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 واألدغال المرافقة لمباقالء  التأثيرات األليموباثية لمخمفات زهرة الشمس عمى الحاصل ومكوناته
2، رافد احمد عباس الخالدي1، شذى عبد الحسن احمد1سهاد مذكور عبد الصاحب صافي  

 جامعة بغداد -كمية الزراعة-قسم المحاصيل الحقمية1

 قاسم الخضراءجامعة ال -كمية الزراعة-قسم المحاصيل الحقمية2

 4/12/2216:تاريخ القبول                                22/12/2216 تاريخ التسميم:

 الممخص
جامعتتة بغتتداد قتتت ابتتت  ريتت  ختتزل المحستتم الزراعتتت  –كميتتة الزراعتتة –تجربتتة حقميتتة قتتت حقتتل تجتتار  قستتم عمتتحم المحاصتتيل الحقميتتة اجريتت 

ة اصتتفاا مدخمتتة حتتدي ال متتن البتتاقزء لمخملتتا  زثتتر  الاتتمس حا رثتتا قتتت الحاصتتل حمكحفاتتت  . تهتتدا التجربتتة معرقتتة متتد  استتتجاب2009-2010
 T1،   T2بت ز  مكتررا  ات تضتمف  التجربتة استتخدام اصتفاا متن البتاقزء  RCBDحاالد ال المراققة. طبق تصميم القطاعا  الكاممة المعاتا 

 ،T3 ،T4 الصتتتفا ( متتتض اضتتتاقة مخملتتتا  زثتتتر  الاتتتمس. ا هتتتر  الفتتتتا   انT1  يتتتحم ات اختزلتتت   30+ المخملتتتا  اعطتتتع اقتتتل عتتتدد اد تتتال بعتتتد
يحمتال ات بمغت  فستبة االختتزال  60+ المخملتا  باعطتاء اقتل عتدد اد تال بعتد  T3% حلم يختما الصفا تاتت  عتن الصتفا 33.18االد ال بفسبة 

الحصتتاد حاقتتل حزن جتتاا ات بمغتت  فستتبة  دال عفتت+ المخملتتا  اقتتل عتتدد اد تت T4% لمصتتفا بالتتتتابض .قيمتتا حققتت  المعاممتتة74.48% ح 74.76
قيمتتتا ارتلعتتت  احزان االد تتتال الجاقتتتة قتتتت جميتتتض معتتتامز   2 تتتم.م 56.90% حبمتتتل التتتحزن الجتتتاا لزد تتتال 93.40الخلتتتي قتتتت اعتتتداد االد تتتال 

لجاقتتة حالتتتع افعكتتس عمتتع االصتتفاا بتتدحن اضتتاقة المخملتتا  .حيتت  ا هتتر  الفتتتا   متتد  تتتا ير مخملتتا  زثتتر  الاتتمس بتقميتتل االد تتال حاحزافهتتا ا
حاعمتتع عتتدد بتتتحر  فبتتا حاعمتتع عتتدد قرفتتا  / 2+ المخملتتا  اعمتتع حاصتتل حاقتتل عتتدد قرفتتا  .م T1الحاصتتل حمكحفاتتت  ات حققتت  المعاممتتة لمصتتفا 

كتتان  T1 بالتتتتابض. فستتتفت  متتن تلتتن ان الصتتفا المحمتتت 1-بتر .قرفتتة 4.20ح  1-قرع.فبتتا  84.00ح  2قرفتتة /م 84طن/ثتتت ح  4.6/بالقرفتتة بمغتت  
التع لم يكن لدي  القتدر  عمتع مفاقستة االد تال حلتم يكتن لت  قتدر  تحمتل المركبتا   T4االقضل قت مد  تحمل المركبا  االليمحبا ية قياسال بالصفا 

 االليمحبا ية الفاتجة من مخملا  زثر  الامس. 

 : مخمفات زهرة الشمس، الباقالء، المحصول، األدغال.دليميةال الكممات

 المقدمة
المركبا  األليمحبا ية ثت مركبا  طبيعية صديقة لمبي ة 
حادا  قريد  من فحعها لمكاقحة األد ال مما يؤدع الع زياد  

( حثته المركبا  اساس 1985 حأخرحن، Purivisالحاصل 
بيحلحجت لمكاقحة األد ال من خزل افتاج حأطزق مركبا  

البتحر من كيميا ية من األحراق حالجتحر حالسيقان حاألزثار ح 
الفباتا  الحية حالفباتا  الفاضجة المتحممة. حكتلن تسهم ثته 
المخملا  قت تحسين خحاص التربة الليزياحية حالكيمياحية 

 Alsaadawiحالبيحلحجية فتيجةل لزياد  الماد  العضحية 
 (.Dayan، 2009ح

يعد محصحل زثر  الامس من أك ر المحاصيل احتحاءل 
( حمن 1999حاخرحن،  Maciasية  عمع المركبا  األليمحبا 

حاخرحن،  Maciasثته المركبا  ثت الليفحال  حالتربيفا   

( حلهته المركبا  أ ر حاضح قت المحاصيل المزرحعة 2004
بعدثا قت الدحر  الزراعية إت  بط  مخملا  زثر  الامس 
اإلفبا  حالفمح الخضرع حالجترع لمحاصيل الحبح  التت 

ية كما ا ر  باكل حاضح قت جميض تمتها قت الدحر  الزراع
 2006حاخرحن ،  Shahidأفحاع األد ال المراققة لها 

( إت ان المركبا  األليمحبا ية Boydston ،1997ح Vaughnح
الفاتجة من محصحل زثر  الامس لها امكافية تحقيق التفمية 

، Satsangiح Sharmaالمستدامة إلدار  مكاقحة األد ال 
2013.) 

قزء أحد اثم محاصيل العا مة البقحلية يعد محصحل البا
لمحتحاه العالت من البرحتين حان بتحره مصدر جيد لبعي 
العفاصر م ل اللحسلا  حالبحتاسيحم ححامي اللحلين حالفحاس 
بجاف  قمة احتحا ها عمع الدثحن المابعة حالكحلسترحل، حت ب  
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 552جتحرثا الفترحجين الجحع بحاسطة العقد الجترية بمعدل 
(. حتحاج  المحاصيل بصحر  Hassan ،1987سفحيال 1-م/ثتكغ

عامة حمفها الباقزء ماكمة كبير  حثت خطر افتاار األد ال 
حالتت تؤدع تأ يرا  مباار  تقمل من األفتاج كمال حفحعال من 
خزل مفاقستها عمع متطمبا  الفمح ماء، ضحء، مكان ... 

جاح اح قال إلخ(، حثته المفاقسة حاحد  من اثم العحامل لف
زراعة المحاصيل حرقض اح خلي قيمتها 

( حقد تسب  األد ال 2012حاخرحن،  Almubarakالتجارية 
خسا ر كبير  لممحاصيل حاثم ثته الخسا ر ثت خسا ر 

 الحاصل حمعدال  فمح المحصحل حتردع فحعية المفت .
حف رال لما تسبب  مبيدا  األد ال الكيميا ية من تمح    

قية ح هحر مااكل صحية فتيجة استخدامها قت المياه الجح 
تا ير قت الك ير من   حاسعة حملرطة حالتع اد  الع البصحر 

األف مة البي ية الحيحية حألست مار  اثر  األليمحبا ت قت 
مكاقحة األد ال ققد تضمن البح  معرقة مد  أستجابة 

زثر  الامس حأ رثا  لمخملا أصفاا مدخمة حدي ال من الباقزء 
 حاصل حاألد ال المراققة.قت ال

 المواد وطرائق العمل
فلت  تجربة حقمية قت حقل التجار  التابض لقسم 

جامعة بغداد أبت  ري (  -كمية الزراعة -يةالمحاصيل الحقم
اماالل حخط طحل ° 33.2الحاقعة ضمن خط عري 

م قحق مستح  سطح البحر 34.1ارقال حارتلاع ° 44.24
حقق تصميم  2010 -2009خزل المحسم الزراعت 
تا  عاممين إت تضمف   RCBDالقطاعا  الكاممة المعاا  

( مض مخملا  1التجربة استخدام اصفاا من الباقزء جدحل 
زثر  الامس مستحيين( التت اخت  من تجربة اجري  قت 
فلس الحقل بعد قطض الفحارا  الزثرية حترك  الفباتا  لتجا 

 7-5ه مفها باكل طبيعت  م قطع  الع قطض طحل الحاحد
سم حجلل  باللرن الكهربا ت لحين  با  الحزن  م طحف  
ححضع  قت اكياس حرقية الستخدامها قت التجربة حاضيل  

 .2-كغم.م 1بمقدار 
تم اجراء عمميا  خدمة التربة المتبعة حقسم الحقل الع 
 ز ة مكرار  حقسم المكرر الع الحاح مساحة كل لحح 

الباقزء المبيفة قت الجدحل م(، حتم زراعة اصفاا 3×م2 2م6
سم  50عمع خطحط المساقة بيفها  19/11/2009اعزه قت 

حتلن  2-فبا .م 20سم لتحقيق ك اقة فباتية 15حبين الجحر 
قت حجحد أح عدم حجحد مخملا  زثر  الامس داخل كل 

، NPK 0مكرر . حتم تسميد اري التجربة بالسماد المرك  
حاحد  اضيل  قبل  دقع  1-كغم.ثت240( بمعدل 27، 27

 الزراعة حتم الرع حس  حاجة المحصحل.
 قيد الدراسة: الصفات

 : األدغالأولً 
(: حسب  اعداد األد ال 2-أفحاع حك اقة األد ال فبا .م -1

بطريقة المربض القا م لمساحة حاحد متر مربض من كل ححده 
يحم حعفد الحصاد الجمبت  60ح 30تجريبية بعد 

 (.2001حالماجدع،
(: تم قطض فباتا  األد ال 2-لحزن الجاا لألد ال  م.ما -2

اختير  بصحر  عاحا ية من كل  2م0.25من مساحة 
ححد  تجريبية عفد مستح  سطح التربة خزل الحصاد 

حتع  °م70حجلل  قت قرن كهربا ت عفد درجة حرار  
               فبا  الحزن  م حس  الحزن الجاا لألد ال

 Al-chalabi ،1988.) 

 يبين معمومات أصناف الباقالء الداخمة في الدراسة :1جدول
 طريقة األستنباط واألصل الوراثي الجهة المستنبطة الصنف 

T1 محمي ------- ------- 

T2 ILB1814 ICARDA Syria ILB1814 

T3 S.C ICARDA Syria 

High yield ×cold tolerance (9 crosses): 

ILB1266-L26/2005,ILB1266-L17/2005,ILB1266-

LA5/2005,ILB1266-L46/2005,ILB1266-L47/2005 

T4 ILB1266 Spain ILB1266 

 : المحصولثانياً 
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اخت  القياسا  لخمسة فباتا  من حسط الححد  التجريبية 
 لدراسة الصلا  الحقمية الخاصة بالباقزء حامم :

عدد التلرعا  لمفبا  : تم حسابها قت مرحمة الفض   -1
 جت لمفبا اللسيحلح 

: تم حسا  عدد القرفا  الكمت  م  2-معدد القرفا  .  -2
 استخراج متحسطها

عدد البتحر بالقرفة : حسب  البتحر الفاتجة من حاصل  -3
الفباتا  الخمسة المحصحد   م قسم عمع عدد القرفا  

 الكمت

بتر   م(: حسب  يدحيال من حاصل الفباتا   500حزن  -4
  الخمسة المحصحد   م حزف

(: حس  من متحسط حاصل 1-حاصل البتحر  طن.ثت -5
 الك اقة الفباتية بالهكتار.× الفبا  الحاحد 

 : األحصائي التحميل
 Genstatتم تحميل البيافا  أحصا يا باستخدام برفام  

حقحرف  المتحسطا  الحسابية  RCBDححس  تصميم 
عمع  L.S.Dلممعامز  بأستعمال اختبار اقل قرق معفحع 

 (.Torri ،1980ح Steel 0.05مستح  
 والمناقشة النتائج

 : األدغالاوأل
. الع 2: تبين فتا   جدحل يوم 32. اعداد األدغال بعد 1

اختزال اعداد األد ال قت معامز  األصفاا حاضاقة 
اقل متحسط ألعداد  T1ح T2المخملا  ات حقق الصفلين 

بالتتابض حكتلن  2-فبا .م221.8ح 232.5األد ال بمل 
  معاممة اضاقة المخملا  ادفع متحسط بمل حقق

قياسال بمعاممة بدحن مخملا  حالتت  2-فبا .م237.2
حتبين فتا    2-فبا .م262.2سجم  اعمع متحسط بمل 

ان التداخل كان معفحيال بين المعامز  المختملة ات اعط  
مض اضاقة المخملا  اقل عدد اد ال  T2أح  T1المعاممة 

+  T3الترتي  قياسال بالمعاممة  عمع 2-فبا .م 217بمل 
بدحن اضاقة المخملا  التع اعط  اعمع عدد بمل 

 . حبتلن اختزل  عدد األد ال قت المعاممة 2-فبا .م323

T1 أحT2  كما اعط  33.18مض المخملا  بفسبة %
بدحن اضاقة مخملا  اقل عدد لألد ال بمل  T1المعاممة 

المخملا   +T4بيفما اعط  المعاممة 2-فبا .م  226.70
 .2-فبا .م 274.70أعمع عدد بمل 

اقل  T3: حقق الصفا يوم 62. اعداد األدغال بعد 2
كمتحسط  2-فبا .م 239.0متحسط ألعداد األد ال بمل 

 لمعامز  المخملا  حلم يختما معفحيا عن الصفا 

T1 حتبين الفتا    2-فبا .م 226.9محققا متحسطال بمل
قل متحسط ألعداد تحقيق معاممة اضاقة المخملا  ا

قياسال بمعاممة دحن اضاقة  2-فبا .م 154.8األد ال بمل 
 376.5المخملا  حالتت سجم  اعمع متحسط بمل 

+ المخملا   T3ح  T1. لم تختما المعاممة 2-فبا .م
معفحيال بأعطا ها اقل عدد لألد ال ات حقق  المعاممتين 

بالتتابض  2-فبا .م 124.70ح 123.30متحسط بمل 
+ بدحن مخملا  التت اعط  اعمع  T4بالمعاممة  قياسال 

ات بمغ  فسبة األختزال  2-فبا .م 488.70عدد بمل 
 % لممعاممتين بالتتابض.74.48% ح 74.76

. 2تبين الفتا   قت جدحل . اعداد األدغال عند الحصاد: 3
 T4حجحد قرحق معفحية بين األصفاا ات حقق الصفلين 

 274.3ح272.2مل اقل متحسط ألعداد األد ال بT3ح
كمتحسط لمعامز  المخملا  بالتتابض، حتبين  2-فبا .م

الفتا   التأ ير المعفحع ألضاقة المخملا  قت خلي اعداد 
األد ال ات حقق  معاممة اضاقة المخملا  اقل متحسط 

قياسال بالمعاممة بدحن اضاقة  2-فبا .م110.7بمل 
-.مفبا 491.7المخملا  حالتت سجم  اعمع متحسط بمل 

. اما التداخل بين األصفاا حاضاقة المخملا  ققد 2
مض اضاقة المخملا  اقل عدد اد ال  T4حقق  المعاممة 

عفد الحصاد قياسال بفلس الصفا  2-فبا .م 33.70بمل 
 510.70بدحن اضاقة التت اعط  اعمع عدد بمل 

ات بمغ  فسبة الخلي قت اعداد األد ال  2-فبا .م
+ المخملا   T2عاممة % كما يزح  ان الم93.40

كاف  األعمع قت عدد األد ال ضمن معامز  اضاقة 
كما تاير  2-فبا .م 180.00المخملا  بمعدل بمل 

 . 2الفتا   قت الجدحل 
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 2-وعند الحصاد واوزانها الجافة غم.م 62و 32يبين اعداد األدغال بعد  :2جدول

 األصناف

 ف لألدغالالوزن الجا عند الحصاد يوم 62بعد  يوم 32بعد 
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T1 226.7 217.0 221.8 
329.
0 

124.
7 

226.
9 

475.
0 

156.
0 

315.
5 

868.
2 

199.
1 

533.7 

T2 248.3 216.7 232.5 
333.
7 

216.
7 

275.
2 

505.
3 

180.
0 

342.
7 

911.
3 

224.
6 

568.0 

T3 323.3 243.3 283.3 
354.
7 

123.
3 

239.
0 

475.
7 

73.0 
274.
3 

839.
4 

110.
0 

474.7 

T4 250.3 274.7 262.5 
488.
7 

154.
3 

321.
5 

510.
7 

33.7 
272.
2 

943.
2 

56.9 500.0 

L.S.D 33.17 23.46 34.14 24.14 29.24 20.67 80.81 57.14 

 237.9 262.2 المتحسط
 

376.
5 

154.
8  

491.
7 

110.
7  

890.
5 

147.
7  

L.S.D 16.59 17.07 14.62 40.41 

بدحن اضاقة مخملا  لم تختما  T3ح T1الع ان المعاممة 
               475.00معفحيا قت اعطاء اعمع عدد اد ال بمل 

  .بالتتابض 2-فبا .م 475.70ح
مض  T1ممة . ان المعا2من المزح  من فتا   الجدحل 

يحم حبعد  30اضاقة المخملا  قد اعط  اقل عدد اد ال بعد 
يحم اع ان المخملا  قد اعاق  فمح األد ال قت المراحل  60

األحلع من الفمح مما يتيح لممحصحل الفمح حاألستلاد  من 
المتطمبا  البي ية لمفمح بدحن مفاقسة من قبل األد ال حتعد 

قت حيا  الفبا . كما يزح  ثته المراحل من المراحل الحرجة 
بصحر عامة ان فسبة الخلي قت اعداد األد ال كاف  
حاضحة قت حالة اضاقة المخملا  مقارفةل بالمعامز  فلسها 

لم يكن  T4التت لم تضاا لها المخملا . حلحح  ان المعاممة 
لمصفا اع مقاحمة لألد ال ات ازداد  اعداد األد ال بتقدم 

 حالة عدم اضاقة المخملا . مراحل الفمح لمفبا  قت
تاير الفتا   قت الجدحل  :2-. الوزن الجاف لألدغال غم.م4

قد حقق اقل متحسط لمحزن الجاا  T3. الع ان الصفا 2
، حتبين الفتا   ايضال التأ ير المعفحع 2- م.م 474.7بمل 

لمعاممة اضاقة المخملا  قت خلي الحزن الجاا 
قياسال  2- م.م147.7لألد ال ات حقق  اقل متحسط بمل 

بالمعاممة بدحن اضاقة المخملا  حالتت سجم  اعمع 
. اما التداخل بين المعامز  2- م.م890.5متحسط بمل 

مض T3 ح  T4المختملة ققد كان معفحيال ات تلحق  المعاممة 

اضاقة المخملا  بأعطاء اقل حزن جاا لألد ال بمل 
عدم  بالتتابض مقارفةل بمعامز  2- م.م 110.0ح56.90

اضاقة المخملا  التت برز باكل حاضح ارتلاع األحزان 
+ بدحن T3 ح T4الجاقة لمعامزتها ات اعط  المعاممة 

- م.م 839.4ح 943.20مخملا  اعمع حزن جاا بمل 

بالتتابض. حعز  سب  ارتلاع الحزن الجاا لألد ال قت  2
+ بدحن اضاقة مخملا  الع ارتلاع T3 ح T4المعاممة 

( حعدم 2األد ال قت فلس المعاممة جدحل  اعداد حك اقة
مفاقسة الصفا لألد ال مما اد  الع ازدياد ك اقتها 

 حبالتالت زياد  احزافها الجاقة. 

 : المحصولثانياً 
قت  T1( الع تلحق الصفا 3تاير الفتا   قت جدحل 

ح عدد  2-الحاصل ا م  مكحفات  ات حقق اعمع عدد قرفا .م
بتر   500ر بالقرفة ححزن قرفا  قت الفبا  ح عدد بتح 

 1-قرع.فبا  2.50ح 2-قرفة.م 70.00حالحاصل ات بمغ  
بالتتابض  1-طن.ثت 3.50 م ح 406.7ح 1-بتر .قرفة 3.20ح

ححقق  معاممة اضاقة المخملا  اعمع متحسطا  بمغ  
 1-بتر .قرفة 2.20ح 1-قرع.فبا  2.30ح 2-قرفة.م 49.30

حسط بالتتابض كمت 1-طن.ثت 2.80 م ح 354.10ح
لألصفاا. اما التداخل بين األصفاا حمعامز  إضاقة 

+ المخملا  بتحقيقها اعمع  T1المخملا  ققد تلحق  المعاممة 
 3.60ح 2-قرفة.م 84.00متحسط لمحاصل حمكحفات  بمل 
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بالتتابض  1-طن.ثت 4.60ح1-بتر .قرفة    4.20ح 1-قرع.فبا 
. 

 

 
 

 عمى حاصل ومكونات بعض اصناف الباقالء   يبين تأثير اضافة مخمفات زهرة الشمس :3جدول

اف
صن

األ
 

2-عدد القرنات.م
 1-الحاصل طن.هـ بذرة 522وزن  عدد البذور بالقرنة 1-عدد التفرعات.نبات 

فات
مخم

ون 
بد

 

ات
خمف

 الم
مع

 

سط
متو

ال
فات 

مخم
ون 

بد
 

ات
خمف

 الم
مع

 

سط
متو

ال
فات 

مخم
ون 

بد
 

ات
خمف

 الم
مع

 

سط
متو

ال
فات 

مخم
ون 

بد
 

ات
خمف

 الم
مع

 

المت
سط

و
فات 

مخم
ون 

بد
 

ات
خمف

 الم
مع

 

سط
متو

ال
 

T1 56.0 84.0 70.0 1.5 3.6 2.5 2.2 4.2 3.2 396.0 417.3 406.7 2.4 4.6 3.5 

T2 47.3 73.3 60.3 1.1 2.8 2.0 0.8 3.5 2.1 323.7 427.0 375.3 1.9 4.0 2.9 

T3 20.7 27.3 24.0 0.7 1.5 1.1 0.4 1.1 0.8 300.8 328.8 314.8 1.0 1.6 1.3 

T4 11.0 12.7 11.8 0.9 1.4 1.2 0.7 0.2 0.5 211.8 243.1 227.5 0.4 0.9 0.6 

L.S.D 8.44 5.97 0.73 0.51 0.76 0.53 33.62 23.78 0.46 0.32 

 49.3 33.8 المتحسط
 

1.0 2.3 
 

0.1 2.2 
 

308.1 354.1 
 

1.4 2.8 
 

L.S.D 4.22 0.36 0.38 16.81 0.23 

بدحن   T4ع ان المعاممة حكتلن ااار الجدحل فلس  ال
المخملا  كاف  األقل قت الحاصل حا م  مكحفات  ات اعط  

 500اقل عدد قرفا  حاقل عدد تلرعا  بالفبا  حاقل حزن 
 0.90ح 2-قرفة.م 11.00بتر  حاقل حاصل ات بمغ  

بالتتابض. حقد  1-طن.ثت 0.40 م ح 11.90ح 1-قرع.فبا 
د ال حاحزافها يعز  سب  تلن الفخلاي اعداد حك اقة األ

+ المخملا  مما اتاح T1( قت المعاممة 2الجاقة جدحل 
اللرصة لمصفا لمفمح بدحن مفاقسة اديد  لألد ال حالتع 
افعكس عمع مكحفا  الحاصل حمن  م افعكس عمع الحاصل 

+ المخملا  حبدحن T4الفها ت. كما يبين الجدحل ان المعاممة 
حفات  مما ياير المخملا  كاف  االقل قت الحاصل حجميض مك

الع ان ثتا الصفا من الباقزء ليس لدي  اع قدر  عمع 
ألد ال حكتلن  ير متحمل لممركبا  األليمحبا ية ا مفاقسة

التع  T1الفاتجة من مخملا  زثر  الامس قياسا بالصفا 
كان األقضل حتع قت المعامز  بدحن اضاقة المخملا  ات 

مقارفةل ببقية اعطع اعمع الفتا   قت الحاصل حمكحفات  
معامز  األصفاا بدحن مخملا  مما ياير الع اف  صفا 

 مفاقس جيد لألد ال حمتحمل لممركبا  األليمحبا ية.
 المراجع

 (.2221)الجمبت، قا ق تحقيق حليمع اسماعيل الماجدع
فباتا  األد ال المفتار  عمع خطحط سكن حديد العراق. 
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ABSTRACT 
A field experiment was conducted at the research farm of Field Crops Department, College of Agriculture – 

University of Baghdad during winter season 2009-2010 to study the response of new Faba bean cultivars to 

sunflower residue and its effect on yield, yield components and companion weeds. Randomized complete 

block design with three replications was used for the experiment, the experiment included using bean 

cultivars (T1, T2, T3 and T4) with and without adding sunflower residue. The results showed that cultivar (T1) 

with sunflower residue gave less number of weeds with percentage of reduction of 33.18% after 30 days of 

treatments, whereas no significant differences were recorded between cultivar(T1) with sunflower residue and 

cultivar(T3) with sunflower in giving less number of weeds after 60 days of treatment with reduction 

percentage of 74.76% and 74.48% respectively. While(T4) treatment with sunflower residue achieved less 

number and less dry weight of weeds at harvest at percentage of 93.40% in number of weeds and 56.90% in 

weeds dry weight comparing with dry weight increasing in all other treatments without sunflower residue. 

The results showed that the effect of sunflower residue increased the number of weeds and its dry weight 

which reflected on yield and its components in which the treatment of cultivar(T1) with sunflower residue 

achieved higher yield, higher number of bods .m
2
, higher number of bods/plant and higher number of 

weeds/bod reached 4.6 ton/ha, 84 bod/m
2
, 84.00 branch  per plant and 4.20 seed per legume.from the results 

we concluded that the local cultivar(T1) was the best in tolerating allelopathy compounds in comparison with 

the cultivar (T4) which was unable to compete weeds and unable to tolerate allelopathy compounds resulting 

from sunflower residue. 

Key words: Sunflower residues, Faba bean, yield. 

 

 

 

 

 

 

 

 


