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الخالصة
لعام   ةوالخريفي ةالربيعي عروتينخالل ال منطقة سد بادوشفي  حقلية نفذت تجربة 

 شمسزهرة الل حاصلالنمو و الصفات  علي الزراعة المتداخلة تأثيرلدراسة  2018
دة، ماش منفرد، خط زهرة زهرة الشمس منفر )تحميل  ستة نظمالماش. تضمنت الدراسة و 

الشمس + خط ماش، خطين زهرة الشمس + خط ماش، خط زهرة الشمس + خطين 
طبقت التجربة باستخدام تصميم القطاعات . (خطين ماش + ، خطين زهرة الشمسماش

 تفوق  لمحصول زهرة الشمس ت النتائجبين. ( وبثالث مكرراتRCBDالعشوائية الكاملة )
+ خط ماش في صفات ارتفاع النبات والمساحة الورقية  نظام التحميل خط زهرة الشمس

+  بينما تفوق نظام التحميل خط زهرة الشمس كال العروتين،في والوزن الجاف للنبات 
بذرة وحاصل  1000خطين ماش في صفات قطر القرص وعدد البذور بالقرص ووزن 

 كال العروتين. واظهرت النتائج في  فى البذرة ينات والحاصل البيولوجي ونسبة البروتالنب
للماش في صفات ارتفاع النبات وعدد االفرع الرئيسية للنبات وعدد  المنفردةتفوق الزراعة 

 والحاصل  النبات وحاصل بذرة 1000القرنات بالنبات وعدد البذور بالقرنة ووزن 
روة الربيعية. وسجلت الزراعة باستثناء نسبة البروتين في الع ،ينالبيولوجي في كال العروت

( LERلنسبة مكافئ االرض ) الوحدةمن  أكبرمتداخلة لزهرة الشمس والماش قيمًا ال
+ خطين ماش اعلى  اعطى نظام التحميل خط زهرة الشمساذ لجميع نظم التحميل، 

وتين ر ونسبة الب ،لعروتينكال افي  معدل لنسبة مكافئ االرض في الحاصل البيولوجي
 الخريفية. في العروة
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 .LER، الماش، زهرة الشمس، الزراعة المتداخلة :مفتاحيةالكلمات ال
 المقدمة

 ىتحميل( احدنظم التعد الزراعة المتداخلة )
االساليب الزراعية المستخدمة في العديد من دول 

م، وهي زراعة محصولين او اكثر في نفس العال
وتهدف الزراعة  االرض وفي نفس موسم الزراعة،

االمثل لمساحة االرض اخلة الى االستغالل المتد
المتوفرة وزيادة الحاصل من خالل عالقة تبادل 

الى  باإلضافةالمنفعة بين النباتات المتداخلة 
يحقق عائدات اقتصادية بسبب توزيع   كونها نظاماً 

نتاج طيلة موسم الزراعة مقارنًة بالزراعة اال
المنفردة وتقليل نفقات خدمة وتهيئة االرض 

النتفاع الكامل من االسمدة المستعملة واالستفادة وا
منافسة  من عوامل البيئية ووسيلة جيدة لتقليل 

، واخرون  Jensenاالدغال للمحصول الرئيسي )
وشملة الدراسة زراعة زهرة الشمس  (.2006
اره محصول رئيسي والماش باعتباره باعتب

. ولغرض النهوض بالحاصل مرافقمحصول 
وحدة المساحة اقتضى االمر  وزيادة االنتاج في
ير تقليدية في الزراعة ومنها اتباع اساليب غ
واخرون  Bhattiوجد و  الزراعة المتداخلة.

( ان الزراعة المتداخلة بين السمسم 2008)
عنوي في والماش ادت الى حدوث انخفاض م
ات نبلل صفات ارتفاع النبات وعدد االفرع
وعدد نبات والمساحة الورقية عدد القرنات بال

بذرة وحاصل البذور  1000قرنة ووزن بال البذور
بروتين مقارنة والحاصل البيولوجي ونسبة ال

  Adebimpeو Oloweبين و  .بالزراعة المنفردة
( ان الزراعة المتداخلة بين زهرة الشمس 2009)
قطر  فةلماش ادت الى زيادة معنوية في صوا

ووجد  .لمحصول زهرة الشمس الزهري  القرص
Saudy وEl-Metwally (2009 ان الزراعة )

المتداخلة بين زهرة الشمس والماش ادت الى زيادة  
معنوية في صفات ارتفاع النبات والمساحة الورقية 
ووزن الجاف للنبات وقطر القرص الزهري وعدد 

وحاصل البذور  بذرة 1000ووزن  البذور/قرص
نسبة   تتأثر، ولم لزهرة الشمس والحاصل البيولوجي

واخرون  Imranوجد و  راعة المتدخلة.الزيت بالز 
مس ( ان الزراعة المتداخلة بين زهرة الش2011)

نسبة  ةي صفوالماش ادت الى زيادة معنوية ف
 Kumarبين و  زهرة الشمس.ل البروتين

عة المتداخلة لزهرة ( ان الزرا 2012) Thenuaو
 منفرد،ماش  منفردة،الشمس والماش االسود )زهرة 

( ادت الى زيادة 1:3،  3:1،  2:1،  1:1
بذور لمحصول زهرة ية في صفة حاصل المعنو 

الشمس، وكانت نسبة مكافئ االرض لجميع 
 .البذور االنظمة اكبر من واحد في صفة حاصل

اخرون لهمود و  توصل اليهاالنتائج التي  ظهرتاو 
عند دراستهم للزراعة المتداخلة بين الذرة  (2012)

خط  فرد،نمماش  منفردة،الصفراء والماش )ذرة 
تفوق خط ذرة +خطين ماش(  ماش،ذرة +خط 

المنفردة للماش في صفات عدد  الزراعةنظام 
نبات وعدد بال نبات وعدد القرناتلل التفرعات
 ر.البذو  بذرة وحاصل 1000زن و قرنة و بالالبذور 
( ان 2014) Akmalو Khan وجد كل منو 

الزراعة المتداخلة بين زهرة الشمس والماش ادت 
الزراعة المنفردة للماش في صفات الى تفوق 

نبات وعدد بال ارتفاع النبات وعدد القرنات
بذرة وحاصل البذور  1000قرنة ووزن بالالبذور 



 2019وآخرون  وليد خالد شحاذة

- 287 - 

 

واخرون  Koohi. وبين والحاصل البيولوجي
للذرة البيضاء   المتداخلةراعة ( الى ان الز 2014)

ادت  (1:3 ، 1:2،  3:1،  2:1،  1:1والماش )
فئ االرض اكبر من مكا نسبةالى اعطاء قيم ل

واشار  .نسبة البروتينفي  لجميع االنظمة واحد
( الى ان الزراعة المتداخلة بين  2015الداهري )

من واحد  أكبرالذرة الصفراء والماش اعطت قيمًا 
ولكال  لحاصل النبات الرضلنسبة مكافئ ا

  الموسمين الربيعي والخريفي.
الى استخدام عدة نظم  تهدف الدراسة

يمكن من خالله زيادة  نظام أحسنيار الخت تحميل
حساب  الى باإلضافةتحسن النوعية، االنتاج و 
 (.LERاالرض ) مكافئنسبة 

 مواد وطرائق البحث
 منطقة سد بادوشهذه الدراسة في  نفذت

في  2018لعام  ةوالخريفي ةالربيعي لعروتيناخالل 
 لمعرفة ،(1كما موضح في جدول ) مزيجيه تربة

نمو الفي )نظم التحميل(  ة المتداخلةتاثير الزراع
والنوعية لمحصولي زهرة الشمس  حاصلالو 
زهرة )ستة نظم تحميل  تضمنت الدراسةالماش، و و 

 ، ماش منفرد)صنف منكرين( الشمس منفردة
، خط ماش + خط زهرة الشمس، )صنف محلي(

خط ماش، خط زهرة  + خطين زهرة الشمس
 + خطين ماش، خطين زهرة الشمس + الشمس

التجربة باستخدام تصميم  طبقت. (خطين ماش
وبثالث ( RCBDالقطاعات العشوائية الكاملة )

الوحدة التجريبية من اربعة  الفوتت ،مكررات
 40 واألخر خطالالمسافة بين م و 3بطول  خطوط
. سم لكال المحصولين 25 جورالوالمسافة بين سم 

حراثتين متعامدتين ثم نعمت  حرثت ارض التجربة

وبعدها ارض التجربة الى وحدات  قسمتو وسويت 
لفوسفاتي تجريبية، وتم تسميد التجربة بالسماد ا

 (5O2P ٪46ثالثي )على هيئة سوبر فوسفات 
هـ والذي تم اضافته دفعة /5O2Pكغم 200بمعدل 
والذي  اما السماد النتروجيني ،دة عند الزراعةواح

 (N٪ 46(تم اضافته على هيئة سماد اليوريا 
فقد اضيف على دفعتين هـ /Nكغم 80بمعدل 
وتمت  الثانية عند التزهير.عند الزراعة و  االولى

للعروة الربيعية  15/3/2018الزراعة بتاريخ 
وبعد الزراعة  للعروة الخريفية 5/7/2018وبتاريخ 

كلما اشرة تم سقي الحقل ثم كررت عملية الري مب
، واجريت عملية الخف بعد تطلب االمر ذلك
زراعة بترك نبات واحد في الجورة، اسبوعين من ال

عزق مرتين للتخلص من االدغال ت عملية الواجري
وتمت دراسة  ولكال العروتين. النامية في الحقل

الصفات التالية باخذ عينة عشوائية مكونه من 
 .رة نباتات ولكال المحصولينعش

 اواًل: محصول زهرة الشمس
قـيس مـن سـطح التربـة ارتفاع النبااات مساا  :  -1

ــى  ــري )حتـــــــ ــدة القـــــــــرص الزهـــــــ  Beardقاعـــــــ
 .(١٩٨٢ ،Shugengو

وحسبت عـن  بنات :/2المساحة الورقية مس  -2
طريـــق مجمـــوع مربعـــات أطـــوال أوراق النبـــات 

حســب المعادلــة  0.65الواحــد مضــروب فــي 
 El-Sahookieكـــــــل مــــــــن ) التـــــــي أوردهـــــــا

 اآلتي:( وعلى النحو ١٩٨٢ ،El-Dabasو
L.A. = 0.65 ΣL²  حيـ  أنL²Σ يمثـل 

 .الواحد النبات أوراق أطوال بعر م مجموع
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ــف  الاااوزل ال ااااف للنباااات م ااا  : -3 ــم تجفيـ تـ
 حـــرارة درجـــةعنـــد النباتـــات بـــالفرن الكهربـــائي 

 .  الوزن  استقرار ولحين ˚م70
تمتر للجـزء وقيس بالسـن قطر القرص الزهري: -4

ــية ) ــار القرصـــــ ــمن للزهـــــ  Knowlesالمتضـــــ
،١٩٨٧.) 

 عدد البذور/ قرص. -5
ط بــــذور بعــــد خلـــ  بااااذرة م اااا  : 1000وزل  -6

بـــــــذرة  1000النباتـــــــات المحصـــــــودة أخـــــــذت 
 بصورة عشوائية لكل وحدة تجريبية ثم وزنت.

 حاصل بذور النبات الواحد م  /نبات . -7
يمثـل وزن النبـات  الحاصل البيولوجي م   : -8

 ضاًل عن وزن البذور.الكلي ف
قدرت نسبة النتروجين  :فى البذرة ٪ البروتين -9

 نهاوم Microkjeldahlباستخدام جهاز 
استنادًا الى   في البذرة قدرت نسبة البروتين

Agrawal ( حسب 1980واخرون )
 المعادلة التالية:

 2.25البروتين الخام )٪(= نسبة النتروجين ×  
قدر باستخدام : في البذرة ٪ الزيت -9

طريقة. وحسب  Soxhlat ـلاجهاز 
A.O.A.C (وذلك باستخدام ١٩٨٠ )

ون المذيب االيثر البترولي وحسب القان
 اآلتي:

للزيت 

(٪ )=  

 –وزن العينة قبل الغسل 

100×  وزن العينة بعد الغسل  

البدائي )غم( وزن العينة  

 ثانيًا: محصول الماش
من منطقة  قياسهتم  :ارتفاع النبات مس   -1

 اتصال الساق بالتربة الى قمة الساق.

قــدرت حســب مــا   :2المساااحة الورقيااة مساا  -2
 (.1972وآخرون،  Yoshidaأوردها )

الطول × العرض ×  =( 2المساحة الورقية )سم 
0.66 

 .عدد االفرع الرئيسية/نبات -3
تم حسـابها علـى أسـا   عدد القرنات/ نبات: -4

معدل عدد القرنات للنباتات العشـرة المـأخوذة 
 .عشوائياً 

لك بقسمة معدل عدد وذ عدد البذور/ قرنة: -5
 البذور على معدل عدد القرنات بالنبات.

ــط بـــذور    :باااذرة م ااا  1000وزل  -6 بعـــد خلـ
بـــــــذرة  1000النباتـــــــات المحصـــــــودة أخـــــــذت 

بصـــورة عشـــوائية مـــن كـــل وحـــدة تجريبيـــة ثـــم 
 وزنت.

 م   . بذورحاصل ال -7
يمثل وزن النبات  :م    الحاصل البيولوجي -8

 عن وزن البذور. الكلي فضالً 
تم تقدير  :م٪  وتين في البذورنسبة البر  -9

نسبة البروتين في البذور باستخدام طريقة 
Microkjeldahl  وبعد ذلك ضربت النسبة

للحصول على نسبة  6.25بالعامل 
 البروتين.

  LERثالثًا: نسبة مكافئ االرض م
 Ratio)نسبة مكافئ االرض )

Equivalent Land  وهي مؤشر لمدى
مصادر  اللاستغ فيفعالية الزراعة المتداخلة 

 (،2007واخرون،  Dhima) الطاقة والغذاء
فان تأثير  1ل من قا LER فإذا كانت قيمة

الزراعة المتداخلة سلبي على الصفة أما إذا 
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فان التأثير ايجابي، وتم  1من  أكبركانت 
 :المعادلة التالية خالل حسابه من

 LER = LERa + LERb  
لزهرة التكافؤ النسبي  LERb و LERa حي 
 لماش بالتتابعوا الشمس

LERa = Yai / Ya  
 LERb = Ybi / Yb  
 زهرة الشمسحاصل  Ybi و Yai يمثل
 Ya،  ش بالتتابع في الزراعة المتداخلةوحاصل الما

وحاصل الماش  زهرة الشمسحاصل  Yb و
 .بالتتابع في الزراعة المنفردة

 االحصائي التحليل
 حللت بيانات الصفات المدروسة احصائياً 

وحسب  (SAS)باالستعانة بالبرنامج االحصائي 
ارنة بين يم التجربة المستخدم، وتمت المقتصم

 استخدام اختبار دنكن المتعدد المدىالمتوسطات ب
)الراوي وخلف هللا،  ٪5و 1وعند مستوى احتمال 

2000.) 
 فيزيائيااااااااةال تحالياااااااال : بعاااااااا  ال1ال اااااااادول م

 .حقلوالكيميائية لتربة ال
 الصفة  القياس

 طين غم/كغم  193

 غرين غم/كغم  374.5

 رمل غم/كغم  432.5

 نسجة التربة    مزيجيه  

 النتروجين ملغم/كغم  70

 الفسفور ملغم/كغم  1.43

 البوتاسيوم ملغم/كغم  92.6

 التوصيل الكهربائي ديسيمنز/م  0.56

 درجة التفاعل )حموضة(  7.1

 
 النتائج والمناقشة

 نظ  التحميل في محصول زهرة الشمس تأثير
 :للعروتين الربيعية والخريفية

تشير النتائج    :ارتفاع النبات مس
وجود اختالفات  3،  2 ينجدولالة في الموضح

 معنوية بين نظم التحميل في صفة ارتفاع النبات 
خط زهرة  نظام التحميل سجل ، إذولكال العروتين

الشمس+خط ماش أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 
التحميل  بينما سجل،  سم164.30و 160.10
 الصفة بلغ قل متوسط لهذهزهرة الشمس أل المنفرد

لكال العروتين على  سم 134.36و 130.80
وقد يعزى السبب الى ان محصول زهرة  .الترتيب

الشمس يمتلك القدرة التنافسية العالية عن غيره من 
وتتفق هذه النتيجة مع ما  االخرى. المحاصيل

 El-Metwallyو  Saudyوجده كل من 
(2009.) 

أثرت نظم  نبات :/2المساحة الورقية مس 
المساحة الورقية صفة في  معنوياً  لتحميل تأثيراً ا

 3 ،2 ينكما هو مبين في الجدول ولكال العروتين
، إذ تفوق المعاملة خط زهرة الشمس+خط ماش 

 4175.10 للصفة بلغ في إعطاء أعلى متوسط
في حين أعطت معاملة زهرة  ، 2سم 4200.10و

متوسط للصفة بلغ  قلأ منفردةالالشمس 
ولكال العروتين  (2سم 2488.10و 2405.63)
قد يعزى السبب في ذلك الى كفاءة  .ى الترتيبعل

استغالل التربة والمصادر البيئية في اثناء موسم 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه كل  النمو.
 El-Metwally (2009.)و Saudyمن 

تبين نتائج  الوزل ال اف للنبات م   :
وجود  3 ،2 نيالتحليل االحصائي في الجدول

التحميل في صفة الوزن  فروق معنوية بين نظم
، اذ اعطى نظام ولكال العروتين جاف للنباتال

التحميل خط زهرة الشمس+خط ماش اعلى 



 2019وآخرون  وليد خالد شحاذة

- 290 - 

 

، غم  258.73و 250.70متوسط للصفة بلغ 
بينما اعطى نظام التحميل المنفرد لزهرة الشمس 

 209.56و 193.53قل متوسط لهذه الصفة بلغ أ
تيجة هذه الن .ولكال العروتين على الترتيب غم
د قابلية زهرة الشمس التنافسية عند زراعة مع تؤك

وتتفق هذه النتيجة مع  الماش وذلك لسرعة نموه.
 El-Metwallyو Saudyما اشار اليه كل من 

(2009.) 
تبــين النتــائج الــواردة  قطاار القاارص الزهااري مساا  :

معنويــة الــى وجــود اختالفــات  3و 2 ينفــي الجــدول
 قــرص الزهــري بــين نظــم التحميــل فــي صــفة قطــر ال

لهــذه الصــفة  عــدل، فقــد بلــغ أعلــى مولكــال العــروتين
ســــم عنــــد نظــــام التحميــــل خــــط  24.03و 23.13

عـــن  زهـــرة الشـــمس+خط مـــاش ولـــم يختلـــف معنويـــاً 
نظـام التحميـل خـط زهـرة الشـمس+خط مـاش والــذي 

بينما بلغ  سم، 22.73و 20.83بلغ  عدالً اعطى م
ســم(  19.70و 15.73لهــذه الصــفة ) عــدلمأدنــى 
ولكــــال  المنفــــرد لزهـــرة الشــــمس نظــــام التحميـــل عنـــد

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا  .العروتين على الترتيـب
ــن  ــل مـــــ ــه كـــــ ــل اليـــــ  Adebimpeو Oloweتوصـــــ

 El-Metwally (2009.)و Saudy( و2009)
ــي  عااادد الباااذور/قرص: ــحة فـ ــائج الموضـ دلـــت النتـ

عنويـــــة بـــــين نظـــــم وجـــــود فـــــروق م 3 ،2 ينجـــــدولال
ولكـــــال  للقـــــرص التحميـــــل فـــــي صـــــفة عـــــدد البـــــذور

ــل خــــــط زهــــــرة العــــــروتين ــام التحميــــ ، إذ ســــــجل نظــــ
ــفة  ــذه الصـ الشـــمس+خطين مـــاش اعلـــى متوســـط لهـ

بـــــذرة/قرص(، فـــــي  1350.40و 1328.93بلـــــغ )
حـــين اعطـــى نظـــام التحميـــل المنفـــرد لزهـــرة الشـــمس 

 1103.60قـــــــــل متوســــــــــط لهــــــــــذه الصــــــــــفة بلــــــــــغ أ
ــذرة/قرص 1126.30و ــى  بــــ ــروتين علــــ ــال العــــ ولكــــ

ــد يعـــــود ال .الترتيـــــب عنصـــــر  ســـــبب الـــــى تـــــوفروقـــ
 النتروجين نتيجة زراعة محصول المـاش مرافقـًا لـه.

اليــــه كــــل مــــن  وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع مــــا اشــــار
Saudy وEl-Metwally (2009.) 

توضح النتائج الواردة في  وزل الف بذرة م   :
م بين نظ معنوية وجود اختالفات 3،  2 ينجدولال

، وتينولكال العر  التحميل في صفة وزن الف بذرة
حي  أعطى نظام التحميل خط زهرة 
الشمس+خطين ماش أعلى متوسط للصفة 

ولم يختلف  غم 83.83و 80.70المذكورة بلغ 
عن نظامي التحميل خط زهرة الشمس+خط  معنوياً 

ماش و خطين زهرة الشمس+خطين ماش واللذان 
 75.80و 80.20،  76.06بلغ  اعطيا متوسطاً 

أعطى نظام  على الترتيب، بينما غم 79.60، 
المنفرد لزهرة الشمس أدنى متوسط للصفة  التحميل

ولكال  غم( 69.73و 66.76المذكورة بلغ )
وقد يعزى السبب الى قلة  .العروتين على الترتيب

عدد االقراص للنبات مما قلل التنافس على المواد 
ش في المصنعة فضاًل عن دور محصول الما
هذه  تفقوت امداد زهرة الشمس بعنصر النتروجين.

-Elو Saudy النتيجة مع توصل اليه كل من
Metwally (2009.) 

تبين النتائج الموضحة  حاصل البذور م  /نبات :
وجود فروق معنوية بين نظم  3،  2 ينجدولالفي 

، ولكال العروتين البذورالتحميل في صفة حاصل 
 107.20ه الصفة إذ بلغت أعلى قيمة لهذ

ط زهرة ميل خالتح عند نظام غم/نبات113.16و
، وفي حين كانت أدنى قيمة الشمس+خطين ماش

عند  غم/نبات 78.50و 73.66 لهذه الصفة
وقد يعود  نظام التحميل المنفرد لزهرة الشمس.
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السبب الى ان محصول زهرة الشمس أكثر 
استجابة من محصول الماش لمتطلبات النمـو 

تثبيت   زيادة دور محصول الماش فيوكـذلك 
ول زهرة ي الذي استفاد منه محصالنتروجين الجو 

الشمس في زيادة عملياته التركيبية والفسيولوجية 
 وسهولةد تكوين الكربوهيدرات ليقيه مما زا والتخ

نقلها من المصدر إلى المصب مما أدى إلى زيـادة  
الزهيرات وبالتالي زيادة اإلخصاب  تنشأت نتكـوي
اد  كذلك زيادة تراكم المادة الجافة في الحبوب فازدو 

عددها ووزنها والذي انعكس بشكل إيجابي في  
وتتفق  (.2012صل النبات )لهمود واخرون، حا

-Elو Saudy من هذه النتيجة مع ما ذكره كل
Metwally (2009) وKumar وThenua  

(2012.)  
تبين النتائج  الحاصل البيولوجي م   :

 وجود اختالفات 3،  2 ينجدولالالواردة في 
صفة الحاصل حميل في نظم الت معنوية بين
، فقد بلغ أعلى متوسط ولكال العروتينالبيولوجي 

عند نظام  غم 1524.60و 1490.10 للصفة
التحميل خط زهرة الشمس+خطين ماش، بينما بلغ 

 غم 1061.26و 1042.70 ادنى متوسط للصفة
ولكال  هرة الشمسعند نظام التحميل المنفرد لز 

صفات وقد يعزى السبب الى تحسين  .العروتين
وتتفق  ية لزيادة الوزن الجاف.التربة والعوامل البيئ

 Saudyهذه النتيجة مع ما اشار اليه كل من 
 El-Metwally (2009.)و

تبين النتائج  نسبة البروتين م٪ :
أن هناك اختالفات  3،  2 ينجدولالالموضحة في 
 ظم التحميل في صفة نسبة البروتينمعنوية بين ن
نظام التحميل خط حظ أن ، إذ يالولكال العروتين

زهرة الشمس+خطين ماش قد أعطى أعلى متوسط 
ولم  ٪ 21.43و 20.50للصفة المذكورة بلغ 

عن نظام التحميل خطين زهرة  يختلف معنوياً 
 بلغ الشمس+خطين ماش والذي اعطى متوسطاً 

أعطى نظام التحميل ، بينما  ٪ 18.70و 17.16
المذكورة الشمس ادنى متوسط للصفة  لزهرةالمنفرد 
ولكال العروتين على  ٪ 14.13و 13.13 بلغ

وقد يعزى ذلك الى تأثر زهرة الشمس  .الترتيب
وتتفق هذه النتيجة مع بالعوامل البيئية والوراثية. 

 (.2011واخرون ) Imranما ذكره 
وضحة تشير النتائج الم نسبة الزيت م٪ :

عدم وجود اختالفات معنوية  3،  2 في الجدولين
لتحميل في صفة نسبة الزيت ولكال بين نظم ا

تين، اذ بلغ متوسط هذه الصفة للعروة العرو 
 35.10و 39.53و 38.90و 40.63 الربيعية

زهرة الشمس  لكل من نظم التحميل ٪37.06و
منفردة ، خط زهرة الشمس+خط ماش ، خطين 

ماش ، خط زهرة زهرة الشمس+خط 
الشمس+خطين ماش ، خطين زهرة 

تيب، بينما بلغ التر على  الشمس+خطين ماش
 41.83 متوسط هذه الصفة للعروة الخريفية

لكل  ٪ 38.46و 35.46و 40.10و 39.53و
زهرة الشمس منفردة ، خط زهرة  من نظم التحميل

الشمس+خط ماش ، خطين زهرة الشمس+خط 
ماش ، خطين  ماش ، خط زهرة الشمس+خطين

وقد  زهرة الشمس+خطين ماش على الترتيب.
زهرة  تركيب الوراثي لمحصوليعزى ذلك الى ال

الشمس الذي لم يتأثر بالزراعة المتداخلة مع 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل محصول الماش. 

 .El-Metwally (2009)و Saudyمن كل اليه 
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 وحاصل ونوعية زهرة الشمس للعروة الربيعية. متوسطات نظ  التحميل لصفات نمو  :2 دول ال

 المعامالت 

 الصفات 

  النباتاع ارتف

سم( )  

المساحة  

  الورقية

 )سم2/نبات( 

الوزن  

الجاف  

 للنبات )غم( 

  القرصقطر  

)سم( الزهري  

عدد 

البذور/  

 قرص 

  ألفوزن  

 بذرة )غم( 

حاصل 

البذور  

 )غم/نبات( 

الحاصل  

البيولوجي  

 )غم( 

٪    

 البروتين 

٪    

 الزيت 

الشمس منفردةزهرة  هـ 2405.63 ب 130.80  هـ 193.53  ج 15.73  هـ 1103.60  ج 66.76  ج 73.66  هـ 1042.70  ج 13.13   40.63 

أ 160.10 خط زهرة الشمس+خط ماش أ 4175.10  أ 250.70  أب 20.83  ب 1288.30  أب 76.06  ب 97.96  ب 1410.66  ب ج 16.03   38.90 

ج 138.70 خطين زهرة الشمس+خط ماش د 2895.46  د 201.00  ب ج 18.20  د 192.501  ب ج 73.16  ج 87.20  د 1045.26  ب ج 15.26   39.53 

+خطين ماشخط زهرة الشمس ب 149.36  ب 3700.50  ب 231.30  أ 23.13  أ 1328.93  أ 80.70  أ 107.20  أ 1490.10  أ 20.50   35.10 

ب 146.40 خطين زهرة الشمس+خطين ماش ج 3645.66  ج 215.60  أب ج 19.63  ج 1260.40  أب 75.80  ب ج 95.50  ج 1300.63  أب 17.16   .0637  

٪ على التوالي.1و٪ 5*و** المعنوية عند مستوى احتمال   
 

 متوسطات نظ  التحميل لصفات نمو وحاصل ونوعية زهرة الشمس للعروة الخريفية.  :3ل  دوال

 المعامالت

 الصفات

 ارتفاع النبات

 )سم(

المساحة 

 الورقية

 )سم2/نبات(

الوزن الجاف 

 للنبات )غم(

 قطر القرص

 الزهري)سم(

البذور/  عدد

 قرص

وزن الف بذرة 

 )غم(

حاصل البذور 

 )غم/نبات(

الحاصل 

وجي البيول

 )غم(

٪ 

 البروتين

٪ 

 الزيت

د 134.36 زهرة الشمس منفردة هـ 2488.10  هـ 209.56  ج 19.70  هـ 1126.30  هـ 69.73  د 78.50  هـ 1061.26  ج 14.13   41.83 

أ 164.30 خط زهرة الشمس+خط ماش أ 4200.10  أ 258.73  أب 22.73  ب 1300.43  أب 80.20  ب 104.23  ب 1470.50  ب ج 16.33   39.53 

ج د 140.50 خطين زهرة الشمس+خط ماش د 2945.80  د 225.60  ب ج 20.70  د 1201.53  ب 76.73  ج 92.16  د 1095.10  ب ج 15.70   40.10 

ب 153.43 خط زهرة الشمس+خطين ماش ب 3730.30  ب 247.90  أ 24.03  أ 1350.40  أ 83.83  أ 113.16  أ 1524.60  أ 21.43   635.4  

ب ج 147.46 خطين زهرة الشمس+خطين ماش ج 3690.43  ج 235.73  أب ج 21.93  ج 1275.30  أب 79.60  ب 101.50  ج 1359.23  أب 18.70   38.46 

٪ على التوالي.1و٪ 5*و** المعنوية عند مستوى احتمال   
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للعروتين  تأثير نظ  التحميل في محصول الماش
 : الربيعية والخريفية

ن النتائج الواردة تبي ارتفاع النبات مس  :
( وجود اختالفات معنوية بين 5و 4) ينجدولالفي 

ولكال  ي صفة ارتفاع النباتنظم التحميل ف
، إذ أعطى نظام التحميل المنفرد للماش العروتين

سم(  47.70و 47.43أعلى متوسط للصفة بلغ )
عن نظامي التحميل خط  والذي لم يختلف معنوياً 

زهرة الشمس+خط ماش وخط زهرة 
 45.70 ،44.00) +خطين ماشلشمسا
، بينما سم( على الترتيب 45.36 ،43.16و

التحميل خطين زهرة الشمس+خط أعطى نظام 
 41.50و 38.96دنى متوسط للصفة بلغ )أماش 
وقد يعزى  .ولكال العروتين على الترتيب سم(

السبب الى تظليل نباتات زهرة الشمس لنباتات 
 نبات الماش. الماش مما يؤدي الى تقلل ارتفاع

 وتتفق هذه النتيجة مع ما اشار اليه كل من
Buhatti ( 2008واخرون) وKhan وAkmal 

(2014.)  
 

دلت  نبات :/2المساحة الورقية مس 
( وجود فروق 5و 4) ينالنتائج المبينة في الجدول
 صفة المساحة الورقية معنوية بين األصناف في
ى متوسط ، إذ بلغ أعلولكال العروتين على الترتيب

( 2سم 1342.26و 1300.33للمساحة الورقية )
في حين بلغ  عند نظام التحميل المنفرد للماش،

 1217.46قل متوسط للمساحة الورقية )أ
( عند نظام التحميل خطين زهرة 2سم 1270.20و

سبب تفوق الزراعـة  قد يرجعو  الشمس+خط ماش.
المنفـردة للماش على بقية نظم التحميل الى قلة  

افسة على متطلبات النمو كون محصول زهرة المن
ة الشمس منافس قوي في حالة الزراعة المتداخل
مما أثر في عملية التركيب الضوئي والعمليات 
الفسيولوجية للنبات وانعكس ذلـك علـى المساحة 

وقد  (.2012الورقية للنبات )لهمود واخرون، 
يعزى السبب الى تنافس بين محصول الماش 

وتتفق هذ  على العوامل البيئية.وزهرة الشمس 
واخرون  Buhattiالنتيجة مع توصل اليه 

(2008.) 
 

يالحظ من  االفرع الرئيسية/نبات: عدد
( وجود 5و 4)  ينال دولالنتائج الواردة في 

اختالفات معنوية بين نظم التحميل في صفة عدد 
، إذ سجل ولكال العروتين االفرع الرئيسية للنبات
فرد للماش أعلى معدل للصفة نظام التحميل المن
فرعا/نبات( ولم  5.76و 5.26المذكورة بلغ )
التحميل خط زهرة  يعن نظام يختلف معنوياً 

وخط زهرة الشمس+خطين  الشمس+خط ماش
 4.90،  4.13بلغ ) اعطى معدالً  نذيلوال ماش
، بينما على الترتيب فرعا/نبات( 4.50،  4.30و

خط أعطى نظام التحميل خطين زهرة الشمس+
 3.03ماش أدنى معدل للصفة المذكورة بلغ )

 .الترتيبولكال العروتين على  فرعا/نبات( 3.30و
وقد يعزى السبب الى تأثر عدد التفرعات الرئيسية 
 بشدة عند تنافسها مع محصول زهرة الشمس.

  Buhattiوتتفق هذه النتيجة مع ما اشار اليه 
  .(2012ولهمود واخرون ) (2008واخرون )

تبين النتائج المشار  قرنات/نبات:عدد ال
( وجود فروق معنوية 5و 4) ينجدولالاليها في 

  نظم التحميل في صفة عدد القرنات للنبات بين 
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، حي  بلغ أعلى متوسط لهذه ولكال العروتين
قرنة/نبات( عند نظام  56.16و 51.43الصفة )

عن  التحميل المنفرد للماش ولم يختلف معنوياً 
هرة الشمس+خط ماش والذي نظام التحميل خط ز 
 51.40و 48.63بلغ ) اعطى متوسطاً 

دنى متوسط لهذه قرنة/نبات(، في حين بلغ أ
قرنة/نبات( عند نظام  38.90و 34.90الصفة )
وقد  خطين زهرة الشمس+خط ماش. التحميل

يعزى السبب الى حصول التنافس بين المحصولين 
ة وتتفق هذه النتيج في اثناء مراحل النمو االولى.
واخرون  Buhatti مع ما توصل اليه كل من

 Khanو (2012لهمود واخرون )و  (2008)
 Akmal (2014.)و
 

تبــــــين النتــــــائج الــــــواردة فــــــي  عاااااادد البذور/قرنااااااة:
ــدولال ــة بــــين 5و 4) ينجــ ــات معنويــ ــود اختالفــ ( وجــ

ولكــــال  نظــــم التحميــــل فــــي صــــفة عــــدد البذورللقرنــــة
 ، إذ تفـــوق نظـــام التحميـــل المنفـــرد للمـــاشالعـــروتين

ــغ )ا فــــي أعطــــاء  ــفة بلــ ــط للصــ ــى متوســ  10.66علــ
نظــام عـن  بذرة/قرنـة( ولــم يختلـف معنويــاً  11.53و

التحميل خط زهرة الشمس+خط ماش والذي اعطـى 
 بذرة/قرنــة(، بينمــا 10.50و 10.06بلــغ ) متوســطاً 

عطــــى نظــــام التحميــــل خطــــين زهــــرة الشــــمس+خط ا 
 7.63و 6.53مــــاش أدنــــى متوســــط للصــــفة بلــــغ )

وقد يعزى  .العروتين على الترتيب ولكال بذرة/قرنة(
ــة محصـــول المـــاش مـــع زهـــرة  ــبب الـــى ان زراعـ السـ

بشــدة وذلــك لضــعف النمــو الخضــري  يتــأثرالشــمس 
 لمحصــول المــاش فــي بدايــة االنبــات والنمــو نتيجــة
 التظليــــل ولقابليــــة زهــــرة الشــــمس التنافســــية العاليــــة.

 Buhatti وتتفق هذه النتيجـة مـع مـا وجـده كـل مـن

 (2012لهمــــــــــود واخــــــــــرون )و  (2008واخــــــــــرون )
   Akmal (2014.)و Khanو

النتائج  تبين بذرة م   : ألفوزل 
( وجود اختالفات 5و 4) ينجدولالالموضحة في 

  معنوية بين نظم التحميل في صفة وزن الف بذرة
للصفة  معدل، فقد بلغ أعلى ولكال العروتين

 الزراعة( عند غم 46.10و 45.30المذكورة )
عن نظام  ولم يختلف معنوياً للماش  ةالمنفرد

التحميل خط زهرة الشمس+خط ماش والذي اعطى 
 بلغغم(، في حين  43.13و 41.63) بلغ معدالً 
 36.73و 34.80للصفة المذكورة ) معدلأدنى 

غم( عند نظام التحميل خطين زهرة الشمس+خط 
وقد يعزى  .ولكال العروتين على الترتيب ماش

بالتنافس مع محصول الماش  تأثرسبب ذلك الى 
 زهرة الشمس مما زاد التنافس على مواد المصنعة.

  Buhatti ذكره كل منوتتفق هذه النتيجة مع 
 (2012لهمود واخرون )و  (2008واخرون )

 Akmal (2014.)و Khanو
 

تظهــر النتــائج المبينــة  حاصاال البااذور م  /نبااات :
( وجود اختالفات معنويـة بـين 5و 4) ينجدولالفي 

ــل فــــي  ــم التحميــ ــاتنظــ ــذور للنبــ ــل البــ ــفة حاصــ  صــ
ت الزراعـــة ، إذ ســـجلولكـــال العـــروتين علـــى الترتيـــب

لمـــــــاش أعلـــــــى متوســـــــط للصـــــــفة بلغـــــــت ل ةالمنفـــــــرد
 غم/نبــات( ولــم يختلــف معنويــاً  12.20و 11.46)

عـــن نظـــام التحميـــل خـــط زهـــرة الشـــمس+خط مـــاش 
 11.50و 10.26بلــــــغ ) والــــــذي اعطــــــى متوســــــطاً 

زهـرة  غم/نبات(، بينمـا سـجل نظـام التحميـل خطـين
الشــــــمس+خط مــــــاش أدنــــــى متوســــــط للصــــــفة بلــــــغ 

لــــى ولكــــال العــــروتين ع غم/نبــــات( 7.60و 6.90)
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وقد يعزى السبب الى ان الزراعـة المنفـردة  .الترتيب
للمــــاش أدت إلــــى تــــوفر اإلضــــاءة بالشــــكل المالئــــم 
للنمـــو، فـــي حـــين يقـــل مقـــدار الضـــوء الواصـــل إلـــى 

 أثـر نباتات الماش في الزراعة المتداخلة وهذا بدوره
ــــــــات الفســــــــيولوجية وتنشــــــــأت وتكــــــــوين  ــــــــي العملـي ـف
ــو  ــدل التركيــــــب الضــــ ــاء النخفــــــاض معــــ ئي األعضــــ

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  (.2012)لهمــود واخــرون، 
 (2008واخـــرون ) Buhatti توصـــل اليـــه كـــل مـــن

ــود واخـــــــــــرون )و   Akmalو Khanو (2012لهمـــــــــ
(2014.)  

تبــين النتــائج الموجــودة  الحاصاال البيولااوجي م اا  :
( وجــــود فــــروق معنويــــة بــــين 5و 4) ينلجــــدو الفــــي 

ولكــال  نظــم التحميــل فــي صــفة الحاصــل البيولــوجي
، فقــــــــد بلــــــــغ أعلــــــــى متوســــــــط للحاصــــــــل عــــــــروتينال

 زراعــةغــم( عنــد  183.00و 175.16البيولــوجي )
، فــي حــين بلــغ أقــل متوســط للحاصــل منفــرد للمــاش

ــوجي ) ــم( 154.93و 137.3البيولــ ــام  غــ عنــــد نظــ
ــين زهــــرة الشــــمس+خط ولكــــال  مــــاش التحميــــل خطــ

وقــد يعــزى الســبب الــى ان  .العــروتين علــى الترتيــب
مـــــا تحـــــ  علـــــى تثبيـــــت  الزراعـــــة المتداخلـــــة عـــــادة

ــاص  ــن الحـ ــل مـ ــا تقلـ ــواء اال انهـ ــن الهـ ــروجين مـ النتـ
وتتفـق  (.2006 ،واخـرون  Fanالبيولوجي للبقول )

واخرون  Buhatti هذه النتيجة مع ما ذكره كل من
 .Akmal (2014)و Khanو (2008)

بينت  م٪ : في البذور ة البروتيننسب
وجود  معد( 4جدول )الالنتائج الموضحة في 

نوية بين نظم التحميل في صفة نسبة فروق مع
هذه  متوسط، حي  بلغ للعروة الربيعية البروتين

 20.63و 17.43و 23.00و 24.80لصفة )ا
لكل من نظم التحميل )زهرة الشمس  ٪( 21.80و

اش ، خطين منفردة ، خط زهرة الشمس+خط م
زهرة الشمس+خط ماش ، خط زهرة 
الشمس+خطين ماش ، خطين زهرة 

اش( على الترتيب، اما في الشمس+خطين م
( وجود فروق 5الجدول ) فيبين العروة الخريفية

معنوية بين نظم التحميل في صفة نسبة البروتين، 
 25.63حي  بلغ أعلى معدل للصفة المذكورة )

للماش ولم يختلف  ٪( عند نظام التحميل المنفرد
عن نظام التحميل خط زهرة الشمس+خط  معنوياً 

٪(، في  23.56بلغ ) ماش والذي اعطى معدالً 
٪(  18.93حين بلغ أدنى معدل للصفة المذكورة )

عند نظام التحميل خطين زهرة الشمس+خط 
وتتفق  وقد يعزى ذلك الى العوامل الوراثية. ماش.

 Buhatti كل من هذه النتيجة مع ما توصل اليه
 (.2008واخرون )
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 نوعية الماش للعروة الربيعية. ( متوسطات نظم التحميل لصفات نمو وحاصل و4الجدول ) 
 

 

 المعامالت

 الصفات 

ارتفاع النبات 

 )سم(

المساحة الورقية 

 )سم2/نبات(

 عدد االفرع

 الرئيسية /نبات

عدد القرنات 

نبات/  

وزن ألف بذرة  عدد البذور /قرنة

 )غم(

ور حاصل البذ

 )غم/نبات(

الحاصل 

البيولوجي 

 )غم(

٪ 

البروتين   

أ 47.43 ماش منفرد أ 31300.3  أ 5.26  أ 51.43  أ 10.66  أ 45.30  أ 11.46  أ 175.16   24.80 

أب 44.00 خط زهرة الشمس+خط ماش ب 1289.53  أب ج 4.13  أ ب 48.63  أب 10.06  أب 41.63  أب 10.26  ب 159.80   23.00 

ج 38.96 خطين زهرة الشمس+خط ماش ج 1235.63  ج 3.03  د 34.90  ج 6.53  ج 34.80  ج 6.90  د 137.30   17.43 

أب ج 43.16 خط زهرة الشمس+خطين ماش د 1217.46  أب 4.30  ب ج 44.06  ب ج8.20  ب ج 38.33  أب ج 8.90  ب 158.43   20.63 

ب ج 42.16 خطين زهرة الشمس+خطين ماش ب 1285.10  ب ج3.30  ج د 40.36  ب ج7.96  أب ج 40.16  ب ج7.36  ج 150.60   21.80 

٪ على التوالي. 1٪ و 5عنوية عند مستوى احتمال *و** الم  

 

 

 تحميل لصفات نمو وحاصل ونوعية الماش للعروة الخريفية. ( متوسطات نظم ال5الجدول ) 
 

 

 المعامالت

 الصفات 

ارتفاع النبات 

 )سم(

المساحة الورقية 

 )سم2/نبات(

 عدد االفرع

الرئيسية 

نبات/  

عدد القرنات 

نبات/  

ألف بذرة وزن  عدد البذور /قرنة

 )غم(

حاصل البذور 

 )غم/نبات(

الحاصل 

البيولوجي 

 )غم(

٪ 

البروتين   

أ 47.70 ماش منفرد أ 1342.26  أ 5.76  أ 56.16  أ 11.53  أ 46.10  أ 12.20  أ 183.00  أ 25.63   

أب 45.70 خط زهرة الشمس+خط ماش ب 1335.70  أب 4.90  أب 51.40  أب 10.50  أب 43.13  أب 11.50  ب 176.70  أب 23.56   

+خط ماشخطين زهرة الشمس ج 41.50  هـ 1270.20  ج 3.30  د 38.90  ج 7.63  ج 36.73  ج 7.60  د 154.93  ج 18.93   

أب 45.36 خط زهرة الشمس+خطين ماش د 1295.70  ب ج4.50  ب ج 46.20  أب ج 9.56  أب ج 41.16  أب ج 9.73  ج 164.80  ب ج 21.26   

ب ج 43.70 خطين زهرة الشمس+خطين ماش ج 1312.40  ب ج3.73  ج د 43.93  ب ج8.90  ب ج 40.50  ب ج38.4  ج 167.30  أب ج 22.20   

الي. ٪ على التو1٪ و 5*و** المعنوية عند مستوى احتمال 
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 : LERنسبة مكافئ االرض م
( ان زراعـــــة زهـــــرة 6يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول )

الشمس والماش زراعة متداخلة بنظـام تحميـل )خـط 
قـد  فـي العـروة الربيعيـة زهرة الشمس+خطين مـاش(

لحاصــل ل لنســبة مكــافئ االرض معــدلاعلــى  ســجل
اذ تفوقــــــت علــــــى غــــــم(  2.34بلغــــــت ) البيولــــــوجي

)خـط  ظـام التحميـلعـن ن ولم تختلف معنويـاً  الواحد
بلــغ  زهــرة الشــمس+خط مــاش( الــذي اعطــى معــدالً 

غــم(، بينمــا اعطــى نظــام التحميــل )خطــين  2.15)
لكفـاءة االرض  قل معدلأزهرة الشمس+خط ماش( 

امـــــا فـــــي  غـــــم(. 1.78البيولـــــوجي بلـــــغ ) لللحاـصــــ 
ان زراعــة زهــرة  (7الخريفيــة فيبــين الجــدول ) العــروة

زهــــــرة )خــــــط  ي التحميــــــلالشــــــمس والمــــــاش بنظــــــام
و)خـــط زهـــرة الشـــمس+خطين  الشـــمس+خط مـــاش(

لحاصــل ل فــي نســبة مكــافى االرض اقــد تفوقــ  مــاش(
ــد اذ البيولــــوجي علــــى  ــنظم االخــــرى وعلــــى الواحــ الــ

علــــــى  غــــــم( 2.32و 2.34) اعطيــــــا قيمــــــة بلغــــــت
التحميــل )خطــين زهــرة  ، بينمــا اعطــى نظــامالترتيــب

قــل قيمــة للحاصــل البيولــوجي أالشــمس+خط مــاش( 
( 7(. كمــا يالحــظ مــن الجــدول )غــم 1.86بلغــت )

ان زراعـــة زهـــرة الشـــمس والمـــاش بنظـــامي التحميـــل 
)خـــط زهـــرة الشـــمس+خطين مـــاش( و)خطـــين زهـــرة 
الشـــمس+خطين مـــاش( قـــد تفوقـــا فـــي نســـبة مكـــافى 

وعلــى االرض لنســبة البــروتين علــى الــنظم االخــرى 
 2.18و 2.33الواحــد اذ اعطيــا اعلــى معــدل بلــغ )

ــى الترتيــــب ــا  ٪( علــ ــم يختلفــ ــاً ولــ ــام  معنويــ ــن نظــ عــ
ــرة الشــــمس+خط مــــاش( ــا التحميــــل )خــــط زهــ ، بينمــ

ــام التحميـــل )خطـــين زهـــرة الشـــمس+خط  اعطـــى نظـ
ــل  ــدلمـــاش( اقـ ــاءة االرض  معـ ــبة البـــروتينلكفـ  لنسـ

وربمـا يعـزى السـبب الـى تـداخل  (.٪ 1.84بلغـت )
البيئيــــة مــــع نظــــم التحميــــل ممــــا ادى الــــى  العوامــــل

 اســــــتغالل مصــــــادر الطاقــــــة والغــــــذاء بشــــــكل جيــــــد
ــداهري،  ــا  (.2015)الــ ــع مــ ــة مــ ــذه النتيجــ ــق هــ وتتفــ

 Thenua (2012)و Kumar اشـار اليـه كـل مــن
   .(2015( والداهري )2014واخرون ) Koohi و
 للزراعة نظام أفضلان : هذه الدراسة ستنتج مني

هو نظام  الماشالشمس و  المتداخلة بين زهرة
للحصول  خط زهرة الشمس+خطين ماش التحميل

  .ن زهرة الشمسعلى اعلى حاصل م

بذرة وحاصل البذور والحاصل البيولوجي و٪ البروتين للعروة  ألف  نسبة مكافئ االرض لوزل 6ال دول م
 الربيعية.

لمعامالت ا  
 الصفات 

وزن ألف بذرة  
 )غم(

  لبذورحاصل ا
 )غم(

 الحاصل
 البروتين  ٪ البيولوجي )غم( 

أب 2.15 2.03 2.05 خط زهرة الشمس+خط ماش  2.17 
هرة الشمس+خط ماشخطين ز  ج 1.78 1.77 1.86   1.86 

أ 2.34 2.22 2.05 خط زهرة الشمس+خطين ماش   2.40 
ب 2.11 1.95 2.01 خطين زهرة الشمس+خطين ماش   2.19 
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لوزل الف بذرة وحاصل البذور والحاصل البيولوجي و٪ البروتين للعروة   نسبة مكافئ االرض 7ال دول م
 الخريفية.

 لمعامالتا
 الصفات

ألف بذرة  وزل 
 م   

 حاصل البذور
 م   

 الحاصل
 البيولوجي م   

 البروتين ٪

 أب 2.07 أ 2.34 2.26 2.08 خط زهرة الشمس+خط ماش
 ب 1.84 ج 1.86 1.78 1.91 خطين زهرة الشمس+خط ماش
 أ 2.33 أ 2.32 2.24 2.08 خط زهرة الشمس+خطين ماش 
 أ 2.18 ب 2.18 1.95 1.92 خطين زهرة الشمس+خطين ماش 

سطات المتبوعة بحروف مختلفة ضمن العمود الواحد يختلف بعضها عن بعض معنويا عند مستوى المتو 
 ٪.5و 1احتمال 
 المصادر

خلااف محمااد  زوعبااد العزياا الراوي، خاشاام محمااود 
تصميم وتحليل التجارب   .2000هللا م

الزراعيـــة، دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، 
 جامعة الموصل.

تكافؤ   .2015م محمود صالح عبد هللاالداهري، 
 Zea maysوتنـافس الـذرة الصـفراء 

(L.)  والمـاشVigna radiate (L.) 
ــة  ــة جامعــ ــة. مجلــ ــة المتداخلــ فــــي الزراعــ

-280(:1)13االنبــار للعلــوم الزراعيــة 
287. 

لهماااود، احماااد محماااد وهاشااا  ربيااام لذ اااذ وعلاااي 
تـأثير التسـميد   .2012صباح حساان م

النتروجينــــــي والزراعــــــة المتداخلــــــة للــــــذرة 
مــاش فــي الحاصــل وبعــض مكوناتــه. وال

 .43-33(:4)25مجلة التقني 
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Abstract 

A field experiment was conducted in region of Badoosh dam during the 

spring and autumn seasons of 2018 to effect of intercropping in characters of 

growth and yield sunflower and mungbean. The experiment included six 

intercropping (sunflower (sole), mungbean (sole), one row sunflower + one row 

mungbean, Two rows sunflower + One row mungbean, one row sunflower + 

Two rows mungbean, Two rows sunflower + Two rows mungbean). The 

experiments design was randomized complete block design (RCBD) with three 

replications. The results showed of sunflower one row sunflower + one row 

mungbean were superior in plant height, leave area and dry weight of plant in 

both seasons, while of one row sunflower + Two rows mungbean were superior 

in head diameter, number of seed\head, 1000-seed weight, plant yield, 

biological and protein percent in both seasons. The results showed that sole 

mungbean was superior in plant height, number of branches\plant, number of 

pods\plant, number of seed\pod, 1000-seed weight, plant yield and biological 

yield in both seasons, expected protein percent in spring season. The 

intercropping of sunflower and mungbean recorded a higher than unity of land 

equivalent ratio (LER), one row sunflower + two rows mungbean gave the 

higher LER of biological yield in both seasons, and protein percent in autumn 

season.  

Keywords: intercropping, sunflower, mungbean, LER. 
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