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Zea maysتراكیب وراثیة من الذرة الصفراءلتعفیر بذور ثالثةیةالجدوى االقتصادتحلیل  L.

  تلفة المقاومة لمرض التفحم العاديمخ

  

  صالح الزوبعيعبد الرزاق یونس

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة

  

  الخالصة

ومبید )vitavax(فیتافاكسبمبیدي ال.Zea mays Lدرست الجدوى االقتصادیة لتعفیر بذور الذرةالصفراء 

5012شهد عالي المقاومة واباء(  ةتراكیب وراثیة  مختلفة المقاوموعلى ثالثة)Divideend 3ds\WS(الدفیدیند

تصمیم ضمن تجربة حقلیة باستخدامUstilago maydisلمرض التفحم العادي )حساسمتوسط المقاومة ونیلیوم

ومن ثم حسبت تكالیف استخدام المبیدات وبعد حساب العوائد ت العشوائیة الكاملةوباستخدام القطاعاالتجارب العاملیة 

بدات یالمفكانت النتائج ان هناك جدوى اقتصادیة حتى في حالة استخدام, من استخدام المبیدات حسبت النسبة بینهما

القل المبیدات تكلفة)رهكتا/دینار2100(لتي كانت تكلفة التعفیر لبذورها اصناف المقاومة و الفطریة مع اال

بینت النتائج ایضا ان عائد استخدام .)هكتار/دینار2400(دبر المبیدات تكلفة الدیفدینفي حین كان اك)الفیتافاكس(

نسبة التكلفة الى العائد في التركیب الوراثي ان وحظكذلك لدینار)2726(الثانيدینار و ) 4513(كاناالولالمبید

  .والتي تدل على ان االول اولى من الثاني بالمكافحة1:3.5یب الوراثي المقاوم بنسبةكر اقل منها للتالحساس

  

Cost/ Benefit analysis of dusts seed dresing on three genotypes of corn
(Zea mays L.) with difference  resistance to common smut disease on 

corn
  

Abdulrazzaq Y. Al-Zwobaie
College of Agriculture/ Univversity of Al-Anbar

  

Abstract
The economic:cost/ benefit analysis of seeds dresing with two fungicides(vitavax

and Divideend) with three genotypes of corn Zea mays L.possising difference  resistance 
to common smut disease on corn caused by Ustilago maydis   (Shahad  highly.IPA5012,
moderate and Neelum susceptable), Factorial Experimenta in RCBD design was used.
The cost , benefin and the ratio between them was calculated for ech fungicide treatment. 
Results midcated economic benefic for all fungicides even with highly resistant caltivar 
(2100d\ha)whit vitavax (2400d\ha).Result were also indicated that the benefit of the first 
fungecids was(4513 D) compard to (2726 D)for the second. The ratio of susceptible to 
resistance genotype treated  with fungicide was very switable 1:3.5 which indicate  that 
the first fungecides  was very switable for seed dressing for all genotype tested. 

  

  



المقدمة

إّال انه ال یزال یعاني نقصا في معدل اإلنتاج لوحدة Zea mays Lالذرة الصفراء محصولةأهمیرغم

إن ). 1(هكتار /كغم4225الذي بلغ مقارنة مع اإلنتاج العالمي هكتار /كغم2025لعراق الذي یتجاوزالمساحة في ا

نسان للغذاء والطلب على هذا المحصول سنویا یدعو االنخفاض في معدل اإلنتاج لوحدة المساحة وزیادة حاجة اإل

المتسبب عن التفحم العادي على الذرة الصفراءویعد.إلى البحث عن وسائل جدیدة لزیادة وتحسین اإلنتاج كما ونوعا

بهیئة أورام (من حاصل الحبوب % 17، الذي یسبب خسائر اقتصادیة كبیرة تصل إلى Ustilago maydisالفطر

Galls(كذلك إذا كان موقعها فوق العرنوص.التي یسببها المرضهذه األورامیتناسب معالخسارةحجماناذ

) 2( استخدام أصناف مقاومة ن أهم طرق المقاومة لهذا المرض هيم.إلى خسارة كبیرة في الحاصلفائنهاتودي

على ان تتخذ االجرائات ستغناء عنهاالتي تكون حساسة للمرض فال یمكن االاألصناف ذات االنتاجیة العالیةأما.

الخط الدفاعي األول لكثیر من األمراض واآلفات میائیة والتي تعدومن هنا تأتي أهمیة المبیدات الكیاالزمة لحمایتها

في كثیر من في الوقت الحاضر تعد طریقة مقاومة اآلفات باستخدام المواد الكیمیائیة من أكفأ الطرق المستعملة

وال یشترط الحد الحرج في استخدام المبیدات الفطریة ولة تطبیقها وإلمكانیة استخدمها فاعلیتها وسهلسرعةالحاالت

عند استخدم ) 4(IrianiوBetiبین اذ).3(كما في المبیدات الحشریة وذلك الن االبادة الكاملة للفطر مستحیلة 

تنخفضاألوراق على الذرة الصفراء احةوالذي یسبب مرض لفRhzobs solaniجهازیة على الفطر المبیداتال

االثر الفعال على Dividendمبید ان ) Reiling)5نوبی. املةنسبةالى النسبة االصابة قبل المع%90اإلصابة إلى 

لمبید كما ان ل.یدیة والناقصةجمیع امراض الحبوب الصغیرة وفول الصویا والمتسببة عن الفطریات الكیسیة والباز 

Dividendعال على جمیع امراض الحبوب الصغیرة وفول الصویا والمتسببة عن الفطریات الكیسیة االثر الف

.)7(كذلك اسخدم مبید البنلیت بكفائة في تعفیر البذور المقاومةللعدید منالفطریات وثبط نموها.)6(والبازیدیة والناقصة

اصیل لفعالیته العالیة ضد كثیر من المحیعتبر مبید الفیتافاكس من المبیدات شائعة االستخدام في تعفیر بذور

ان استخدام تعفیر البذور بالمبیدات الفطریة یعد اقتصادیا ویقي النبات من أمراض لذالك ف).8(االمراض التي تصیبها

عدیدة التي تصیب الذرة الصفراء ومن الطرق الناجحة باالضافة إلى استخدام األصناف المقاومة والعملیات 

  .)9(الزراعیة

معرفة الجدوى االقتصادیة من تعفیر بذورالذرة الصفراء لتراكیب وراثیة بدرجات مقاومة ى حث لیهدف الب

.)الفیتافاكس والدفدیند(بمبیدین فطریینمختلفة لمرض التفحم العادي

  

  المواد وطرائق العمل

مبیدات فراء بالجدوى االقتصادیة من تعفیر بذور الذرة الصبهدف معرفةنفذت تجربة حقلیةللزراعة الخریفیة 

على الترتیبللمبیدینكغم بذور /غم) 2، 3(بنسبة عفرت البذور) Dividend 3DS/WSو) Vitavax(فطریة 

) حساس، نیلیومومةامتوسط المق5012اباءلي المقاومة، اعشهد(المعامالت ، استخدمت التراكیب الوراثیة حسب

مروز 4ثم قسمت إلى وحدات تجریبیة في كل منها ثت ارض التجربة بشكل متعامد ثم نعمت وسویتحر ) 10(

فصلت الوحدات . سم لكل وحدة تجریبیة25سم والمسافة بین جورة وأخرى 75متر والمسافة بین مرز واخر 3بطول

اعات باستخدام القطاستخدم تصمیم التجربة العاملیة .تم للسیطرة على المعامال1التجریبیة عن بعضها بمسافة 



اضیف على دفعتین )12(هكتار /كغم320بمعدل تروجیني لسماد الناستعمل ا) 11(وبثالث مكررات عشاةالكاملة الم

% 46(سماد السوبر فوسفات الثالثي النبات ، كذلك استعملیوم من ا16األولى قبل الزراعة والثانیة بعد مرور 

P2O5 ( هكتار /كغم200بمعدل)15بواسطة الخلط المیكانیكي لمدة ةجرى تلویث البذور باالسبورات الفطری).13

ي الحقل ر تمو بذرة في الجورة 3- 2وذلك بوضع تمت الزراعة یدویا في منتصف تموز ،قبل المعاملة بالمبیداتدقیقة

 5Gبمبیدالدیازنون المحببمكافحة االدغال یدویا ومكافحة حشرة حفار ساق الذرةبعد ظهور النباتات جرى

ب عدد النباتات المصابة في الوحدة كما حس15.5ت سلیمة برطوبة معدلةلعشرة نباتاب الحاصل حس. هكتار/كغم2

  .طوط الحارسةالتجریبیة باستبعاد الخ

ولغرض حساب الجدوى االقتصادیة من استخدام المبیدات الفطریة في تعفیر بذور االصناف القاومة تم 

  لحساب العائد)14(واخرونCalvinتخدام النموذج الریاضي والمستخدم من قبلسا

Benfit=FL*PC*MV*EY

  :ناذ إ

FL =عدد النباتات المصابة في حاصل النبات الفردي(الخسارة بالحاصل نتیجة االصابة بالمرض(

PC=نسبة االصابة- رنةللمقانسبة االصابة(النسبة المتوقعة النخفاض االصابة بالمرض عند اسنخدام المبیدات

.%)بة للمقارنةسبة االصان/لمعاملة المبید

MV=كغم/القیمة التسویقیة لمحصول الذرة الصفراء دینار

EY=دونم/كمیةالحاصل كغم  

  كلها متغیرات)FL,PC,MV,EY(علما ان

:فقداستخدمنا المعادلة COST  اما لحساب الكلفة

CC=IC+AC

CC=كلفة المكافحة

IC=دونم/كلفة المبید  دینار

AC=كلفة تعفیر البذور بالمبید الفطري=هذه الحالةفي (كلفة استخدام المبید بالدینار(  

البرنامج واستخدم)11(وبثالثة مكرراتRCBDحللت البیانات احصائیا كتجربة عاملیة باسخدام تصمیم

  ..Genstatلكترونیة الجاهز في الحاسبة اال

  

  النتائج والمناقشة

اعلى من بقیة 106ان الخسارة بالحاصل للتركیب الوراثي الحساس بحوث )1(یالحظ من الجدول رقم 

  التراكیب الوراثیة بسب االصابة بالمرض وقد تناسبت الخسارة عكسیا مع درجة المقاومة

  

  

  

  

  

  



الجدوى االقتصادیة لتعفیر بذور الذرة الصفراء بالمبیدات الفطریة ولثالثة تركیب وراثیة مختلفة المقاومة)1(جدول 

  التفحم العاديض لمر 

مقدار *

الخسارة في 

العراق 

بسبب 

االصابة 

هكتار/طن

مقدار 

الخسارة 

بالحصل 

هكتار/كغم

مقدار 

الحاصل 

التقریبي 

عند حدوث 

االصابة

المقدار 

التقدیري 

للحاصل 

هكتار /طن

بدون 

اصابة

عدد **

النباتات 

المصابة 

بالهكتار

عدد 

النباتات 

التوقعة 

بالهكتار

مستوى 

ة المقاوم

لمرض 

التفحم 

العادي

التركیب 

الوراثي

15051.7 125.4 7.711 7.837 800 50000 عالي شهد

37041.2 308.6 7.604 7.913 1950 50000 متوسط 5012اباء

52729.1 439.3 6.762 7.202 3050 50000 حساس نیلیوم

  )15(هكتار120030المساحة المزروعة بالذرة الصفراء في العراق هي*

على اساس الضرر الشدیدحسبت**

ولغرض حساب الجدوى االقتصادیة من استخدام المبیدات الفطریه استخدمنا النموذج الریاضي التالي 

لحساب الفائدة

Benfit=FL*PC*MV*EY

للتركیب الوراثي المقاوم0.016

یةللتركیب الوراثي متوسط الحساس0.039                 = FL

الحساسللتركیب الوراثي 0.061

  

  اصل استنادا الى النتائج السابقةتمثل الخسارة في الح

  یمثل نسیة االصابة بعد استخدام

=pc

  0.48لمبید الفیتافاكس

0.294ولمبید الدفیدیند

    

3.15ولمبید الدفیدین یمثل نسبة االصابة بعد استخدام المبیدتللكاربوكسین2.32-4.46مناالصابة

مقارنة مع معدل المقارنة اما نسبة مبید عند استخدام مبید الفیتافاكس% 48خفضت بمقدار أي ان نسبة االصابة ان

  %29.4فقد كانتالى المقارنةددفدینال

=MV  300القیمة التسویقیة للمحصول خالل موسم الدراسة  للذرة الصفراء كغم/دینار  

EY =1959دونم للتركیب الوراثي المقاوم/كغم  

  ونم للتركیب الوراثي متوسط الحساسیةد/كغم1978       

  دونم للتكیب الوراثي الحساس/كغم1800       



  .الفیتافاكسوالدفدیندمقدار العائد من حاصل الذرة الصفراء لثالث تراكیب وراثیة عفرت بمبیدي) 2(جدول

Benefit
  دمبید الدفیدین  فیتافاكسمبید ال  مستوى المقاومة في التركیب الوراثي

  2726.9  4513  المقاوم

  9711  11108  متوسط

  9552  15811  الحساس

  

  :فقد استخدمنا المعادلة االتیةCOSTاما لحساب الكلفة

CC=IC+AC  

  :ذ انا

CC=لمبید الكاربوكسیندونم/دینار100كلفة المكافحة

IC=لمبید الدفدیندونم/دینار400دونم/كلفة المبید دینار  

  ACدینار  على اساس الخلط الیدوي 2000=دونم/كلفةاستخدام المبیددینار=

  2100CC=للكاربوكسیل  دونم/دینار

CCدونم/دینار   2400=للدفدین  

  

  والدفیدیندالفیتافاكسي العائدلثالثةتراكیب وراثیة من الذرة الصفراء عفرت بمبید/ التكلفة)3(جدول

دالدفدین فیتافاكسال درجة مقاومة الصنف التركیبي

*2400  

_____=0.88  

2726.9

2100  

*  ________=0.46  

4513

  )شهد(مقاوم

*2400  

_____=0.247  

9711

*  2100  

____=0.19  

11108

)مسرة(متوسط

*2400  

_____=0.25  

9552

*  2100  

_____=0.13  

15811

)نیلیوم(حساس

  .عائد اعلى من التكلفة عند تطبیق المكافحةتمثل حالة االستخدام االقتصادي للمبیدات وهذا یعني ان الcost/benefit≥1اذاكانت النسبة *

  

نستنتج من النتائج  ان استخدام المبیدات الفطریة في حالة تعفیر البذورللتركیب الوراثي المقاوم لمرض 

خرى، ویلحظ ان مبید الفیتافاكسذو جدوى اقتصادیة عالوة على بقیة مستویات المقاومة للتراكیب االالتفحم العادي

ومقارنة مع مبید )0.13, 0.46,0.19(التكلفة الى العائداتئداتة اعلى مما اثر على النسبةاقل تكلفة وعا

على )المقاوم ومتوسط المقاومة والحساس(بمستویات المقاومة الختلفةللتراكیب الوراثیة)0.88,0.24,0.25(دالدفدین

مع )كغم/غم3-2(یة المبید المستخدمة كذلك استخدام كال المبیدین ذو جدوى اقتصادیة ذلك بسب كم,الترتیب 

التوجد دراسات للجدوى االقتصادیة فیما یخص تعفیر البذور بالمبیدات )9(وهذا یتفق مع ما ذكره,سهولة التطبیق

  .وتعفیر البذور یعد ضروریا واقتصادیا,فاكس في االسواق المحلیةالفطریة بالرغم من وفرة مبید الفیتا



  التوصیات

ي وغیر المقاومة بمید ة المقاومة لمرض التفحم العادفراء ولجمیع التراكیب الوراثیصالذرة النوصي بتعفیر بذور -1

.وبالنسبة الموصى بهاالفیتافاكس
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