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  بحفار الساقالذرة الصفراءصابةألالمؤیةنسبةالالتسمید الفوسفاتي في تأثیر

Sesamia cretica Led.  وعالقتها بالحاصل  
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  الخالصة

بهدف , 2007خالل الموسم الخریفيعلى الذرة الصفراءهذه التجربة في محافظة القادسیةأجریت

وعلى دفعتین )هكتار /P2O5كغم 240,200,160,صفر(مستویات من السماد الفوسفاتي أربعةتأثیرمعرفة 

على دفعتین أضیفالثاني الدفعةدة عند الزراعة وجمیع كمیة السماد الفوسفاتي دفعة واحإضافة األولىالدفعة 

استخدم في تنفیذ التجربة  تصمیم .األولىمن الدفعة ) یوم  45(مرور و الثانیة بعدالزراعةعند األولى

  النتائجأظهرت.من الذرة الصفراء 3003استخدمت بذور الهجین آباء .R.C.B.Dالكامل العشوائیةالقطاعات 

بوعأس12, 10, 8(بالحشرة بعد اإلصابةهكتار في خفض نسبة /P2O5كغم 240لسمادي  تفوق المستوى ا

على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة والمستوى ) %15.26, 7.86, 4.00, 2.34(وعند الحصاد بلغ، )

نفس أعطىكما , اللذان أعطیا أعلى معدل في نسبة اإلصابة بهذه الحشرة هكتار/P2O5كغم 160السمادي  

/ طن 8.056و7.288و 6.141و5.648وكان الحاصل زیادة في الحاصل الكلي للنبات المستوى السمادي 

  .على التوالي للمستویات السمادیه في أعاله هكتار 

  

Effect of phosphate fertilizer in the ratio in percentage of Infection 
on corn Sesamia cretica Led. And relationship to yield production

  

Hussam F. Alawadi* , Naser M. Naser** and Ali F. Hassin***

* College of Science/ University of Al-Qadissiya.
** College of tacany musayib– University of Bablon.

*** College of Agriculture/ University of Al-Muthana.
  

Abstract
Experiment was made in AL- Qadisiyah province on maize during the autumn 

season 2007, to know the impact of four levels of phosphate fertilizer (zero, 160, 200,

240 kg P2O5/ h) and two batches.First add all the amount of phosphate fertilizer at one 

time when agriculture, and the second was added in two waves, when agriculture first 
and the second after (45 days) from the first installment. Used in the experiment 
design sectors indiscriminate full R.C.B.D. Used the seeds of Class of (IPA 3003) 
parents of hybrid maize. Results showed that the level fertilizer 240 kg P2O5/ ha in 
reducing the incidence of insect after (8, 10, 12 weeks) and at harvest amounted to 
(2.34, 4.00, 7.86, 15.26)%, respectively, compared to the treatment of comparison and 
level fertilizer 160 kg P2O5/ h which gave the highest rate of incidence of this insect, 
also gave the same level fertilizer increase in the sum total of the plant and the 
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winning 5,648 and 6,141 and 7,288 and 8,056 tons / h  respectively in the above levels 
of fertilizer.

  

  المقدمة

Zea maysأن محصول الذرة الصفراء  L.   الذي یعد ثالث محصول عالمي من ناحیة  الحبوب بعد

الحنطة والرز تأتي أهمیته كونه مصدر غذائي مهما لإلنسان والحیوان وان الطلب علیه ازداد بصورة سریعة 

لى الرغم  من أهمیة هذا المحصول أال بسبب الزیادة السكانیة في العالم والتوسع في مشاریع الثروة الحیوانیة وع

یمثل عنصر ) . 1(وحدة المساحة في العراق  مقارنة  باإلنتاج العالمي لانه الزال یعاني نقص في معدل اإلنتاج 

و النیتروجینللنبات وان كمیة عنصر الفسفور في النبات هي اقل من عنصري األساسیةالفسفور احد العناصر 

إضافةأنالدراسات على أكدت، كما )2(العنصرین المذكورین ألهمیةللنبات مساویة تهأهمیأنالبوتاسیوم غیر 

النبات  فضال عن حدوث أجزاءالسماد الفوسفاتي كان له دور في زیادة تركیز العناصر المغذیة الموجودة في 

 Sesamiaق الذرة وتعد حشرة حفر سا).3(زیادة في كمیة العناصر الغذائیة الجاهزة المتبقیة في التربة 

cretica Led. 16الذرة الصفراء في العراق حیث تسبب خسائر تتراوح بین إلنتاجالمحددة اآلفاتأهممن -

اعتمادا  على مرحلة نمو النبات والصنف المزروع ویكون الفقد في الحاصل اكبر عند   اإلنتاجفي % 78

الغرض من هذا البحث هو الحصول على أن. ) .4(مر ویقل الفقد كلما تقدم  النبات في العاتدر الباإصابة

  .بواسطة المبیداتالتقلیدیةطرق بدیلة لمكافحة هذه اآلفة بدال من استخدام طرق المكافحة

  

  العملقائالمواد وطر 

في ناحیة السنیة التابعة لمحافظة القادسیة خالل 2م  500أختیرت قطعة ارض زراعیة مساحتها 

ارض وحضرت) 1( في جدول كماحللت صفات تربتها الكیمیائیة والفیزیائیة2007م للعاالخریفيالموسم

شملت ) م   4x3(وحدة تجریبیة كانت مساحتها ) 24( التجربة  من حراثه متعامدة وتسویة  ثم قسمت إلى 

كما ) سم 25(وبین جورة وأخرى ) سم 75(والمسافة بین مرز وأخر ) م 4( مروز بطول ) 4(كل منها على 

من 3003زرعت التجربة باستعمال بذور الهجین اباء ) .م1(فصلت الوحدات التجریبیة عن بعضها بمسافة 

على ) هكتار / Nكغم 320( الذرة الصفراء في منتصف شهر تموز أضیف السماد النیتروجیني وبمعدل 

أجریت عملیة الخف , من اإلنبات ) یوم 50(من اإلنبات والثانیة بعد مرور ) یوم 16(دفعتین األولى بعد مرور 

استعملت أربع .تمت  مكافحة األدغال یدویا, من الزراعة ) یوم 8( والترقیع بترك نبات واحد في الجورة  بعد 

حیث أضیف السماد ) هكتار / P2O5كغم 160,200,240, صفر( مستویات من السماد الفوسفاتي  

ولى تم إضافة جمیع السماد دفعة واحدة عند الزراعة أما المعاملة الثانیة أضیف المعاملة األتالفوسفاتي للمعامال

.من الدفعة األولى ) یوم 45(السماد الفوسفاتي على شكل دفعتین متساویتین األولى عند الزراعة والثانیة بعد 

تم حساب ات وبثالث مكرر  .R.C.B.Dوزعت المعامالت عشوائیا حسب تصمیم القطاعات العشوائیة الكامل

عدد النباتات المصابة في الوحدة التجریبیة  مقسوم على العدد الكلي للنباتات في الوحدة ( النسبة المئویة لإلصابة

موت ( اعتمد في تحدید النباتات المصابة على االضرار التي تسببها للنبات ) 100التجریبیة مضروب في 

12, 10, 8بعد لسیقان ، الثقوب في أغلفة العرنوص ،  منالقلب ، الثقوب المتوازیة في األوراق ، ثقوب ا

حللت نتائج البحث احصائیا باستعمال جدول تحلیل التباین .أسابیع وعند الحصاد وكذلك الحاصل الكلي لنبات 
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)Anova table (فرق معنوي قلوفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وقورنت النتائج وفق اL.S.D.   )5

(.  

  

  بعض الصفات الكیمیاویة والفیزیاویة لتربة التجربة قبل الزراعة) 1(ول جد

  القیمة  الصفة

  7.4  الهیدروجینياألس

  6.1  الملوحة

التوزیع الحجمي لدقائق 

  كغم/التربة غم 

  120  الرمل

  300  الطین

  580  الغرین

  مزیجیة طینیة  النسجة

  27  كغم/ ملغم النتروجین  

  13  كغم/ ملغم الفسفور 

  47.7  كغم/ ملغم البوتاسیوم 

  12.1  كغم/ المادة العضویة غم 

  

  النتائج والمناقشة

  -:من الزراعة ثمانیة أسابیعبالحشرة بعد لإلصابةالنسبة المئویة -1

حیث سجل المستوى ) 2جدول ( بالحشرة اإلصابةالنتائج وجود فروقات معنویة في نسبة أظهرت

مقارنة بمعاملة المقارنة % 2.43بالحشرة بلغ اإلصابةاقل معدل لنسبة هكتار/ P2O5كغم 240السمادي 

هناك عالقة واضحة مابین ) 6(مؤنساشار ، % 6.21بلغ لإلصابةمعدل أعلىأعطتالتي ) بدون سماد (

  .  أخرىالكیمیائیة من جهة األسمدةالنبات وكمیة الحاصل من جهة وبین كمیة ونوعیة إصابةدرجة 

السماد الفوسفاتي وكذلك التداخل الثنائي بین مستویات السماد الفوسفاتي إضافةلعدد مرات بالسبةأما

  .) 2جدول (اإلصابة نسبة هناك اختالف معنوي فيالفوسفاتي لم یكن السماد إضافةوعدد مرات 

  

  أسابیع من الزراعةثمانیةالنسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد ) 2(جدول 

  عدد مرات إضافة السماد  هكتار/ P2O5كغمفاتيالتسمید الفوس
  المعدل

  مرتین  حدةامرة و 

  6.21  6.21  6.21  صفر

160  3.59  3.03  3.31  

200  2.16  2.95  2.56  

240  3.30  1.38  2.34  

    3.39  3.18  المعدل

  0.83  تسمد الفوسفاتي0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  اإلضافةعدد مرات 0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  للتدخل الثنائي0.05قل فرق معنوي  ا
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-:النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد عشرة أسابیع من الزراعة -2

المستوى أعطىبالحشرة حیث اإلصابةوجود اختالفات معنویة في نسبة إلى) 3جدول (تشیر نتائج 

بدون (ا سجلت معامل المقارنة بینم%4.00بلغ اإلصابةهكتار اقل معدل لنسبة /P2O5كغم 240السمادي 

Hasemanو) 7(وآخرون Dahmsو لقد اشار كل من % 8.821بلغ اإلصابةمعدل لنسبة أعلى)سماد

بالحشرة و إصابتهعلى درجة التأثیرلتغذیة النبات دور مهم في أن) 9(Klostermeyerو)Wittwer)8و

بر من العوامل التي لها دور مهم في مقدار و ایجابیة هذا الكیمیائیة و نوع النبات تعتاألسمدةنوع و كمیة أن

  .التأثیر

في نسبة الثنائيالسماد الفوسفاتي و كذلك التداخل إضافةمعنوي لعدد مرات تأثیربینما لم تكن هناك 

  .)  3جدول (بالحشرةاإلصابة 

  

  أسابیع من الزراعةعشرةالنسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد ) 3(جدول 

  عدد مرات إضافة السماد  هكتار/ P2O5كغمتسمید الفوسفاتيلا
  المعدل

  مرتین  حدةامرة و 

  8.82  8.82  8.82  صفر

160  5.73  5.15  5.44  

200  4.78  4.66  4.72  

240  4.29  3.72  4.00  

    5.58  5.90  المعدل

  1.02  تسمد الفوسفاتي0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  افةاإلضعدد مرات 0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  للتدخل الثنائي0.05اقل فرق معنوي  

  

  -:النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد أثنى عشر أسبوع من الزراعة-3

بالحشرة لمستویات السماد اإلصابةوجود اختالفات معنویة في نسبة إلى)4جدول ( أشارت نتائج 

بینما %7.86بلغلإلصابةمعدل أدنىار هكت/P2O5كغم 240المستوى السمادي أعطىالفوسفاتي حیث 

العادل نتائجأوضحت% .13.05بالحشرة بلغ اإلصابةمعدل لنسبة أعلى)بدون سماد(معاملة المقارنة أعطت

  .NPKوجود اختالفات معنویة في عدد الیرقات بین مستویات مختلفة من السماد)10(و آخرون 

  .بالحشرة اإلصابةن هناك اختالفات معنویة في نسبة لم یك)4جدول(اإلضافةبشان عدد مرات أما

إضافةوجود فروقات معنویة بین مستویات السماد الفوسفاتي و عدد مرات )4(نتائج جدول أظهرت

معدل لنسبة أدنىهكتار على شكل دفعتین /P2O5كغم 240المستوى السماديأعطىحیث السماد الفوسفاتي

بالحشرة و كذلك التداخل اإلصابةمعدل لنسبة أعلىالمقارنةمعاملةأعطتا بینم% 7.03بالحشرة بلغ اإلصابة

على %)12.53و 13.05(معدل بلغ أعلىهكتار دفعة واحدة /P2O5كغم 160السمادي عند المستوىالثنائي

كأحدتوفر توازن في العناصر الغذائیة السمادیة للنبات یعتبرأن)11(آخرونو phelanأشارحیث , التوالي

  .أضرارهافحة حشرة حفار ساق الذرة و یقلل من طرائق مكا

  



121

  من الزراعةأثنى عشر أسبوع النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد ) 4(جدول 

  عدد مرات إضافة السماد  هكتار/ P2O5كغمتسمید  الفوسفاتيال
  المعدل

  مرتین  حدةامرة و 

  13.05  13.05  13.05  صفر

160  12.53  10.04  11.29  

200  10.60  9.34  9.97  

240  8.69  7.03  7.86  

    9.86  11.22  المعدل

  2.07  تسمد الفوسفاتي0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  اإلضافةعدد مرات 0.05اقل فرق معنوي  

  3.52  للتدخل الثنائي0.05اقل فرق معنوي  

  

  -:النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة عند الحصاد-4

المستوى السمادي أعطىحیث .بالحشرة اإلصابةمعنوي في نسبة تأثیرجود و إلى) 5(یشیر جدول 

بدون (بینما سجلت معاملة المقارنة %15.26بالحشرة بلغ اإلصابةمعدل لنسبة أدنىهكتار /P2O5كغم 240

دور إلىالذي اشر )6(مؤنسألیهتتفق هذه النتیجة مع ما توصل %.20.64بلغ لإلصابةمعدل أعلى)سماد

  .بالحشرة اإلصابةفي خفض نسبة الكیماويلسماد ا

اإلصابةمعنوي في نسبة تأثیرالثنائي السماد الفوسفاتي و كذلك التداخلإضافةرات لم یكن لعدد م

  ) .5جدول(بالحشرة 

  

  النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة عند الحصاد) 5(جدول 

  فة السمادعدد مرات إضا  هكتار/ P2O5كغمتسمید  الفوسفاتيال
  المعدل

  مرتین  حدةامرة و 

  20.64  20.64  20.64  صفر

160  18.59  17.09  18.24  

200  16.92  15.22  16.07  

240  16.07  14.45  15.26  

    17.05  18.06  المعدل

  3.61  تسمد الفوسفاتي0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  اإلضافةعدد مرات 0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  للتدخل الثنائي0.05اقل فرق معنوي  

  -:) هكتار/طن(حاصل الحبوب الكلي -5

وجود اختالفات معنویة في حاصل الحبوب الكلي بالنسبة لمستویات إلى) 6جدول (نتائج أشارت

هكتار في /طن 8.056معدل بلغ أعلىهكتار/P2O5كغم240لمستوى السمادي اأعطىالسماد الفوسفاتي فقد 
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تتفق هذه النتیجة مع , هكتار/طن5.648معدل للحاصل بلغ أدنى)بدون سماد(معاملة المقارنةأعطتحین 

  .حصول زیادة معنویة في كمیة الحاصل الكلي إلىأدىالسماد الفوسفاتي إضافةأن)3(ألیهما توصل 

تأثیر معنوي في نسبة الثنائيبینما لم یكن لعدد مرات إضافة السماد الفوسفاتي و كذلك التداخل 

  ) .6جدول (صابة بالحشرة اإل

  

  هكتار/حاصل الحبوب الكلي طن) 6(جدول 

  عدد مرات إضافة السماد  هكتار/ P2O5كغمتسمید  الفوسفاتيال
  المعدل

  مرتین  حدةامرة و 

  5.648  5.648  5.648  صفر

160  6.113  6.170  6.141  

200  6.945  7.632  7.288  

240  7.240  8.873  8.056  

    7.080  6.486  المعدل

  1.56  تسمد الفوسفاتي0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  اإلضافةعدد مرات 0.05اقل فرق معنوي  

  .م. غ  للتدخل الثنائي0.05اقل فرق معنوي  
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