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)Helianthus annuus L.)تأثير رش المنغنيز في نمو وحاصل ثالثة أصناف من زهرة الشمس
محمد عبد المنعم حسن

مؤيد هادي إسماعيل العاني
كلية الزراعة ـ جامعة األنبار ـ العراق

بسام رمضان سرهيد

الخالصة
ـ محافظة األنبار لمعرفة تأثير مستويات رش. في مدينة الرمادي1122 نفذت تجربة حقلية خالل الموسم
F.S( ) في بعض صفات نمو وحاصل ثالث أصناف من زهرة الشمس2-لتر. ملغم01 و11 و1( المنغنيز
 طبقت تجربة وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة بترتيب القطع المنشقة وبثالثة.)وفالمي ويور فلور
01  إذ أعطى المستوى، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية لمستويات المنغنيز فيما بينها.مكررات
33.04( ) وتركيز المنغنيز في النبات2-نبات.1 سم4444( أعلى معدل لكل من المساحة الورقية

2-

لتر.ملغم

) في حين تفوق2-هـ. ميكاغرام0.413(  سم) وحاصل البذور الكلي20.34( ) وقطر القرص2-كغم.Mnملغم
 كما لوحظ ان.) سم2.032(  سم) وقطر الساق232.70(  في الصفات ارتفاع النبات2-لتر. ملغم11 المستوى
 إذ أعطى اعلى القيم في كافة مؤشرات الدراسة،أفضل صنف ابدى استجابته لرش المنغنيز هو الصنف يور فلور
 أثر التداخل بين مستويات رش المنغنيز وأصناف زهرة.عدا المساحة الورقية التي تميزت في الصنف فالمي
.الشمس تأثي اًر معنوياً في كافة تلك المؤشرات

Effect of manganese foliar application on growth and yield of three
sunflower (helianthus annuus l.) Varieties
Bassam Ramadhan Sarheed, Muaiad Hadi Ismieel Al.Ani, Mohmmed abd Almnam Hasn
College of Agriculture -University of AL-Anbar - Iraq

Abstract
A Field experiment was conducted in Ramadi city, Al-Anbar province in the
spring season 2011 to evaluate the effect of three Manganese foliar application
levels which were (0,20 and 30 mg.L-1) on growth and yield of three sunflower
varieties (F.S, Flame and Euro Flore). Split plot experiment was carried out using
RCBD experiment design with three replicate. Study results showed a significant
difference in plant growth and yield. The level 30 mg.L-1 gave the highest average of
plant leaf area (4446 cm2.plant-1), manganese absorption quantity (99.36 mg.kg-1),
head diameter (13.76cm), seed yield (3.629 mega gr.h-1). While the level 20 mg.L- 1
was exceeded in plant height (171.53cm), stem diameter (1.371cm), The Euro Flore
variety reached the highest average on all parameters except plant leaf area ,which
exceeded in flame variety. The interaction effects between Manganese levels and
sunflower varieties was significantly affected all studied parameters.
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المقدمة
تعد مشكلة نقص العناصر الصغرى ) )Micronutrientsومنها المنغنيز من المشاكل المؤثرة في
انخفاض الحاصل ونوعيته .المنغنيز هو أحد العناصر الضرورية لنمو النبات ،إذ ان له دور مهم في النمو
الطبيعي للنبات وفي إكمال دورة حياته وتحتاج النباتات المنغنيز بكميات قليلة جدا على الرغم من أهمية ودخوله
في العمليات الفسيولوجية والتفاعالت الحيوية داخل النبات السيما التفاعالت األنزيمية ( )2ولكنه لم يحظى
باالهتمام الكافي من ناحية أضافته كسماد مما يتسبب في انتتاج محاصيل غذائية ذات تراكيز ضئيلة من هذا
العنصر الضروري ومن ثم تظهر أعراض نقصه على النباتات وأعراض األم ارض المختلفة على األنسان
والحيوان.
ان إضافة المنغنيز إلى التربة التي تحوي على نسبة عالية من معادن الكاربونات التي تعمل على
خفض نسبة الذائب والممتز منه في التربة وارتفاع درجة تفاعل التربة في الترب الكلسية جعل معظم العناصر
الغذائية الصغرى قليلة الجاهزية (8و .)24لذلك فقد بينت األبحاث ان  %87من حاجة النباتات من المغذيات
يمكن إعطائها عن طريق التغذية الورقية ( )20والتي تؤدي إلى زيادة االستفادة من المنغنيز كأسمدة مضافة
( .)1أشار ( )3ان رش المنغنيز بتركيز  11و 01ملغم .لتر

2-

أدى إلى زيادة معنوية في ارتفاع النبات ووزن

البذور في صنفين من حنطة المكسيباك وأبو غريب المزروع في تربة كلسية .كما وجد ( )0استجابة نبات
الحنطة للرش بالمنغنيز بتركيز  17ملغم.لتر

2-

بتحقيقه زيادة معنوية في حاصل الحبوب .كما الحظ ( )4عند

رش الباذنجان بالمنغنيز بالتراكيز (1،17و 71ملغم Mnلتر )2-لمرتين زيادة في ارتفاع النبات ،عدد التفرعات
والثمار في النبات ،وزن الثمرة والحاصل الكلي للنبات .وفي دراسة ل ـ ( )27وجد ان رش نباتات الحنطة بالمنغنيز
أعطى اعلى المعدالت في الصفات (ارتفاع النبات ،المساحة الورقية ،عدد األشطاء ونسبة النتروجين والفسفور
والبوتاسيوم في الحبوب) .فيما بلغ تركيز المنغنيز في الحبوب  114.44مايكروغرام.غم .2-أما حاصل الحبوب
بلغ  7.03طن.هـ

2-

قياساً بالنبات غير المعاملة بالمنغنيز .كما وجد كال من ( )3عند إضافة المنغنيز رشاً على

الحنطة بالتراكيز (1،17و 71ملغم.لتر .)2-تفوق معاملة الرش  71ملغم.لتر

2-

في صفة ارتفاع النبات ،عدد

األشطاء ،عدد السنابل ،عدد الحبوب ،طول السنبلة ،وزن  2111حبة وحاصل الحبوب مقارنة بمعاملة عدم
اإلضافة.
يعد محصول زهرة الشمس ) (Helianthus annuus L.أحد اهم المحاصيل الزيتية في العالم ويأتي
بالمرتبة الثانية بعد فول الصويا ( )Glycine Max L.وهو من المحاصيل األكثر رواجاً في األسواق التجارية
العالمية ،تصل نسبة الزيت في بذوره إلى  %43وهو من الزيوت الصحية الصالحة للتغذية البشرية الحتوائه على
الحامض الدهني  Omega3فضال عن األحماض الدهنية غير المشبعة مثل  Oleicو Linoleicالتي تشكل
أكبر نسبة من األحماض الدهنية مجتمعة ( )%32-87مع قلة حساسيته للتأكسد في فترة التعبئة والتخزين (21
و .)10وبالنظر لتدني انتتاج هذا المحصول في ظروف تربنا وعدم مالئمة مناخ زراعته في وسط وجنوب العراق
لذا تم اتباع سبل عدة لزيادة اإلنتاج منها استخدام أصناف جيدة ذات قابلية عالية على استغالل موارد النمو
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المتوفرة لزيادة اإلنتاج واضافة عناصر غذائية قد تكون مفقودة أو قليلة مثل المنغنيز لذا جاءت الدراسة الحالية
والتي تهدف إلى رش المنغنيز وتأثيره في بعض أصناف من زهرة الشمس الثالثة.
المواد وطرائق العمل
أجريت تجربة حقلية في الموسم الربيعي  1122في أحد حقول المزارعين عند ضفة نهر الفرات التابعة
(Typic

لمينة الرمادي بمحافظة األنبار في تربة مزيجة طينية مصنفة ضمن مجموعة الترب العظمى

 )Torrifluventحسب تصنيف ( .)17أخذت عينة ممثلة للحقل الجدول  2يبين بعض الصفات الفيزيائية
والكيميائية المقدرة لتربة الدراسة وحسب الطرائق الواردة في ( 28و.(11
جدول  1بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة

الرمل
002

مفصوالت التربة غم .كغم
الغرين
092

1-

الطين
092

صنف النسجة

الكثافة الظاهرية
(ميكا غرام .م)3-

Clay loam

1.36

اإليصالية
الكهربائية*
(ديسي سيمنز .م)1-

درجة
تفاعل التربة*
))pH

المادة
العضوية
(غم .كغم )1-

معادن
الكاربونات
(غم .كغم)1-

الجبس
(غم .كغم)1-

النتروجين الكلي
(غم .كغم )1-

الفسفور الجاهز
(ملغم .كغم 1-تربة)

070.

.7.0

6.4

002

07.2

271.0

4.6

األيونات الموجبة والسالبة الذائبة* سنتمول .كغم
Ca++
27.2

Mg + +
0.30

Na+
2700

تربة* 1-

 Cl0.90

K+
0.20

=HCO3
2700

=CO3
Nil

= SO4
0..0

* تم تقديرها في مستخلص عجينة التربة المشبعة

حرثت ارض التجربة بالمحراث المطرحي ونعمت وسويت وقسمت إلى وحدات تجريبية أبعادها (0X0
م) أي بمساحة 3م 1مع ترك فواصل 2.7م بين األلواح والقطاعات .أضيف الفسفور بمعدل  81كغم.Pه

2-

على

هيئة سماد السوبر فوسفات الثالثي ( (P%11بدفعة واحدة أثناء أعداد األرض للزراعة أما السماد النيتروجيني
فقد أضيف بمعدل  281كغم .Nه

2-

باستعمال سماد اليوريا ( )N%44على دفعتين األولى بعد  27يوماً من

الزراعة والثانية بعد  47يوماً من الزراعة في بداية مرحلة تكون البراعم الزهرية (.)7
طبقت تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة بترتيب القطع المنشقة R.C.B.D.
وبثالثة مكررات ،مثلث األصناف العامل األول كمعامالت رئيسية وشملت الصنف الهجين  F.Sوالصنف فألمي
 Flameوالصنف يور فلور  Euro Floreأما في العامل الثاني (المعامالت الثانوية) فكان الرش بثالث
مستويات من المنغنيز على هيئة كبريتات المنغنيز المائية ( )O1H4.4MnSOهي ( Oو 11و )01ملغم .Mn
لتر

2-

وقد رشت النباتات مرتين مرة عند التزهير واألخرى بعد  27يوم من الرشة األولى بعد إضافة المادة الناشرة

 Tween 20بمعدل  %0.1على أساس الحجم لتقليل الشد السطحي لجزيئات الماء وعند الصباح الباكر حتى
البلل التام باستعمال مرشة ظهرية .أما نباتات معاملة المقارنة فقد رشت بالماء فقط.
زرعت بذور زهرة الشمس ) )Helianthus annuus L.بتاريخ  1122/0/2على خطوط المسافة بين
خط وأخر 37سم والمسافة بين جورة وأخرى 11سم وبكثافة نباتية  32418نبات .هـ
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أجريت عملية الري عند استنزاف  %71من الماء الجاهز باستعمال الطريقة الوزنية،

كما أجريت عمليات الترقيع والخف إلى نبات واحد في كل جورة بعد أسبوعين من موعد البزوغ ( )12تمت عملية
خدمة المحصول والتعشيب يدويا للمحصول حسب الحاجة .تم الحصاد في  1122/3/2بعد انتخاب عشرة
نباتات عشوائياً من الخطوط الوسطية المغلفة أقراصها بأكياس مشبكة بعد اكتمال تلقيح أزهار القرص وذبول
األوراق التويجية لحمايتها من الطيور لدراسة الصفات األتية:
تم قياس ارتفاع النبات (سم) ابتداء من سطح التربة حتى قاعدة القرص .حسبت المساحة الورقية (سم 1نبات)2-
وفق المعادلة التالية
L.A= 6.72+0.65W2
حيث  L.Aالمساحة الورقية و  W2مربع عرض الورقة ()14
تم قياس قطر الساق (سم) بواسطة القدمة على بعد  21سم من سطح التربة ( .)4قدر معدل قطر القرص (سم)
حسب طريقة ) (20عن طريق قياس الجزء الذي يشمل األزهار القرصية .وتم حساب حاصل البذور الكلي
(ميكاغرام.هـ )2-بعد أن قطعت األقراص للنباتات العشرة عند النضج التام (تحول الجهة الخلفية للقرص إلى
اللون األصفر وتلون القنابل باللون البني) ( ،)21فرطت بذورها باليد ثم جففت في الهواء وتم حسابها من خالل
ضرب حاصل النبات الواحد  xالكثافة النباتية بالوحدة التجريبية ثم حولت إلى الهكتار .كما قدر تركيز المنغنيز
في النبات (ملغم.كغم )2-وفي األوراق وفق الطريقة الواردة في ( )23ثم قدرت بجهاز االمتصاص الذري
).)Atomic Absorption
حللت بيانات الدراسة حسب طريقة تحليل التباين ( )ANOVAضمن تصميم القطاعات التامة المعشاة بترتيب
القطع المنشقة  R.C.B.Dومقارنة متوسطات المعامالت باستخدام اقل فرق معنوي  L.S.Dعند مستوى
احتمالية  %7وباستخدام البرنامج .Genestat
النتائج والمناقشة
ارتفاع النبات (سم)
يوضح جدول  1تأثير رش المنغنيز في أصناف زهرة الشمس وتداخالتهما في صفة ارتفاع النبات ،فقد
أدت إضافة المنغنيز بالمستويين  11و 01ملغم .Mnلتر

2-

إلى زيادة معنوية في ارتفاع النبات بمعدل 242.11

سم و 274.30سم على التوالي قياساً مع معاملة المقارنة (بدون إضافة المنغنيز) التي سجلت اقل معدل الرتفاع
النبات بلغ  247.34سم .كما يالحظ تفوق معنوي للمستوى األول على المستوى الثاني .ويعزى ذلك إلى دور
المنغنيز في الفعاليات الحيوية للنبات ،إذ يشارك في عمليات األكسدة واالختزال في نظام االنتقال اإللكتروني في
تفاعالت الضوء في عملية التركيب الضوئي ( )22ويعزى ذلك إلى دور المنغنيز في تكوين العديد من المركبات
(السايتوكرومات والفيروكسين) ذات األهمية الكبيرة في عملية التمثيل الضوئي والذي بدوره يدفع باتجاه زيادة
معدالت التمثيل ومن ثم زيادة تصنيع وتراكم المادة الجافة مما يؤدي إلى زيادة معدالت النمو وهذا انعكس بشكل
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واضح على زيادة ارتفاع النبات .وتتفق النتائج مع (3و0و )4الذين وجدوا في زيادة في ارتفاع نباتات الحنطة
عند إضافة المنغنيز.
جدول 2تأثير رش المنغنيز في ارتفاع نبات (سم) أصناف زهرة الشمس
أصناف زهرة الشمس ()V
F.S

مستويات المنغنيز (ملغم  .Mnلتر(C( )1-
00
00
0
151.27
153.63
138.67

معدل األصناف
147.86

Flame

149.10

158.50

153.37

16..11

Euro Flore

150.10

171.53

166.17

112.11

4.158

L.S.D 0.05 C * V
معدل المستويات
L.S.D 0.05

145.96

161.22

156.93
0.664

2.927

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثيرات معنوية بين األصناف في هذه الصفة .إذ تفوق الصنف
يور فلور معنوياً على الصنف فالمي والصنف  F.Sبتحقيقه اعلى ارتفاع بلغ  241.41سم كما تفوق الصنف
فالمي ( 270.44سم) واألخير تفوقاً معنوياً على الصنف  243.84( F.Sسم) .وقد يعود السبب إلى اختالف
األصناف في هذه الصفة إلى طبيعة الصنف الوراثية وهذا ما أكده (1.و )1.من أن أصناف زهرة الشمس
تختلف فيما بينها أما التداخل بين مستويات المنغنيز واألصناف فقد أثر معنوياً في صفة ارتفاع النبات ألصناف
زهرة الشمس إذ بلغ اعلى معدل الرتفاع النبات  232.70سم عند المستوى  11ملغم .Mnلتر 2-عند الصنف
يور فلور قياساً مع معاملة المقارنة عند الصنف  F.Sبلغ  208.43سم.
المساحة الورقية (سم.2نبات)1-
يالحظ من الجدول  0وجود تأثير معنوي لرش المنغنيز في قيم المساحة الورقية قياساً مع معاملة
المقارنة (بدون إضافة منغنيز) .فقد تفوق المستوى  01ملغم  .Mnلتر
 4444سم.1نبات

2-

2-

معنوياً بتحقيقه اعلى قيمة بلغت

قياساً مع معاملة المقارنة التي سجلت اقل معدل للمساحة الورقية بلغت 0274

سم .1نبات .2-في حين لم يالحظ فرق معنوي بين المستويين أعاله .ويعود السبب إلى دور المنغنيز في زيادة
نشاط اإلنزيمات كأنزيم  dehydrogenaseفي دورة كربس ( )TCAويؤدي دو اًر مهماً في إنتاج الكلوروفيل كما
يعمل على تمثيل وزيادة السكر واألوراق وأيضا له دور في عملية تبادل المركبات النيتروجينية ( )22وتتفق
النتائج مع ( )27الذي أشار إلى زيادة المساحة الورقية برش المنغنيز على الحنطة.
كما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فرق معنوي بين أصناف زهرة الشمس في صفة المساحة
الورقية .إذ تفوق الصنف فالمي معنوياً بأعلى معدل بلغ  4142سم .1نبات
الذي بلغ اقل معدل  0038سم .1نبات

2-

2-

مقارنة مع معدل الصنف F.S

كما تفوق الصنف فالمي على الصنف  F.Sفي حين لم يالحظ فرق
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معنوي بين الصنف فالمي والصنف يور فلور .كذلك كان التداخل معنوياً بين رش المنغنيز وأصناف زهرة
الشمس في هذه الصفة .إذ بلغ اعلى معدل للمساحة  4314سم .نبات
لتر

2-

2-

عند إضافة المستوى  01ملغم .Mn

للصنف يور فلور أما اقل معدل في المساحة الورقية بلغ  1432سم .1نبات

2-

عند معاملة المقارنة (بدون

إضافة منغنيز) للصنف .F.S
جدول .تأثير رش المنغنيز في المساحة الورقية (سم.2نبات )1-ألصناف زهرة الشمس
مستويات المنغنيز (ملغم .Mnلتر(C( )1-
00
00
0
0922
0.10
0091

أصناف زهرة الشمس ()V
F.S

معدل األصناف
..33

Flame

0010

0.0.

0.0.

1211

Euro Flore

0009

02.1

0.20

1103

458.3

L.S.D 0.05 C * V
.161

معدل المستويات
L.S.D 0.05

1111

11.0

206.9

310.1

قطر الساق (سم)
يشير جدول  4وجود فرق معنوي لرش المنغنيز في قطر الساق قياساً مع معاملة المقارنة (بدون إضافة
المنغنيز) .فقد أدت إضافة المستوى  11ملغم .Mnلتر
المستوى  01ملغم .Mnلتر

2-

2-

إلى زيادة معنوية بمعدل  2.032سم قياساً مع

(2.070سم) ومع معاملة المقارنة (بدون إضافة المنغنيز) والتي سجلت اقل

معدل القطر الساق بلغت  2.102سم .كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فرق معنوي بين أصناف زهرة
الشمس في صفة قطر الساق .إذ تفوق الصنف يور فلور معنوياً بأعلى معدل بلغ  2.033سم مقارنة مع معدله
في الصنف فالمي الذي بلغ  2.138سم واللذان تفوقا معنوياً مقارنة مع الصنف  F.Sالذي أعطى اقل معدالً
بلغ  2.173سم كما كان هناك تداخل معنوي بين مستويات رش المنغنيز وأصناف زهرة الشمس في صفة قطر
الساق ،إذ تفوق المستوى  01ملغم  .Mmلتر

2-

عند اضافته إلى الصنف يور فلور بأعلى معدل بلغ 2.481

سم قياساً بنباتات الصنف  F.Sالمرشوش إليها الماء فقط (معاملة بدون إضافة).
جدول 4تأثير رش المنغنيز في قطر الساق (سم) ألصناف زهرة الشمس
أصناف زهرة الشمس ()V
F.S

مستويات المنغنيز (ملغم Mn.لتر(C( )1-
00
00
0
17022
1701.
171222

معدل األصناف
1.263

Flame

17002

17000

17022

1.233

Euro Flore

170.0

17000

17022

1..33

1.1331

L.S.D 0.05 C * V
معدل المستويات
L.S.D 0.05

1.2.1

1..6.

1..01
1.1131
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تركيز المنغنيز في النبات (ملغم.Mnكغم)1-
يبين الجدول  7إن الرش بالمنغنيز كان له تأثير معنوي في تركيز المنغنيز في النبات فقد حقق
المستوى  01ملغم .Mnلتر
 11ملغم .Mnلتر

2-

2-

اعلى قيمة بلغت  33.04ملغم . Mnكغم

والذي اختلف معنوياً عن المستوى

2-

( 33.77ملغم .Mnكغم )2-وتفوق كال المستويين معنوياً على معاملة المقارنة (بدون

إضافة المنغنيز) والتي أعطت اقل معدل لهذه الصفة بلغ  72.73ملغم .Mnكغم

2-

يعزى السبب إلى إضافة

المنغنيز الذي أدى إلى تشجيع نمو النبات من خالل وظائفه كعامل مساعد في بناء الكلوروفيل وبالتالي زيادة
عملية التنفس وعملية التركيب الضوئي ( )22ومن ثم زيادة تركيز الممتص منه في النباتات وحسب مستويات
إضافة المنغنيز رشاً مقارنة بمعاملة بدون إضافة وهذا يتفق مع ( )27بزيادة تركيز المنغنيز في أوراق الحنطة
مقارنة بمعاملة عدم رش المنغنيز.
جدول 5تأثير رش المنغنيز في تركيز المنغنيز في النبات(ملغم.Mnكغم )1-ألصناف زهرة الشمس
مستويات المنغنيز (ملغم .Mnلتر(C( )1-

أصناف زهرة الشمس
() V

0

0

معدل األصناف

0

F.S

0272.

.0700

9270.

02.11

Flame

0179.

2270.

12170.

00.3.

Euro Flore

01790

20710

12.700

31.61

..1.6

L.S.D 0.05 C * V
61.63

معدل المستويات
L.S.D 0.05

03.66

33..1
2.326

1.313

أشارت نتائج تحليل اإلحصائي إلى وجود فرق معنوي بين األصناف .إذ بلغ اعلى معدل في تركيز
المنغنيز  81.72ملغم .Mnكغم(2-الذي لم يختلف مع الصنف فالمي والذي حقق معدل بلغ  33.80ملغم
.Mnكغم )2-قياساً مع الصنف  F.Sالذي أعطى اقل معدال بلغ  31.24ملغم .Mnكغم .2-كذلك كان تداخل
معنوياً بين مستويات المنغنيز المضافة ألصناف زهرة الشمس في صفة تركيز المنغنيز في النبات إذ تفوق
الصنف يور فلور المضاف إليه المنغنيز بالمستوى  01ملغم .Mnلتر
 214.44ملغم .Mnكغم
.Mnكغم

2-

2-

2-

بأعلى معدل لهذه الصفة بلغت

قياساً مع اقل معدل لتركيز المنغنيز في النبات بلغت معدالً  71.84ملغم

لمعاملة المقارنة عند الصنف .F.S

قطر القرص (سم)
يوضح جدول  4تأثير رش المنغنيز وأصناف زهرة الشمس وتداخالتهما في صفة قطر القرص .لوحظ
تأثير معنوياً في زيادة معدل قطر القرص ،أعطى مستوى اإلضافة األول
اً
إن لمستويات المنغنيز المضاف رشاً
 11ملغم  .Mnلتر

2-

معدل لقطر القرص بلغ  20.42سم والذي تفوق معنوياً على معاملة المقارنة 22.42
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كما ارتفع معدل قطر القرص عند إضافة المستوى  01ملغم .Mnلتر 2-بلغ  20.34سم

والذي

تفوق معنوياً على

المستوى األول ومعاملة المقارنة يعود السبب إلى دور المنغنيز في الفعاليات الحيوية للنبات ،إذ يشارك في
عمليات األكسدة واالختزال في نظام االنتقال اإللكتروني في تفاعالت الضوء في عملية التركيب الضوئي (.)22
جدول 1تأثير رش المنغنيز في قطر القرص (سم) ألصناف زهرة الشمس
مستويات المنغنيز (ملغم .Mnلتر(C( )1-

أصناف زهرة الشمس

معدل األصناف

()V
F.S

0
11.25

00
13.66

00
12.83

Flame

11.58

12.80

13.80

12.72

Euro Flore

12.02

13.76

14.66

13.48

0.906

L.S.D 0.05 C * V
معدل المستويات
L.S.D 0.05

12.58

11.61

13.76

13.41

0.924

0.259

أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فرق معنوي بين أصناف زهرة الشمس في صفة
قطر القرص بينما كان هناك تداخال معنوياً في قطر القرص بين مستويات المنغنيز واألصناف .إذ حقق
المستوى  01ملغم .Mnلتر

2-

المضاف إلى الصنف يور فلور اعلى معدل لقطر القرص  24.44سم قياساً مع

معاملة المقارنة التي أعطت اقل معدل بلغ  22.17سم.
الحاصل الكلي (ميكاغرام.هـ)1-
يبين جدول  3تأثير رش المنغنيز في نمو أصناف زهرة الشمس وتداخالتهما في الحاصل الكلي.
أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي إلضافة المنغنيز في قيم معدالت الحاصل الكلي قياساً مع معاملة المقارنة
(بدون إضافة المنغنيز) .فقد أعطى المستوى األول  11ملغم .Mnلتر
الكلي بلغت معدالً  0.711ميكاغرام.هـ

2-

2-

زيادة واضحة معنوياً في الحاصل

قياساً مع معاملة المقارنة التي سجلت اقل معدل للحاصل الكلي بلغ

 0.111ميكاغرام.هـ .2-في حين تفوق معنوياً المستوى الثاني  01ملغم .Mnلتر
المقارنة بتحقيقه اعلى معدل في الحاصل الكلي بلغ  0.413ميكاغرام.هـ

2-

 2-على

المستوى األول ومعاملة

ويعود السبب كون الحاصل الكلي

للبذور هو محصلة لمؤشرات النمو والصفات األخرى التي أثرت فيها إضافة المنغنيز رشاً ،تتفق النتائج مع
(0،3و )27عند رش المنغنيز على الحنطة.
كما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فرق معنوي بين أصناف زهرة الشمس في صفة الحاصل
الكلي .إذ أعطى الصنف يور فلور اعلى معدل بلغ  0741ميكاغرام.هـ

2-

والذي تفوق معنوياً عن الصنف فالمي

الذي بلغ معدالً  0.023ميكاغرام.هـ .2-كما وتفوق معنوياً الصنف يور فلور على الصنف  .F.Sولوحظ
للتداخل بين مستويات المنغنيز وأصناف زهرة الشمس تأثي اًر معنوياً في الحاصل الكلي للبذور حيث بلغ اعلى
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معدل للحاصل  0.880ميكاغرام.هـ2-عند إضافة المستوى  01ملغم .Mnلتر 2-على الصنف يور فلور قياساً مع
معاملة المقارنة المرشوشة بالماء على الصنف  F.Sوالتي بلغت  1.843طن .هـ

.2-

جدول 0تأثير رش المنغنيز في الحاصل الكلي (ميكاغرام.هـ )1-ألصناف زهرة الشمس
أصناف زهرة الشمس ()V

مستويات المنغنيز (ملغم .Mnلتر(C( )1-

معدل األصناف

0

00

00

F.S

072..

07092

070.0

..200

Flame

07200

070..

07.02

...10

Euro Flore

0710.

07.02

07220

..611

1.261

L.S.D 0.05 C * V
معدل المستويات
L.S.D 0.05

..122

..612

..123

1.111

1.2.3
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