسالٌ لبحث ع  ا مما شجا ،والنقدٌة

مت   أكثترزراعتة  أو ،Sequence cropping نمستها األرأومنهتا تعاقت  زراعتة المحاصتٌل المختلمتة فتً 
 التحمٌتتتتلوكتتتتذل   ،Multiple cropping نمستتتته لعتتتتامول نمستتتتها واحتتتتد فتتتتً وحتتتتدة المستتتتاحةمحصتتتتول 

Intercropping، معتا فتً  أكثتر أو وٌقصتد بته زراعتة محصتولٌ ، (محتور دراستتنا وو ت) الت بٌقٌتة هونظم
( عنتد استتخدامه عتدة أنظمتة Abd El-Kader ،8008)وتوصتل . (Willey، 0979) والوقتت األرأ نمتس

( علتتتى Cyamopsis ssp( متتت  ز تتترة الشتتتمس ومحصتتتول الكتتتوار )0:1 ،0:8 ،8:0،1:0 ،0:0تحمٌتتتل )

الترتٌ  فضال  ع  زراعة ز رة الشمس ومحصتول الكتوار منمتردا  أ  نظتام التحمٌتل خت  مت  ز ترة الشتمس 
( قد أد  إلى زٌادة صمات النمو الخضري والجذري ومكونات المحصتول 1:0ما ثالثة م  محصول الكوار )
أد  إلتى حتدوث سم ما الماش ( أ  تحمٌل السم8008، وآخرو  Bhatti)وبٌ   وإنتا  الزٌت لز رة الشمس.

ووز   ووز  ألف بتذرة وعدد البذور/قرنة حاصل البذور وعدد األفرع/نبات وعدد القرنات/نبات انخماأ فً
 ونستتبة البتتروتٌ  اإلخصتتا ونستتبة  الحاصتتل البٌولتتوجًو والمستتاحة الورقٌتتة وارتمتتاع النبتتات الجتتاف للنبتتات
 متا( عنتد تحمٌتل ز ترة الشتمس El-Metwally ،8009و  Saudy)وجتد  .ارنة بالزراعة المنمردةللماش مق

 وعتدد البتذور/قر  بذرة ألفووز  فول الصوٌا أ  التحمٌل أد  إلى زٌادة فً ارتماع النبات وق ر القر  
ولتم  لمحصتول ز ترة الشتمس والوز  الجاف للنبتات والمستاحة الورقٌتة الحاصل البٌولوجًوحاصل البذور و

( عند تحمٌتل التذرة الصتمرا  8000، وآخرو  Rehman)وفً دراسة أجرا ا . تتأثر نسبة البروتٌ  بالتحمٌل
: استتخدام إلتى ةتهتدف الدراست .0886ما اللوبٌا أ  أعلى قٌمة لنسبة مكافر األرأ تتم الحصتول علٌهتا بلغتت 

وكتذل  استتخدام  ،عدة أنظمة تحمٌل الختٌتار أحست  نظتام ٌمكت  مت  خاللته زٌتادة اإلنتتا  متا تحستٌ  النوعٌتة

                                                 
 مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني  البحث
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P1yii + p2yjj 

 

 

م   رٌقة الختبار المتوس ات  كاختبار دنك  واختبار دونت، وتحلٌتل إحصتااً بتدمج كتال المحصتولٌ   أكثر
 .لحسا  نسبة مكافر األرأ .L.E.Rع   رٌق استخدام معادلة 

 
 

 مواد البحث وطرائقه  
 فتتً الزراعتتة فتتً الستتنة األولتتى تمتتتٌتتة الشتتٌخ  (. فتتً من قتتة ستتد بتتادوش )قر ةأجرٌتتت الدراستت

نمتس الوحتدات  أعٌد ت بٌق التجربة فً السنة الثانٌتة فتًعلى التوالً ) 09/4/8000 فً والثانٌة 87/4/8009

، مس )منكتترٌ  ولتتوس(للستتنة األولتتى(، تضتتمنت الدراستتة زراعتتة صتتنمٌ  متت  محصتتول ز تترة الشتت التجرٌبٌتتة
خ  استتخدام خمستة أنظمتة مت  التحمٌتل  تً )خت  ز ترة الشتمس+. )األخضتر واألستود(وصنمٌ  م  الماش 

متتتتاش( و)خ تتتتٌ  ز تتتترة الشتتتتمس+خ  متتتتاش( و)ختتتت  ز تتتترة الشتتتتمس+خ ٌ  متتتتاش( و)خ تتتتٌ  ز تتتترة 
معاملتة لكتل  08الشمس+خ ٌ  متاش( فضتال عت  زراعتة كتل محصتول بصتورة منمتردة حٌتث تشتكلت لتدٌنا 

باستتتخدام تصتتمٌم الق اعتتات العشتتوااٌة  كتجربتتة بستتٌ ة محصتتول بأنظمتتة التحمٌتتل المختلمتتة.  بقتتت التجربتتة
: ز ترة الشتتمس a2 األولالشتمس الصتنف  : ز ترةa1وتمثتل الرمتتوز ( وبثالثتة مكتررات R.C.B.Dالكاملتة )

تم اختبار متوست ات المعتامالت إحصتااٌا  و ،: ماش الصنف الثانb2ً  األول: ماش الصنف b1الصنف الثانً 
ألرأ معادلتتة نستتبة مكتتافر ا تقتت بو ،(8000 ،دونتتت )التتراوي وخلتتف ه تبتتاراخو اختبتتار دنكتت  باستتتخدام

(L.E.R)  ٌوعلى النحو اآلتً: إحصااٌا حللت البٌاناتثم  على الصمات التً اشتر  فٌها كال المحصول 
  Yij + Yji 

(Chetty  وRao، 0979) 

L.E.R :Land equivalent ratio .)نستتتبة مكتتافر األرأ( Yij متوستتت  المحصتتتول األول بالتحمٌتتتل :
× : متوس  المحصول األول النقتP1yiiً . بالتحمٌل )الماش(: متوس  المحصول الثانً Yji )ز رة الشمس(.

نظتتام × : متوستت  المحصتتول الثتتانً النقتتP2yjjً نظتتام التحمٌتتل )أي حستت  نستتبة زراعتتة الخ تتو  المتبادلتتة(.

 .التحمٌل
 صفات المدروسةال

 أخذت عشرة نباتات عشوااٌة م  كل وحدة تجرٌبٌة ودرست الصمات التالٌة: 
/بنتات( والتوز  الجتاف للنبتات )لتم( وق تر 8م)ست النبتات )ستم( والمستاحة الورقٌتة عارتمتا زهرة الشممس  -0

 حاصتل بتذور النبتات الواحتد )لم/نبتات(وبتذرة )لتم(  ألتفووز  القر  الز تري وعتدد البتذور/ قتر  
 .(٠٨٩١) A.O.A.Cالنسبة الماوٌة للزٌت وحس   رٌقة ( والحاصل البٌولوجً )لمو

وعتدد التمرعتات  والتوز  الجتاف للنبتات )لتم( /نبتات(8والمستاحة الورقٌتة )ستم ارتماع النبات )سم(  الماش-2

وز  ألتف و النسبة الماوٌة لإلخصا  فتً القرنتاتوعدد البذور/قرنة و عدد القرنات/نباتو الراٌسٌة /نبات
 النستبة الماوٌتة للبتروتٌ ( والحاصتل البٌولتوجً )لتمو حاصل بذور النبات الواحد )لم/نبتات(( وبذرة )لم
 .فً البذور

 
  

 النتائج والمناقشة
معنوي  تموق ذي ٌمثل متوس ات صمة ارتماع النبات للسنة األول( وال0ٌتضح م  الجدول )  زهرة الشمس

معنوي  ( تموق8أما فً السنة الثانٌة فٌشٌر الجدول ) ،المعامالتسم( على باقً 054870)a2/b1معاملة لل
امالت وقد ٌعود السب  إلى أ  محصول ز رة الشمس ٌمتل  سم( على باقً المع064801)a1/b1معاملة لل

 ،El-Metwallyو  Saudyالقدرة التنافسٌة العالٌة ع  لٌره م  المحاصٌل األخر   ذه النتٌجة تتمق ما )
لى باقً ع معنوٌا /نبات(8سم1606806) a1/b2معاملة لل المساحة الورقٌة تموقت (0ٌظهر الجدول ) (.8009

 على باقً المعامالتمعنوٌا/نبات( 8سم4804801) a1/b1معاملة لتموقت االسنة الثانٌة  فًبٌنما  ،المعامالت
وقد ٌعز  السب  إلى كما ة استغالل التربة والمصادر البٌاٌة فً أثنا  موسم النمو  ذه النتٌجة  (8)جدول 
 لجاف للنباتلصمة الوز  ا (8و) (0) ٌ الجدول كل م  ٌشٌر (.El-Metwally، 8009و Saudyتتمق ما )
 ةالنتٌجأ   ذه  ،تباقً المعامال التوالً على على معنوٌا (لم 856.00و 848880) a1/b1معاملة لل تموق

تؤكد أ  قابلٌة محصول ز رة الشمس التنافسٌة تكو  متموقة لصمة الوز  الجاف للنبات فً حالة زراعته ما 
ٌتضح م   (.El-Metwally، 8009و  Saudyالماش وذل  نتٌجة لسرعة نموه و ذه النتٌجة تتمق ما )

و ذا ماحدث  ،على باقً المعامالت تموق معنوٌا سمa1/b11 (84811 )لمعاملة ل ق ر القر  ا  (0الجدول )
 ،El-Metwallyو  Saudyوتتمق  ذه النتٌجة ما ما توصل إلٌه ) (8الجدول ) اٌضا السنة الثانٌة فً

 a1/b11 (0840800معاملة لل لصمة عدد البذور/قر  ويالتموق المعن (8و  0ٌبٌ  الجدوال  ) (.8009
وقد ٌرجا ذل  إلى توفر عنصر النتروجٌ  نتٌجة زراعة محصول  ،على باقً المعامالت( 0148861و

L.E.R = 
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 تموق (0ٌوضح الجدول ) (.El-Metwally، 8009و  Saudy ذه النتٌجة ما ) وتتمق له الماش مرافقا  
 السنة الثانٌة  ذا الذي حصل فًو ،على باقً المعامالتمعنوٌا  لمa1/b11 (81881)لمعاملة ل وز  الف بذرة

وقد ٌعود السب  إلى قلة عدد األقرا /نبات مما قلل التنافس على المواد المصنعة فضال   (8)الجدول  اٌضا

ع  دور محصول الماش فً إمداد ز رة الشمس بعنصر النتروجٌ   ذه النتٌجة تتمق ما ما توصل إلٌه 
(Saudy  وEl-Metwally، 8009.) معاملة لل حاصل البذور تموق (8و0) ٌ ٌشٌر الجدولa1/b11 
 مكوناتتموق  ذل  الى وقد ٌعز  ،التوالً على باقً المعامالت على معنوٌا (لم001870و 001806)

الحاصل منها ق ر القر  وعدد البذور/قر  ووز  ألف بذرة مما سب  زٌادة فً حاصل البذور  ذه 
 الحاصل البٌولوجً ( تموق0ٌتضح م  الجدول ) (.El-Metwally ، 8009و Saudyق ما )النتٌجة تتم

إلى  أٌضا (8وفً السنة الثانٌة ٌشٌر الجدول ) ،على باقً المعامالت معنوي لمa1/b11 (0485816)لمعاملة ل
ت التربة تحسٌ  صماو ذا قد ٌرجا إلى  لم( على باقً المعامالت0506880) a1/b11لمعاملة ل معنوي تموق

 ،El-Metwallyو  Saudyلزٌادة الوز  الجاف  ذه النتٌجة تتمق ما ما توصل إلٌه ) والعوامل البٌاٌة
عدم وجود فروقات معنوٌة بٌ  المعامالت وفً كلتا  نسبة الزٌتل (8و  0ٌشٌر كل م  الجدولٌ  ) (.8009

لذي لم ٌتأثر بنظم التحمٌل ما وقد ٌرجا السب  إلى التركٌ  الوراثً لمحصول ز رة الشمس ا ،السنتٌ 
مصادر  (1بٌ  الجدول ) (.El-Metwally، 8009و  Saudyالماش  ذه النتٌجة تتمق ما ما توصل إلٌه )

 (8000و  8009الشمس للسنتٌ  ) التباٌ  للتحلٌل التجمٌعً لصمات نمو وحاصل ونوعٌة محصول ز رة

حٌث تموقت السنة  ،عدا صمة نسبة الزٌتماسة ٌ  ولجمٌا الصمات المدروتلسنوجود فروقات معنوٌة بٌ  ا
 (.4الجدول ) الثانٌة على السنة األولى و ذا موضح فً

 ستمa0/b2 (41876)لمعاملتة مة ارتمتاع النبتات تمتوق ا( والتذي ٌمثتل المتوست ات لصت5ٌبتٌ  الجتدول )  الماش
 على باقً معنوٌا سمa0/b1 (47801)لمعاملة ا السنة الثانٌة تموق بٌنما فً ،على باقً المعامالت معنوٌا
 

 (.8009متوس ات قٌم الصمات المدروسة لمحصول ز رة الشمس السنة األولى ) (:0الجدول )
Table (1): The mean values of studied characters for sunflowers (2009). 
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 م()ل
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(gm) 

نسبة 
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t 

A1/b0 088856i 8445841n 804890g 08871de 998860k 68860ef 68846gh 0008810r 16856 

A1/b1 05184Ab 1586800c 848880a 81881ab 0880801b 80841ab 98800ab 0190800e 18846 

A11/b1 015841gh 8789886l 808840f 80891bcd 0066840g 67870d 78891e 0078811n 16870 

A1/b11 047886bcd 1584861e 819800b 84811a 084080a 81881a 001806a 0485816a 17886 

A11/b11 041801def 1085856h 889856cd 88801abc 0099886c 74806c 88890d 0895840i 19816 

A1/b2 050881abc 1606806a 840890ab 88881abc 0098810d 76861bc 90810cd 0185880g 18800 

A11/b 2 018801hi 8745801m 806811f 09890cde 0017876j 67810de 69880f 0060806s 16856 

A1/b22 048840def 1490860f 810886cd 88871ab 0094861cd 88861a 98866ab 0414800d 41806 

A11/b22 019870fg 1005841i 880801ef 80801bcd 0078871f 67866d 79810e 0848870l 40841 

A2/b0 086850gh 8419840s 806806g 07841e 998806l 60846f 59891h 0096806v 16801 

A2/b1 050800abc 1598870b 847881a 88810abc 0880840b 78840abc 95861bc 0178841f 15811 

A22/b1 010861hi 8795846j 807801f 09886cde 0055870h 65891de 76806e 0098881m 17818 

A2/b11 041876def 1515881d 817881B 81800ab 0817840a 79851ab 98816ab 0470810b 17860 

A22/b11 040890def 1051890g 88687De 80811Bcd 0096810cd 75890bc 90876cd 0880850j 48851 

A2 /b 2 054870a 1600840a 846811a 80890abc 0079896e 76880bc 90856cd 0108891c 16861 

a 22 /b 2 018811hi 8790870kl 804886f 09861cde 0058871i 61881def 67856fg 0050890t 18846 

a 2 /b 22 04684cde 1580880e 816800bc 88841abc 0090881d 77841bc 98806cd 0458850c 15861 

a22 /b 22 040880ef 8995846j 880816ef 80806bcd 0090800d 75870bc 90801cd 0868891k 45890 

 

 ٪.5و 0المتوس ات المتبوعة بحروف مختلمة ضم  العمود الواحد تختلف ع  بعضها معنوٌا عند مستو  احتمال 
The means followed by different letters in the same colum deferens from each other’s at probability 1 and 
5% levels. 
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ام التحمٌل ٌقلل ارتماع محصول الماش بسب  التظلٌل الذي تحدثه المعامالت وٌمك  القول عموما  أ  الزراعة بنظ
 تموقت( 6و  5ٌبٌ  كل م  الجدولٌ  ) (.8008وآخرو   Bhattiنباتات ز رة الشمس و ذه النتٌجة تتمق ما )

 ،فً كلتا السنتٌ على باقً المعامالت  معنوٌا /نبات(8سم0141870و  0189800) a0/b1المساحة الورقٌة للمعاملة 
 وقد ٌرجا السب  إلى تنافس بٌ  محصول الماش وز رة الشمس على العوامل البٌاٌة و ذه 

 
 (.8000(: متوس ات الصمات المدروسة لمحصول ز رة الشمس السنة الثانٌة )8الجدول )

Table (2): The mean values of studied characters for sunflowers (2010). 
الصما
 ت

chara
cters 
 
المعام
 الت

Treat
ment

s 

 ارتماع
 النبات 

 )سم(
plant 

Height 
Cm 

المساحة 
 الورقٌة
 /نبات(8)سم

Leaf area 
Cm

2
/plant 
 

 الوز 
الجاف               

 للنبات )لم(
Dry weight 

of plant 
(gm) 

 ق ر القر 
 الز ري
 )سم(

Head 
diameter 

عدد 
 البذور
 /قر 
No. of 
seed\he

ad 

وز  ألف بذرة 
 )لم(

1000- seed 
Weight 

 حاصل البذور
 )لم(

Seed yield 
Gm 

الحاصل 
 البٌولوجً
 )لم(

Biological 
yield (gm) 

نسبة 
 الزٌت
Oil 

perce
nt 

a1 /b0 015886ij 8485880n 809806h 09896bc 0001891k 69846ef 77811c 0009880l 17880 
a1/b1 064801a 4804801a 856800a 88891ab 0896881c 80891ab 006880b-e 0407881d 17800 
a11/b1 048881e-i 8945881k 889881ef 81851a 0098871h 78890a-d 99870ef 0090801ij 19816 
a1/b11 058811bcd 1785840d 848871bc 84871a 0148861a 84870a 001870a 0506880a 40860 
a11/b1

1 
048861c-f 1687886g 814890ef 81810ab 0868861f 79810a-d 000856ef 0108.40f 18810 

a1/b2 015880bc 4085851c 848881bc 81881ab 0878881e 80841Abc 008880c-f 0141851e 17816 
a11/b 

2 
040850c-f 8780800m 888880g 88816ab 0075810g 75861Cd 90861g 0078800jk 15870 

a1/b22 048861e-f 1685810gh 817800d 84860a 0100890c 81870ab 008891abc 0457811c 40860 
a11/b 

22 
041846e-h 1694870f 810881ef 88851ab 0855880g 79881a-d 99840ef 0815807h 45816 

a2 /b0 011800j 8454876d 800860h 08846c 0094816l 67871f 74800h 0000857l 18801 
a2/b1 058871ab 4800810l 851860ab 81801ab 0899840c 80886ab 006811b-e 0185890d 16840 
a22/b1 019880g-j 8860801e 887800fg 80880ab 0087871i 77870bcd 98881g 0099880i 19850 
a2/b11 049860cde 1709890h 844841c 84800a 0118806a 81880a 008800ab 0498861ab 40806 
a22/b1

1 
046810d-g 1680840h 818850def 81881ab 0884870d 79811a-d 000871def 0101870f 16886 

a2/b2 057890ab 4085851c 850896ab 88891ab 0878890e 80890abc 001840c-f 0160891e 18811 
a22 /b 

2 
018861hij 8965870j 888846g 80861ab 0095841h 71890de 88886g 0065887k 16840 

a2 

/b22 
051811c 1698881i 817876d 81866a 0109870b 80870ab 007876a-d 0474870Bc 19881 

a22 /b 

22 
049801gde 1675890 818801def 88841ab 0850890g 78880a-d 98860f 0880880g 17850 

 ٪.5و 0المتوس ات المتبوعة بحروف مختلمة ضم  العمود الواحد تختلف ع  بعضها معنوٌا عند مستو  احتمال 
The means followed by different letters in the same colum deferens from each other’s at probability 
1 and 5% levels 

 
( لصمة الوز  الجاف للنبات عتدم 6و  5كل م  الجدولٌ  ) ٌبٌ  (.8008 ،وآخرو  Bhattiالنتٌجة تتمق ما )

 Bhatti تتذه النتٌجتتة تختلتتف متتا ماتوصتتل إلٌتته ) ،وجتتود فروقتتات معنوٌتتة بتتٌ  المعتتامالت وفتتً كلتتتا الستتنتٌ 
 معنوٌتتا a0/b1 (4816)نبتتات للمعاملتتة  ( تمتتوق عتتدد التمرعتتات الراٌستتٌة/5ٌشتتٌر الجتتدول ) (.8008 ،وآخترو 

 علتتى بتتاقً المعتتامالت معنوٌتتا a0/b1 (5801)لمعاملتتة االستتنة الثانٌتتة تمتتوق  بٌنمتتا فتتًو ،علتتى بتتاقً المعتتامالت
وربمتتا ٌعتتود الستتب  إلتتى تتتأثر عتتدد التمرعتتات الراٌستتٌة بشتتدة عنتتد تنافستتها متتا محصتتول ز تترة  (6)الجتتدول 

للمعاملتة نبات  ( تموق عدد القرنات/5ٌبٌ  الجدول ) (.8008 ،وآخرو  Bhattiالشمس  ذه النتٌجة تتمق ما )
a0/b1 (16876) ( تمتتوق المعاملتتة 6وفتتً الستتنة الثانٌتتة ٌظهتتر الجتتدول ) ،علتتى بتتاقً المعتتامالت معنوٌتتاa0/b2 
وربما ٌعود سب  ذل  إلتى حصتول التنتافس بتٌ  المحصتولٌ  فتً إثنتا   على باقً المعامالت معنوٌا (58801)

( تمتوق عتدد 5ٌتضتح مت  الجتدول ) (.8008 ،وآخترو  Bhatti تذه النتٌجتة تتمتق متا ) ،مراحل النمو األولى
 اٌضتتا الستتنة الثانٌتتة و تتذا ماحصتتل فتتً ،علتتى بتتاقً المعتتامالت معنوٌتتا a0/b1 (00850)البذور/قرنتتة للمعاملتتة 

( وقد ٌعود ذل  إلى أ  زراعة محصول الماش ما ز ترة الشتمس ٌتتأثر بشتدة وذلت  لضتعف النمتو 6الجدول )
 تذه  ،لنمو نتٌجة التظلٌل ولقابلٌة ز رة الشمس التنافسٌة العالٌتةالخضري لمحصول الماش فً بداٌة اإلنبات وا

عتدم  اإلخصتا ( لصتمة نستبة 6و  5(. ٌشتٌر كتل مت  الجتدولٌ  )8008 ،وآخترو  Bhattiالنتٌجة تتمتق متا )
و تتذه  ،وربمتتا ٌعتتود الستتب  إلتتى العوامتتل الوراثٌتتة ،وجتتود فروقتتات معنوٌتتة بتتٌ  المعتتامالت وفتتً كلتتتا الستتنتٌ 
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( لصتمة وز  ألتف بتذرة 5ٌتضتح مت  الجتدول ) (.8008 ،وآخترو  Bhattiمق ما متا توصتل إلٌته )النتٌجة تت
 معنوٌتا لتمa0/b1 (46816)لمعاملتة افتً الستنة الثانٌتة تمتوق  بٌمنتا ،عدم وجود فروقات معنوٌة بٌ  المعامالت

متا زاد التنتافس على باقً المعامالت وقد ٌعز  السب  إلى تأثر محصول الماش بالتنافس متا ز ترة الشتمس م
 تمتوق( 6و 5ٌبٌ  كل م  الجتدولٌ  ) (.8008 ،وآخرو  Bhatti ذه النتٌجة تتمق ما ) ،على المواد المصنعة

وقتد ٌعتتود  ،علتى التتوالً علتتى بتاقً المعتامالت معنوٌتا لتتم(08800و 00851) a0/b1صتل البتذور للمعاملتة اح
عتتدد القرنات/نبتتات مقارنتتة بالزراعتتة الستتب  إلتتى نقتت  عتتدد األفتترع وانخمتتاأ وز  ألتتف بتتذرة وانخمتتاأ 

ٌتضتح مت   .(8008 ،وآخترو  Bhatti ذه النتٌجة تتمق متا ) ،المنمردة بسب  منافسة محصول ز رة الشمس
و تذا  ،علتى بتاقً المعتامالت تمتوق معنوٌتا لتمa0/b2 (076856)الحاصل البٌولوجً للمعاملة  ا ( 5الجدول )

وقتد ٌعتود الستب  إلتى قصتر ارتمتاع النبتات والعتدد التوا ر متت   ،(6)الجتدول  أٌضتا  ماحتدث فتً الستنة الثانٌتة 
( عتتدم 5ٌظهتتر الجتتدول ) (.8008 ،وآختترو  Bhatti تتذه النتٌجتتة تتمتتق متتا ) ،األفرع/نبتتات فتتً كلتتتا الستتنتٌ 

( إلتى تمتوق 6فتً الستنة الثانٌتة ٌشتٌر الجتدول ) بٌنما ،وجود فروقات معنوٌة بٌ  المعامالت فً نسبة البروتٌ 
 تذه  ،وقتد ٌعتود الستب  إلتى العوامتل البٌاٌتة والوراثٌتة ،على باقً المعامالت معنوٌا a0/b1 (85896)لمعاملة ا

( نتتااج تحلٌتل التبتاٌ  التجمٌعتً 7ٌبتٌ  الجتدول ) (.8008 ،وآخترو  Bhattiالنتٌجة تتمق ما ماتوصتل إلٌته )
ٌته فروقتات معنوٌتة ( والتذي ٌظهتر ف8000و  8009لصمات نمو وحاصل ونوعٌة محصتول المتاش للستنتٌ  )

( وٌظهتر  تذا واضتحا  فتً 8009( على ستنة )8000ٌ  ولجمٌا الصمات المدروسة وقد تموقت سنة )تبٌ  السن
 (.8الجدول )

نظتترا  لالختالفتتات الواضتتحة والكبٌتترة بتتٌ  متوستت ات أنظمتتة التحمٌتتل ولجمٌتتا الصتتمات  أنظمممة التحميممل 
أنظمتتة التحمٌتتل بغتتأ النظتتر عتت  األصتتناف  فقتتد تتتم حستتا  متوستت ات ،المدروستتة لمحصتتول ز تترة الشتتمس
ز رة الشمس منمردة وخت  ز ترة الشتمس + خت  متاش وخ تٌ  ز ترة : واقتصر االختبار على خمسة أنظمة

إذ ٌبتتٌ   الشتتمس + ختت  متتاش وختت  ز تترة الشتتمس + خ تتٌ  متتاش وخ تتٌ  ز تترة الشتتمس + خ تتٌ  متتاش.
ات المدروسة لمحصول ز ترة الشتمس فتً ( اختبار دونت لمتوس ات أنظمة التحمٌل للصم00و  9  )ٌالجدول
نالحتظ مت  الجتدولٌ   على التوالً باعتبار الزراعتة المنمتردة  تً معاملتة المقارنتة. (8000و  8009)السنتٌ 

تموق نظام خ  ز رة الشمس + خ  ماش وخ  ز رة الشمس + خ تٌ  متاش لصتمة ارتمتاع النبتات فتً كلتتا 
ولصتمة المستاحة الورقٌتة فقتد    متاش فتً الستنة األولتى.وكذل  نظتام خ تٌ  ز ترة الشتمس + خ تٌ ،السنتٌ 

أما صمة الوز  الجاف للنبات فقتد تموقتت أٌضتا   ،تموقت أنظمة التحمٌل على معاملة المقارنة وفً كلتا السنتٌ 
جمٌا األنظمة على معاملة المقارنة ولكلتا الستنتٌ  ماعتدا نظتام خ تٌ  ز ترة الشتمس + خت  متاش فتً الستنة 

النسبة لصمة ق ر القر  الز ري فقد تموق نظامً خ  ز رة الشمس + خ  ماش وخت  ز ترة أما ب ،األولى
لصتمات عتدد البتذور/قر  وحاصتل البتذور والحاصتل و ،الشمس + خ ٌ  ماش ولكلتا السنتٌ  علتى التتوالً

مة وز  البٌولوجً فقد تموقت جمٌا األنظمة المستتخدمة علتى معاملتة المقارنتة ولكلتتا الستنتٌ  أمتا بالنستبة لصت
ألف بذرة فقد تموقت األنظمتة خت  ز ترة الشتمس + خت  متاش وخت  ز ترة الشتمس + خ تٌ  متاش وخ تٌ  

واقتصتر ذلت  علتى خت  ز ترة الشتمس + خت  متاش وخت  ز ترة  ،ز رة الشمس + خ ٌ  ماش لسنة األولى
جمٌتا  ولتم تصتل المروقتات فتً نستبة الزٌتت إلتى حتد المعنوٌتة بتٌ  ،الشمس + خ ٌ  متاش فتً الستنة الثانٌتة

األنظمة ولكلتا السنتٌ  على التوالً. مما تقدم ٌمك  التوصل إلى زٌادة متوس  صتمات الحاصتل ومكوناتته فتً 
نظام زراعة خ  ز رة الشتمس متا خ تٌ  متاش فتً كلتتا الستنتٌ  و تذه قتد تعتود إلتى تحستٌ  صتمات التربتة 

ر دونتتت لمتوستت ات الصتتمات ( اختبتتا08و  00  )ٌوٌبتتٌ  الجتتدول نتٌجتتة وجتتود محصتتول المتتاش مرافقتتا  لتته.
حٌتتث ٌالحتتظ تمتتوق معاملتتة  ،(8000و  8009المدروستتة تحتتت أنظمتتة التحمٌتتل لمحصتتول المتتاش للستتنتٌ  )

وقتتد ٌعتتود الستب  فتتً ذلتت  إلتتى أ  محصتول ز تترة الشتتمس  تتو  ،المقارنتة علتتى بتتاقً األنظمتتة ولكلتتا الستتنتٌ 
ممتا ٌتؤدي إلتى حصتول انخمتاأ  ،ٌةمحصول مجهد حٌث ٌقوم بمنافسة محصتول المتاش علتى العناصترالغذاا

 (.Abd El-Kader، 8008و ذه النتٌجة تتمق ما )  ،فً مكونات محصول الماش
قٌم نستبة مكتافر األرأ  8000و 8009( للسنتٌ  04و  01  )ٌٌبٌ  الجدول ( L.E.Rنسبة مكافئ األرض )

L.E.R للمعاملتتتة إذ ٌالحتتتظ تمتتتوق معنتتتوي  ،حٌتتتث ٌظهتتتر فٌهتتتا إ  جمٌتتتا القتتتٌم أكثتتتر متتت  الواحتتتدa2/b11 
أمتا فتً الستنة الثانٌتة فقتد  ،/نبات( فً صمة المساحة الورقٌة على باقً المعامالت فً السنة األولتى8سم8885)

وبالنستبة لصتمة التوز  الجتاف للنبتات  /نٌات( على باقً المعامالت.8سم8890) a2/b22تموقت معنوٌا  المعاملة 
ستنة األولتى علتى بتاقً المعتامالت، وفتً الستنة الثانٌتة أٌضتا لتم( فتً ال1881)a1/b11تموقت معنوٌتا  المعاملتة 

لم( على باقً المعامالت. ولصمتً وز  ألف بذرة وحاصل البذور فقد تموقتت 1885) a1/b11تموقت المعاملة 
 a1/b11 لتتم( علتتى التتتوالً علتتى بتتاقً المعتتامالت. أمتتا المعاملتتة4801لتتم و8851) a1/b11معنوٌتتا  المعاملتتة 

فقتد تموقتت المعاملتة  8000أما فً السنة  ،8009وقت معنوٌا  فً صمة وز  ألف بذرة للسنة لم( فقد تم8851)
a1/b22 (8888)على باقً المعامالت. أما بالنسبة لصمة حاصل البذور فقد تموقت معنوٌتا  المعاملتة  لمa1/b11 

لتمa2/b11 (1870 ) فقتد تموقتت المعاملتة 8000. أمتا فتً الستنة 8009لم( على باقً المعامالت للسنة 4801)
 (. مت  ختالل متا تقتدم8000 ،وآخترو  Rehmanعلى باقً المعامالت و ذه النتااج تتمق ما ماتوصتل إلٌته )
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 (.8000و  8009مو والحاصل والنوعٌة لمحصول ز رة الشمس للسنتٌ  )مصادر التباٌ  للتحلٌل التجمٌعً لصمات الن :(1لجدول )ا
Table (3): Source of variance for pooled Analysis for growth characters and types for sunflowers for (2009 and 2010). 

 مصادر االختالف
s.o.v 

درجات 
 الحرٌة

d.f 

 MSمتوس  المربعات 

 ارتماع النبات
 )سم(

Plant Height   

 المساحة الورقٌة
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm
2
/plant 

الوز  الجاف              
 للنبات )لم(

Dry weight of 

plant (gm) 

 ق ر القر 
 الز ري
 )سم(

Head 

diameter 

 /قر  البذور عدد
No. of 

seed\head 

وز  ألف بذرة 
 )لم(

1000- seed 

Weight 

 حاصل البذور
 /نبات()لم

Seed yield 

 الحاصل
 البٌولوجً 

 )لم(
Biological 

yield (gm) 

 نسبة الزٌت
Oil 

percent 

 السنٌ 
Years 

0 0006856** 8980991877** 0118880** 48886** 881881866** 878817** 5890860** 6465806** 0876 

 المكررات )السنٌ (
Replicates(years) 

4 87857 4847 88815 0889 08860 84808 15801 000800 6850 

 المعامالت )السنٌ (
treatments(years) 

14 489857** 818550894** 0059886** 06805** 44601856** 808899** 887885** 000196871** 40808 

 المعامالت
treatments 

07 481811** 046000895** 0049869** 05810** 11818859** 099895** 860888** 000085846 88857 

 السنٌ ×التالمعام
treatments×years 

07 6884 98449899** 00807 0875 0180897** 09804 86897 800887 07855 

الخ أ التجرٌبً 
)السنٌ ( 

error(years) 
68 08848 9805 04884 8848 00810 8818 00890 94808 08817 

* على التوالً. ٪0و  ٪5*و** المعنوٌة عند مستو  احتمال 
’

**
 significant at 5% and 1% respectively.                                                                         

 (.8000-8009متوس ات الصمات المدروسة واالنحراف القٌاسً لمحصول ز رة الشمس لمعدل السنتٌ  ) :(4الجدول )   
Table (4) Means studied characters and standard deviations for the sunflowers for (2009-2010). 

 characters الصمات      
 المعامالت

 Treatments 

 ارتماع النبات
 )سم(

Plant 

Height  

 المساحة الورقٌة
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm
2
/plant 

الوز  الجاف              
 للنبات )لم(

Dry weight of 

plant (g) 

 ق ر القر 
 الز ري )سم(

Head diameter 

 عدد البذور
 /قر 
No. of 

seed\head 

وز  الف بذرة 
 )لم(

1000- seed 

Weight  

 حاصل البذور
 )لم/نبات(

Seed yield 

 الحاصل البٌولوجً
 )لم(

Biological yield (g) 

 نسبة الزٌت
Oil 

percent 

 8009السنة األولى 

First year 

040884 b 

±1880  
1058859 b 

±1880  
887895 b 

±1890  
80816 b 

±0840  
0057896 b 

±1860  
71801 b 

±8810  
85800 b 

±1800  
0890898 b 

±8870  
18850 
±1860 

 8000السنة الثانٌة 

Second year 

046884 a 

±1880  
1490898 a 

±8880  
814897 a 

±1850  
88870 a 

±0870  
0849800a  

±1880  
78881 a 

±1800  
99800 a 

±1870  
0106845 a 

±01840  
18868 
±1840 

 .٪5و ٪ 1المتبوعة بحروف مختلمة ضم  العمود الواحد تختلف ع  بعضها معنوٌا عند مستو  احتمال المتوس ات
The means followed by different letters in the same colum deferens from each other’s at probability 1 and 5% levels. 
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 ).8009) السنة األولىمتوس ات الصمات المدروسة لمحصول الماش  :(5جدول )ال

Table (5) : Means of studied characters for first year (2009) mungbean yield . 

 الصمات
characters 

 المعامالت
treatments 

ارتماع النبات 
 )سم(

Plant 

Height  

المساحة الورقٌة 
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm
2
/plant 

الوز  الجاف 
 )لم( للنبات

Dry weight 

of plant (g) 

عدد التمرعات 
 الراٌسٌة/نبات

No. of 

branches\plant 

 عدد القرنات/
 نبات

No. of 

pod\plant 

 عدد البذور/
 قرنة

No. of 

seed\pod 

نسبة 
 اإلخصا 
Ratio of 

fertility 

وز  ألف 
 بذرة )لم(

1000- seed 

Weight  

 حاصل البذور
 /نبات()لم

Seed yield 

حاصل ال
 البٌولوجً )لم(
Biological 

yield (g) 

نسبة 
 البروتٌ 
Protein 

percent 

a0/b1 40860ab 0189800a 05896 4816a 16876a 00850a 91896 18880 00851 a 068806a 84850 

a1/b1 17840 b-f 0108851c 05801 1890abc 10876abc 8891 b 98801 15881 9861abc 048890 b 80890 

a11/b1 10816 g 0887891 l 01860 1.81cde 87806ef 7801ef 88851 10881 5891gh 084870 g 81800 

a1/b11 11860efg 0105881de 04800 1870a-e 10886cde 8881b-e 90850 14870 9806a-d 015861 f 81851 

a11/b11 16881c-f 0840840i 04851 1850b-e 88880c-f 7851 c-f 90811 11801 7886c-f 018840e-f 88846 

a1/b2 19851abc 0108811b 04886 1880a-d 10896cd 8870 bc 90816 14880 9816abc 047841bc 88850 

a11/b2 11800 fg 0815890 ijk 01851 1806d-e 86816f 7800 ef 87861 89816 6886 fgh 088890 g 81861 

a1/b 22 15881c-f 0895841f 01881 1861a-e 89886cde 7886 b-f 90880 14880 8871 a-d 040811def 80876 

a11 /b 22 18861b-e 0847860h 04800 1840b-e 88880c-f 7846c-f 89841 18801 7876 c-g 048871cde 88891 

a0/b2 41876a 0187850a 06880 4801ab 14861ab 00880 a 95800 18886 00881ab 076856 a 81891 

a2/b1 18860b-e 0107811 d 04870 1886abc 10841cd 9801b 90881 15811 9846abc 045876bcd 81841 

a22/b1 11870efg 0887811l 01846 1840b-e 86890ef 7806ef 87890 10806 6876e-g 085801 g 88851 

a2/b11 15880c-g 0100880e 01846 1866a-e 10801cde 8801b-f 90881 14856 8891a-d 017880 ef 80881 

a22/b11 16886b-f 0814861j 01890 1840b-e 87.51ef 7840 c-f 90801 18841 7880c-g 018800 ef 81891 

a2/b2 18876bcd 0105870de 05850 1876a-e 10811cd 885bcd 90.9. 15886 9810 a-d 045841bcd 81861 

a22/b 2 10846g 0810880 l 08840 1800e 86806f 6881 f 87801 86806 5856 h 087801 g 88801 

a2 /b22 14800d-g 0878860g 08890 1856b-e 89801c-f 7861 c-f 90881 11876 8816b-e 017856ef 80876 

a22 /b22 14811d-g 0819851ij 01866 1840b-e 88810def 7886def 88891 10880 7886 d-h 040.01def 81881 
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 (.8000) السنة الثانٌةمتوس ات الصمات المدروسة لمحصول الماش  :(6جدول )لا
Table (6) : Means of studied characters for second year (2010) mungbean yield .  

 الصمات

 characters 
 المعتتتتتتتتتامالت

treatments 

ارتماع النبات 
 )سم(

Plant 

Height  

المساحة الورقٌة 
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm2/plant 

الوز  الجاف 
 للنبات)لم(

Dry weight 

of plant (g) 

عدد التمرعات 
 الراٌسٌة/نبات

No. of 

branches\plant 

 عدد القرنات/نبات
No. of pod\plant 

 البذور/قرنة عدد
No. of seed\pod 

نسبة 
 اإلخصا 
Ratio of 

fertility 

 وز  ألف بذرة )لم(
1000-seed 

Weight (g) 

 حاصل البذور
 /نبات()لم

Seed yield 

حاصل ال
 البٌولوجً
 )لم(

Biological 

yield (g) 

 نسبة البروتٌ 

protein 

percent 

a0 / b1 47801 a 0141.70a 07891 5801a 49816 a 00800 a 95800 46816a 08800 a 077846 a 85896a 

a 1/b 1 48890ad 0180841 b 07800 4871 ab 44856 b 9881 ab 91856 40800abc 00881ab 064870 b 81886ae 

a 11/b 1 15870klj 0840816 zw 04851 1846 eyk 15806 ef 7861 de 90881 11816cde 8801 eyk 018890k 80866e 

a 1/b 11 19861 cj 0850881 j 05800 4816 ad 39.30jy 8871 be 98871 16866be 9896ae 04081ey 84841ae 

a 11/b 11 16881 yl 0891871 d 05881 1876 ck 18896 ck 7896 cde 98880 15841cde 9801ck 049871 d 85861 a 

a 1/b2 44856 a 0108851 c 06880 4846 ad 19881cde 9870 ab 98810 18806 be 00800abc 060881bc 85.60 a 

a 11/b 2 17861 ej 0810860 v 04806 1811 yk 14846 ykj 7841 de 89851 10891de 7806 k 041811 k 81870abc 

a 1/b 22 41886abc 0887810 e 04870 4801 by 17881eyk 8870 be 90891 16881be 9841by 049881d 88841be 

a11 /b 22 19886cj 0857891 k 05810 1801 k 15856ej 8860 be 90846 14800cde 8811 dk 056881c 84850ab 

a0 / b2 46880 a 0140881 a 08811 5801 a 58801 a 00806 a 94816 44880ab 00886a 077800 a 84851ab 

a 2/b 1 48870ad 0100871 c 06800 4851 abc 41.56 bj 9871ab 98861 18881ad 00850 ad 057881 c 84891ab 

a 22/b 1 14806l 0818861 v 01891 1816 yk 11811 kj 7851de 90801 18870cde 7881eyk 01786yk 81851ad 

a 2/b 11 40860 by 0848881 jl 04880 4810 ae 18861 dey 8861 be 98806 16850be 9841 by 041801 e 80891de 

a22/b 11 19801 dj 0867811 y 04896 1876 ck 16876 eyk 7871 de 90870 14840cde 8891ck 048890d 81846ad 

a2 /b 2 40861 be 0105871 be 05880 4840 ad 48880bd 9850 abc 98890 17891be 00811ad 058851 c 81861abc 

a 22 /b 2 15881 jl 0814861 vu 01800 1801 c 10866 j 7800 e 88870 89860e 7851 yk 015806yk 88876be 

a 2 /b 22 40801 bk 0888860 e 04851 1891bk 17811j 8891bcd 90801 15856cde 8801eyk 017811yk 8085bde 

a22 /b 22 18880 dk 0845801 lv 04871 1861 dk 14870ykj 8850 be 90841 11851cde 7896eyk 050871 d 8188abc 
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 (.8000و  8009) للسنتٌ محصول الماش لنوعٌة الحاصل والنمو واللتحلٌل التجمٌعً لصمات لباٌ  مصادر الت :(7جدول )لا
Table (7): Source of variance for pooled analysis for growth characters and type of  mungbean  for years (2009-2010). 

 مصادر االختالف
s.o.v 

درجات 
 الحرٌة
d.f 

 MSت متوس  المربعا

ارتماع النبات 
 )سم(
plant 

Height 

   

 

المساحة 
الورقٌة 

 /نبات(8)سم
Leaf area 

Cm
2
/plant 

الوز  الجاف 
 )لم( للنبات

Dry weight 

of plant (g) 

عدد التمرعات 
 الراٌسٌة/نبات

No. of 

branches\pla

nt 

عدد القرنات 
 /نبات

No. of 

pod\plant 

عدد البذور 
 /قرنة

No. of 

seed\pod 

نسبة 
 اإلخصا 
Ratio of 

fertility 

 وز  ألف 
 بذرة )لم(
 1000- 

seed 

Weight 
(g) 

حاصل 
 البذور
 /نبات()لم

Seed 

yield 

حاصل ال
 البٌولوجً )لم(
Biological 

yield (gm) 

نسبة 
 البروتٌ 
protein 

percent 

 *years  0 468875** 184848** 19896** 5800** 8400878** 01891* 58816* 815855** 18889** 8471894** 06896 السنٌ 

 المكررات )السنٌ (
Replicates(years) 

4 8810 80807 0800 0868 8845 0895 8885 7880 0859 08889 0850 

 المعامالت )السنٌ (
treatments(years) 

14 80870** 8866881** 8898 0856** 008860** 7854** 80877 88864** 01٫60** 0007868** 00845* 

 المعامالت
treatments 

07 74840** 7980800** 8848 0840** 99878** 7819** 09898 78885** 01٫09** 984846** 8808 

 السنٌ ×المعامالت

treatments×years 
07 6810 946881** 0844 0805 08881 0805 0879 1879 0٫50 81806 8817 

 الخ أ التجرٌبً )السنٌ ( 
error(years) 

68 6811 00888 1860 0808 4897 0860 7881 08889 0٫06 9850 8850 

 ٪ على التوال0ً٪ و 5*و** المعنوٌة عند مستو  احتمال 
*
’

**
 significant at 5% and 1% respectively.                                                                        

 (.8000-8009) لمعدل السنتٌ راف القٌاسً لمحصول الماش واالنح متوس ات الصمات المدروسة :(8جدول )ال
Table (8): Means studied characters and standard deviation for the mungbean for the years (2009-2010) yield. 

 characters الصمات
 
 المعامالت

treatments 

ارتماع النبات 
 )سم(

Plant 

Height 

المساحة الورقٌة 
 ات(/نب8)سم

Leaf area 

Cm
2
/plant 

الوز  الجاف 
 )لم( للنبات

Dry weight 

of plant (g) 

 عدد التمرعات 
 الراٌسٌة /نبات

No. of 

branches\plant 

عدد القرنات 
 /نبات

No. of 

pod\plant 

عدد البذور 
 /قرنة

No. of 

seed\pod 

 نسبة
 اإلخصا 
Ratio of 

fertility 

 وز  ألف
 بذرة )لم( 

1000 

seed 

Weight 

حاصل البذور 
 (/نبات)لم

Seed yield 

 حاصل ال
 البٌولوجً 
 )لم(

Biological 

yield (gm) 

نسبة 
 البروتٌ 

percent 
ratio 

8009 السنة األولى  

First year 

16888b 

±885  

087585b 

±180  

04880 b 

±086  

1860 b 

±081  

89878 b 

±087  

8808 b 

±086  

90849 b 

±086  

1184 b 

±888  

8887 b 

±085  

040.09b 

±180  

88881 

±087  

8000 السنة الثانٌة  

Second year 

40819 a 

±8840  

0879800a 

±1850  

05841 a 

±8800  

4801 a 

±0840  

19880 a 

±8860  

8880 a 

±0880  

90888 a 

±8870  

16815 a 

±1810  

9817 a 

±0800  

050866 a 

±1.00  

81861 

±0840  
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 (.8009ت المدروسة لمحصول ز رة الشمس )اختبار دونت لمتوس ات أنظمة التحمٌل للصما :(9لجدول )ا
Table (9): Dunnett’s test for the mean loader system for the studied characters for the sunflowers (2009). 

  الصمات
characters 

 treatments المعامالت

 ارتماع النبات
 )سم(

Plant 

Height  

 المساحة الورقٌة
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm2/plant 

الوز  الجاف         
 للنبات )لم(

Dry weight of 

plant (g) 

 ق ر القر 
 الز ري)سم(

Head 

diameter 

 قر عدد البذور/
No. of seed\head 

 وز  الف بذرة )لم(
1000- seed 

Weight    

 حاصل البذور
 /نبات()لم

Seed yield 

الحاصل البٌولوجً 
 )لم(

Biological 

yield (g) 

 نسبة الزٌت

Oil percent 

 ز رة الشمس منمردة
Sole sunflower 

087855 8448817 805860 08807 995817 60858 60807 0099880 16818 

 خ  ز رة الشمس+خ  ماش
Sunflower row + mungbean row 

058815** 1596855** 846880** 88840** 0801805** 78808** 91887** 0151810** 17800 

 ماش خ ٌ  ز رة الشمس+خ 
Two rows Sunflower + mungdean 

row 

018885 8780805** 806850 80808 0004860** 66807 71807** 0070877** 17815 

 خ  ز رة الشمس+خ ٌ  ماش
Sunflower row + two rows mungbean 

045٫07** 1508880** 815880** 81808** 0805870** 80867** 98808** 0468808** 18858 

 الشمس+خ ٌ  ماشخ ٌ  ز رة 
Two rows sunflower + two rows 

mungbean  

048808** 1097855** 884817** 80840 0089857** 71818** 87888** 0871868** 48808 

 على التوالً. ٪0و  ٪5*و** المعنوٌة عند مستو  احتمال 
*
’

**
 significant at 5% and 1% respectively.                                                                        

 (.8000اختبار دونت لمتوس ات أنظمة التحمٌل للصمات المدروسة لمحصول ز رة الشمس ) :(00لجدول )ا
Table (10): Dunnett’s test for the mean loader system for the studied characters for the sunflowers (2010). 

  الصمات
characters 

 
 

 treatments المعامالت

 ارتماع النبات
 )سم(

Plant 

Height  

 المساحة الورقٌة
 /نبات(8)سم

Leaf area 
Cm2/plant 

الوز  الجاف              
 للنبات )لم(

Dry weight of 

plant (gm) 

 ق ر القر 
 الز ري )سم(

Head diameter 

 عدد البذور/
 قر 

No. of seed\head 

وز  الف بذرة 
 )لم(

1000- seed 

Weight 

 حاصل البذور
 /نبات()لم

Seed yield 

 الحاصل 
 البٌولوجً )لم(

Biological yield 

(gm) 

 نسبة الزٌت
Oil 

percent 

 ز رة الشمس منمردة
Sole sunflower 

014885 8470887 809880 09880 0001855 68867 75870 0004897 17895 

 خ  ز رة الشمس+خ  ماش
Sunflower row + mungbean row 

058850** 4096817** 858860** 81887** 0888847** 80888** 004867** 0174817** 17887 

 خ ٌ  ز رة الشمس+خ  ماش
Two rows sunflowers + mungbean row 

040875 8887877** 885817** 88805 0089887** 76850 98867** 0088800** 17878 

 خ  ز رة الشمس+خ ٌ  ماش
Sunflower row + two rows mungbean  

050895** 1704880** 840897** 84880** 0185857** 81847** 000860** 0488888** 40855 

 خ ٌ  ز رة الشمس+خ ٌ  ماش
Two rows sunflower + two rows 

mungbean  

046880 1684880** 818840** 88878 0865807** 79808 000800** 0895818** 19847 

* على التوالً. ٪0و  ٪5عند مستو  احتمال *و** المعنوٌة 
’

**
 significant at 5% and 1% respectively.                                                                            



 مجلة زراعة الرافدٌ 
 8001 (4( العدد )40المجلد )

ISSN: 2224-9796 (Online) 

ISSN: 1815-316 X (Print) 
Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (4) No. (41) 2013 

 

868 

 

 (.8009اختبار دونت لمتوس ات أنظمة التحمٌل للصمات المدروسة لمحصول الماش ) :(00جدول )لا
Table (11): Dunnett’s test for the mean loader system for the studied characters of mungbean   (2009). 

  الصمات
characters 

 المعامالت
 Treatments 

 ارتماع النبات )سم(
plant 

Height 

  

المساحة الورقٌة 
 /نبات(8)سم

Leaf area 
Cm2/plant 

الوز  الجاف 
 )لم( للنبات

Dry weight of 

plant (g) 

عدد التمرعات 
 الراٌسٌة /نبات

No. of 

branches\plant 

 عدد القرنات /نبات
No. of pod\plant 

 عدد البذور /قرنة
No. of seed\pod 

 نسبة اإلخصا 
Ratio of 

fertility 

وز  ألف بذرة 
 )لم(

1000- seed 

Weight 

 حاصل البذور
 (/نبات)لم

Seed yield 

حاصل ال
البٌولوجً 
 )لم(

Biology 
yield (g) 

 نسبة البروتٌ 
protein 

percent 

 منمردماش 
Sole mungbean 

48.70 * 0188885 * 06800 * 4885 * 15800 * 00817 * 91867 * 18858 * 00817 * 067888* 84.07* 

 خ  ز رة الشمس+خ  ماش
Sunflower row + mungbean row 

18855 0100895 04870 1880 10818 8877 90858 15887 9840 046.8. 88877 

 خ ٌ  ز رة الشمس+خ  ماش
Two rows sunflower + mungbean row 

10887 0810847 01800 1805 86858 6897 87875 88895 6817 086845 88888 

 خ  ز رة الشمس+خ ٌ  ماش
Sunflower row + two rows mungbean 

14867 0891875 01847 1860 89890 7895 90898 14887 8875 017880 80867 

 خ ٌ  ز رة الشمس+خ ٌ  ماش
Two rows sunflower + two rows 

mungbean 
16840 0840855 04808 1848 88815 7817 89865 18818 7868 019888 81885 

           ٪ على التوال0ً٪ و 5ستو  احتمال *و** المعنوٌة عند م
*
’

**
 significant a 1 and 5% levels.                                                                                

 
 (.8000اختبار دونت لمتوس ات أنظمة التحمٌل للصمات المدروسة لمحصول الماش ) :(08جدول )ال

Table (12): Dunnett’s test for the mean loader system for the studied characters for the mungbean (2010). 
  الصمات

characters 
 

 المعامالت
 Treatments 

ارتماع النبات 
 )سم(

Plant 
Height  

المساحة الورقٌة 
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm2/plant 

الوز  الجاف 
 للنبات
 )لم(

Dry weight of 

plant (g) 

عدد التمرعات 
 الراٌسٌة /نبات

No. of 
branches\pla

nt 

عدد القرنات 
 /نبات

No. of 
pod\plant 

 /قرنةعدد البذور 
No. of 

seed\pod 

 نسبة اإلخصا 
Ratio of 

fertility 

وز  ألف بذرة 
 )لم(

1000- seed 
Weight 

 حاصل البذور
 /نبات()لم

Seed yield 

حاصل البٌولوجً ال
 )لم(

Biology yield 
(g) 

 نسبة البروتٌ 
protein 

percent 

 منمرد ماش
Sole mungbean 

46898 * 0148847 * 08805 * 5880 * 51807 * 00895 * 94870 * 45815 * 00897 * 077887 * 85887* 

 خ  ز رة الشمس+خ  ماش
Sunflower row + mungbean row 

48877 0104888 06845 4850 48888 9867 98857 18870 00877 060810 84888 

 خ ٌ  ز رة الشمس+خ  ماش
Two rows sunflower + mungbean row 

15865 0816800 01890 1887 11860 7840 89885 10868 7860 014897 88880 

 خ  ز رة الشمس+خ ٌ  ماش
Sunflower row + two rows mungbean 

40808 0867818 04870 4801 18885 8888 90898 16880 9880 048847 88810 

 خ ٌ  ز رة الشمس+خ ٌ  ماش
Two rows sunflower + two rows 

mungbean 
18877 0866805 05807 1855 16845 8807 90840 14818 8858 050858 84848 
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 (.8009) للسنة األولىقٌم مكافر األرأ  :(01جدول )لا

Table (13): The values of earth equivalent for the first year (2009). 

 الصمات       
characters 

 المعامالت
treatments 

 المساحة الورقٌة
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm
2
/plant 

الجاف             الوز 
 للنبات )لم(

Dry weight of plant 

(gm) 

 وز  ألف
 بذرة )لم( 

1000- seed Weight 

 حاصل البذور
 )لم(

Seed yield 

a 1/b 1 8859 e 8818 b 8888 b c d 8890 b 

a 11/b 1 0891z 0868e 0881 y j 0881 y 

a 1/b 11 8884 b 1881a 8851a 4801 a 

a 11/b 11 8810 j 8880 c d 8809 d e 8860 b-e 

a 1/b 2 8860 d 8818 b c 8880 c d y 8866 bcd 

a 11/b 2 0890 v 0860 e 0880y j 0861 y 

a 1/b 22 8880c 1800 a 8858 a 1886 a 

a11 /b 22 8810 c 8808d 0897 e y 8811 e 

a 2/b 1 8859 d e 8816 b 8889 b c d 8886 b 

a 22/b 1 0891 p z 0860 e 0.79 yj 0886 y 

a 2/b 11 8885 a 1808 a 8848a b 8840 d e 

a22 /b 11 8818 y 8806 d 8808 d e 8851c d e 

a2 /b 2 8859 d le 8815 b 8886 b c d 8880 b c 

a 22 /b 2 0894 p 0844y 0868 j 0866 y 

a 2 /b 22 8888 c 1805 a 8841a bc 1871 a 

a22 /b 22 8884f 8800 d 8805 d e 8881 b c 

 

 
 (.8000) للسنة الثانٌةقٌم مكافر األرأ  :(04جدول )لا

Table (14): The values of earth equivalent for the second year (2010). 

 الصمات      
characters 

 المعامالت
treatments 

 المساحة الورقٌة
 /نبات(8)سم

Leaf area 

Cm
2
/plant 

الوز  الجاف            للنبات 
 )لم(

Dry weight of plant(g) 

 بذرة )لم( ألفوز  
1000- seed 

Weight 

 حاصل البذور
 )لم(

Seed yield 

a1/b1 8888 a 8840 d 8800 a b c 8860 c d 

a11/b1 0898 c d 0864 y 0880 de 0886 y 

a1/b11 8888 a 1885 a 8884 ab 1861 a b 

a11/b11 8859 b 8880 e 0898 c d 8841 d e 

a1/b2 8886 a 8811 d 8808 ab c 8851 c d e 

a11/b2 0889d 0860 y 0874 e 0870 y 

a1/b22 8888 a 1809 c 8888 a 1841 ab 

a11/b22 8858 b 8805 e 0899 c d 8811 e 

a2/b1 8890 a 8840 d 8800 a b c 8870 c 

a22/b1 8800 c 0861 y 0880 d e 0880 y 

a2/b11 8884 a 1807 b 8807a b c 1870a 

a22/b11 8860 b 8806 e 0898 e d 8851 c de 

a2/b2 8889 a 8811 d 8805 a  – b 8860 c d 

a22 /b 2 0889 d 0859 y 0878 e 0871 y 

a2 /b22 8890a 1808 c 8808 ab c 1850 a b 

a22/b22 8859 b 8805e 0899 b c d 8841 d e 
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 EVALUATION OF DIFFERENT  
INTERCROPPING SYSTEM IN SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) AND 

MUNGBEAN (Vigna radiata L.) 

Mowafaq Jubr Al-Layla Waleed Khalid Shahadha Al-Juheishy 

Fild Crop Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq. 

ABSTBACT 
The experiment was carried out at Nienavh governorate (Badoosh Dam). Two 

varieties of Sunflower (Mungreen and Loess) and two varities 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 was applied according 

to Simple experiments system by using Randomized Complete Block Design 

(R.C.B.D) with three replications. The mean values of treatments were tested by 

using: Duncan test and Dunnett test. Some of the two Crops characteristics were 

combined according to L.E.R. The most important results can be summarized as 

follows: The treatment (one row sunflower the 1
st
 variety + two rows Mungbean the 

1
st
 variety) 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 of seed yield/plant sunflower crop for both years. The results of the 

combined analysis showed that there were significant differences in the 

characteristics of growth, yield and yield quality of sunflower in the two years 

except for the character of (oil %) with the superiority of second year values in 

2010. Dunnett test that most of intercropping systems gave a significant higher 

values than individual croping. The two treatments of sole Mungbean were superior 

in both years for both varieties in all the investigated characteristics of the 

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

Compined analysis results as a simple experiment of the characteristics of growth 

yield and yield quality of Mungbean in the two years showed that there were a 

significant differences between the two years in which the results of 2010 were 

superior in the all the characteristics studied as compared with those observed in 

2009. And the sole Mungbean which were superior to intercropping when using 

Dunnett test. All the results observed from the formula of L.E.R. were more 

than one. 

Key words: Intercropping, Sunflower, Mungbean, L.E.R 

  
Received: 29/11/2011 Accepted: 21/5/2012 

 
 المصادر

(. تصتمٌم و تحلٌتل التجتار  الزراعٌتة، دار الكتت  8000الراوي، خاشا محمود وعبتد العزٌتز   خلتف ه )

 الموصل. لل باعة والنشر،جامعة
Anonymous. (1980). Official Methods Of Analysis, Association Of Official 

Analytical Chemists . Washington . USA .  
Abd El-Kader, M. A. (2008). Effect of intercropping on some medicinal plants. 

Zagazig Journal Agricultural Research, 35(3):710-715. 



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agricافـــدين                 لة زراعـــة الــرــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العدد )41المجلد )

870 

 

Bhatti, I. H., R. Ahmad, A. Jabbar, Z. A. Virk and M. Aslam (2008). Agro-

economic performance of mungbean intercropped in sesame under different 

planting patterns. Pakistan Journal Agricultural Sciences, 45(3):26-28. 

Chetty, C. K. R. and U. M. B. Rao (1979). Experimental desigs for intercropping 

system and analysis of data. International Workshop On Intercropping-

Proceeding, pp : 277-281. 

Rehman, H. U., A. Ali, M. Waseem, A. Tanveer, M. Tahir, M. A. Nedeem and M. 

S. I.  Zamir (2010). Impact of nitrogen application on growth and yield 

maize (Zea mays L.) grown alone and incombination with cowpea (Vigna 

unguiculata L.). American-Eurasian Journal Agriculture & Environment 

Sciences, 7(1): 43-47. 

Saudy, H. S. and I. M. El-Metwally (2009). Weed management under different 

patterns of Sunflower-Soybean intercropping. Journal of Central European 

Agriculture, 10(1): 41-52. 

Willey, R.W. (1979). Intercropping: Its importance and Research needs. part 1. 

Competition and yield advantages. Field Crop Abstract, 32:1-10. 


