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  2008، ) 1(العدد 6: للعلوم الزراعیة، المجلداألنبارمجلة 
  

في بعض edLcreticaasesami.طرق الزراعة والمكافحة الكیمیاویة لحفار الساق تأثیر

  L.bicolorSorghumصفات النمو لصنفین من الذرة البیضاء 
  

  طارق محمد عبد الفهداويعادل هایس عبد الغفور و 

  األنبارجامعة/ كلیة الزراعة
  

  الخالصة

محافظـة االنبـار -ناحیـة العامریـة/ هذه الدراسة في تربة ذات نسجة رملیـة مزیجـة فـي منطقـة الحصـيأجریت

ونوعــان مــن المبیــدات ) المــروز، الخطــوط(طرائــق الزراعــة تــأثیربهــدف معرفــة 2004خــالل الموســم الخریفــي لعــام 

-، استغرق الصنف جیـزة)15–، جیزةإنقاذ(ذرة البیضاء في بعض صفات النمو لصنفین من ال) ش، الماتكروزر(

ارتفاع (معدل لصفتي النمو أعلىتزهیر ومرحلة النضج الفسیولوجي وسجل % 50مدة اقل للوصول الى مرحلة 15

اإلصــابةة الورقیــة واقــل معــدل لنســبة معــدل للمســاحأعلــىإنقــاذســجل الصــنف فیمــا )النبــات وحاصــل المــادة الجافــة

ة الورقیـة وحاصـل المـادة الجافـة واقـل معدل معنوي للمسـاحأعلىقة المروز النباتات المزروعة بطریأعطت.بالحشرة

مـن الزراعـة حتـى مرحلـة األیـامبالحشرة ولم تؤثر هـذه الطریقـة معنویـا فـي ارتفـاع النبـات وعـدد اإلصابةمعدل لنسبة 

خفــض إلــىكــروزرمكافحــة النباتــات بمبیــد الدتأ.مــن الزراعــة حتــى النضــج الفســیولوجياألیــامتزهیــر وعــدد % 50

بالحشرة والى تفوقهـا معنویـا فـي كـل مـن المسـاحة الورقیـة وحاصـل المـادة الجافـة مقارنـة بمبیـد المـانش إصابتهانسبة 

والمبیـدات معنویـا فـي بعـض صـفات النمـو واألصـنافوطـرق الزراعـة األصـنافالتـداخل بـین اثـر.ومعاملة السیطرة

معـدل لحاصـل المـادة الجافـة أعلـى15-سـجل الصـنف جیـزةإذ، )احة الورقیـة وحاصـل المـادة الجافـةالمسـ(الهامة 

معدل للمساحة أعلىكروزرعند معاملته بمبید الإنقاذهـ عند زراعته على مروز، بینما سجل الصنف /طن17.82

  .2سم5118.67الورقیة بلغ 

معدل للمسـاحة الورقیـة وحاصـل المـادة أعلىإعطاءات الى وطرق الزراعة والمبیداألصنافالتداخل بین أدى

5230.33األولـىمعـدل للصـفة أعلـىوالمـزروع علـى مـروز كـروزرالمعامـل بمبیـد الإنقاذسجل الصنف إذالجافة، 

  .2سم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول
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Effect of planting methods and chemical control of stem borer
Sesamia cretica Led. on some growth characters of two cultivars of 

Sorghum bicolor L.

A. H. Abd Al- Kaffor and T. M. Al-fahdawi
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

Abstract
This study which was done using soil of loamy sand texture at Al-Husy 

location/Amiriya of Al-Anbar govern mate during fall of 2004, aimed to understand the 
cultivation methods effects (lines and furrows), two kinds of pesticides (cruiser and 
match) on the some development characters of two cultivars of sorghum (Inqath, Jiza-
15). Results can be summarized as follows: Jiza-15 cultivar took less time to reach the 
50% inflorescence and the physiological maturity stages, it got the highest mean for 
development characters of plant heights growth and dry matter yield, while Inqath 
cultivar recorded a highest mean of leaf area and gave a lowest percentage of 
infestation. Plants cultivated with furrows gave a highest significant mean of leaf area 
and dry matter yield, that method also recorded a lowest percentage of infestation. It 
also no effected significant of plant height, day number from sowing up to 50% 
flowering and day number from sowing up to physiological maturity stage. Treatment 
of control plant with in pesticide cruiser showed a lowest percentage of infestation and 
high significant in leaf area and dry matter yield as compared to match pesticide and 
control treatment. The interaction between varieties and cultivation methods, varieties 
and pesticides had a significant effects on some development characters (leaf area and 
dry matter yield), as Jiza-15 cultivar planted on furrows recorded a highest mean of dry 
matter yield (17.82 ton/ha), while Inqath cultivar treated with cruiser pesticide recorded 
a highest mean of leaf area (5118.67cm2). The interaction between varieties, planting 
methods and pesticides showed a highest mean of leaf area and dry matter yield, as 
Inqath cultivar treated with cruiser pesticide and planted on furrows recorded a highest 
mean of leaf area (5230.33 cm2).

  المقدمة

فـي لإلنسـانمـن محاصـیل الحبـوب المهمـة عالمیـا وتسـتعمل حبوبـه كغـذاء رئیسـي البیضـاءیعد محصول الذرة 

إذ.العـالميباإلنتـاجما تزال محدودة ومتدنیة في العراق قیاسا إنتاجهعملیة إنإال، )1(وأفریقیا آسیاكثیر من دول 

). 2(هـ/كغم1301إنتاجه العالمي الذي بلغ بمعدل قیاسا 2003هـ في عام /كغم333في العراق إنتاجهبلغ معدل 

الوسائل العلمیة في زراعته خصوصا ما یتعلق بعملیات خدمة ووقایة إتباعهذا االنخفاض الكبیر یرجع الى عدم إن

السـیما التي تصیب نباتات الذرة في مراحـل نموهـااآلفاتتعد إذ، اآلفاتالمحصول السیما طرائق الزراعة ومكافحة 

تصـل نسـبة الخسـائر إذالزراعـي الرئیسـیة، اإلنتـاجاحـد معوقـات Ledcretica a Sesamiحشـرة حفـار سـاق الـذرة

التقلیدیــة الضــعیفة األصــنافذلــك فــان اســتخدام إلــىوباإلضــافة) 3(%80مــن أكثــرالتــي تســببها هــذه الحشــرة الــى 

المسـتنبطة حـدیثا فـي األصـنافا یـدعونا الـى اسـتعمال في تخلف زراعة هـذا المحصـول وهـذآخرتعد سببا اإلنتاجیة

المتحملــة مــن األصــنافتعــد إذ) 4(الزراعــة العراقیــة التــي تســتجیب بدرجــة عالیــة لعملیــات خدمــة التربــة والمحصــول

كمـا ان اسـتخدام المبیـدات .اآلفـاتإدارةالتـي تـدخل ضـمن برنـامج األساسـیةالوسـائل الواعـدة واحـد العناصـر أحسـن

وبناءا على ).5(من الوسائل الفعالة في تقلیل األضرار أو القضاء على اآلفات التي تؤثر في مستوى اإلنتاج تعتبر

طرائـق الزراعـة ونـوع المبیـد فـي صـفات النمـو لصـنفین مـن الــذرة تـأثیرالبحـث مـن خـالل دراسـة أهمیـةتـأتيمـا تقـدم 

  .البیضاء
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  المواد وطرائق العمل

ناحیــة العامریـــة فـــي محافظـــة االنبـــار / فـــي منطقـــة الحصـــي2004لخریفیــة لعـــام خـــالل العـــروة ااجــري البحـــث 

قدم عن مسـتوى سـطح البحـر بهـدف 72وعلى ارتفاع  شرقا  ْ 33.10 شماال وخط طول  ْ 73الواقعة على خط عرض

كـروزرعلى مروز والثانیة الزراعة فـي خطـوط ونـوعین مـن المبیـدات همـا مبیـداألولىطریقتین للزراعة تأثیردراسة 

كغـم 100/ملیلتـر1400ن البـذور قبـل الزراعـة بمعـدل الـذي تـم معاملـة قسـم مـ)Cruiser 350FS(القابـل للـذوبان 

، لتر مـاء100/ملیلتر80-40تجاري الذي رش بمعدل            )Match 50 EC(بذور، ومبید ماتش السائل 

البیضــاء فــي صـفات النمــو لصـنفین مــن الـذرة)Syngenta) (6(یومـا مــن الزراعـة ومصــدرهما شـركة 30بعـد مــرور

إعدادم ، توزارة الزراعة/ العامة للبحوث الزراعیةالهیئة، اللذان تم الحصول على بذورهما من 15–زةیوجإنقاذهما 

سم لتقدیر بعض صفاتها الفیزیائیـة والكیمیائیـة 30-عینات عشوائیة منهما على عمق صفرأخذتتربة التجربة ثم 

  ).1جدول (
  

  2004زراعة للعروة الخریفیة لعام الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة التجربة قبل البعض الصفات ) 1(جدول

ph  الصفات
ECe 
ds/m

التوزیع الحجمي لدقائق 

  التجربة
%m.0  النسجة

NO3

Meg/kg
P

Meg/Kg
K+

Meg/kg

  3.2  8.09  القیم
مزیجیة   الطین  الغرین  الرمل

  رملیة
1.9  23  11  0.8  

64.7  26.3  9.0  
  

م 3خطـــوط بطـــول أووبعـــد ذلـــك قســـمت الـــى وحـــدات تجریبیـــة، احتـــوت الوحـــدة التجریبیـــة علـــى خمســـة مـــروز 

طبقـت . وحـدة36ومجمـوع الوحـدات التجریبیـة 2م13.5سم بحیث بلغت مساحة الوحـدة التجریبیـة 75والمسافة بینها 

وبثالثـة مكـررات، احتلـت المكافحـة ) Split-Split Plot Design(المنشـقة -المنشـقةاأللـواحالتجربـة وفقـا لتصـمیم 

ســمدت التجربــة . تحــت الثانویــةاأللــواحاألصــنافالثانویــة فــي حـین احتلــت األلــواحالرئیســیة وطریقــة الزراعــة األلـواح

، ثـم أولـىدونـم قبـل الزراعـة كدفعـة /كغـم100بمقـدار Nمن % 18و P2O5من % 46الحاوي على الدأببسماد 

/كغــم80بمقــدار Nمــن % 46الدفعــة الثانیــة بعــد شــهر مــن الزراعــة باســتعمال ســماد الیوریــا الحــاوي علــى تأضــیف

وللعروة الخریفیة ثم رویت التجربـة بانتظـام بمعـدل ریـة واحـدة 2004تموز 20البذور یدویا بتاریخ زرعت ). 7(دونم 

أحســنتــرك إذأوراق4-3ســم فـي مرحلــة 15عملیـة الخــف عنــد وصــول النباتـات الــى ارتفــاع وأجریــتأســبوعكـل 

كلمــا دعــت أجریــت عملیــات الخدمــةالخــف الثــاني یتــرك نبــات واحــد فــي كــل جــورة، كمــا أكمــلأســبوعنبــاتین وبعــد 

  .)8(إحصائیاثم حللت یأتيالبیانات لبعض صفات النمو المدونة فیما سجلت . الحاجة

  .تزهیر% 50من الزراعة الى األیامعدد .1

  .)نبات/2سم5(ورقیة المساحة ال.2

  ).سم(ارتفاع النبات .3

  .من الزراعة الى النضج الفسیولوجياألیامعدد .4

  ).هـ/طن(حاصل المادة الجافة .5

  :من الزراعة، وحسبت كما یليأسابیع8بالحشرة بعد لإلصابةالنسبة المئویة 

  =النسبة المئویة لإلصابة
  عدد النباتات المصابة في الوحدة التجریبیة

×100  
  عدد النباتات الكلي
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  النتائج والمناقشة

  : تزهیر% 50من الزراعة الى األیامعدد -

یومــا عــن 5.58اقــل مــدة للوصــول الــى هــذه المرحلــة وبفــارق معنــوي قــدره 15-اســتغرقت نباتــات الصــنف جیــزة

الوراثیـــة لهمـــا معنویـــة االخـــتالف بـــین الصـــنفین قـــد یعـــزى الـــى اخـــتالف الطبیعـــةإن. )2الجـــدول (إنقـــاذالصـــنف 

أیــاماســتغرق عــدد إنقــاذالصــنف أنوجــدوا آخــرینبــالظروف البیئیــة المحیطــة، اتفقــت النتیجــة مــع تأثرهمــاواخــتالف 

طریقتـي الزراعـة فقـد احتاجـت النباتـات المزروعـة لتـأثیربالنسـبة أمـا).11، 10، 9(هذه المرحلة إلىللوصول أكثر

وصول الى هـذه المرحلـة قیاسـا بتلـك المزروعـة علـى مـروز التـي احتاجـت یوما واقل مدة لل) 76.56(في خطوط الى 

بخصوص المبیدات والتداخالت الثنائیة والثالثیة فلم تـؤثر أما.تزهیر% 50یوما للوصول الى مرحلة ) 77.36(الى 

نباتـــات اســـتغرقت الإذ ).2الجـــدول (ا ـالتـــداخل بـــین طـــرق الزراعـــة والمبیـــدات كـــان معنویـــأنفـــي هـــذه الصـــفة غیـــر 

یوما وبفـارق معنـوي قـدره ) 74.83(ة ـذه المرحلـالمعاملة بمبید المانش والمزروعة في خطوط اقل مدة للوصول الى ه

إنیومـا، ) 78.17(مـدة أطـولغرقت تیوما عن النباتات غیر المعاملة بمبید والمزروعة على مروز التـي اسـ) 3.34(

  .كال العاملین في هذه الصفةالمتماثل لالتأثیرمعنویة التداخل تبین بوضوح 
  

  تزهیر% 50من الزراعة حتىاألیاموطرائق الزراعة والمبیدات والتداخل بینها في عدد األصنافتأثیر ) 2(جدول

  طرائق الزراعة  التركیب الوراثي

  التركیب الوراثي   المبیدات

×  

  طرائق الزراعة
  ماتش  كروزر  مقارنة

  15-جیزة 
  73.78  73.00  74.67  73.67  خطوط

  74.56  74.67  74.00  75.00  مروز

  إنقاذ
  79.33  76.67  80.00  81.33  خطوط

  80.17  81.17  78.00  81.33  مروز

L.S.D0.05  n.sn.s

  التركیب الوراثي

 ×  

  المبیدات

  التركیب الوراثي        

  74.17  73.83  74.33  74.33  15جیزة 

  79.75  78.92  79.00  81.33  إنقاذ

L.S.D0.05  n.s0.81  

  طرائق الزراعة

 ×  

  المبیدات

  طرائق الزراعة        

  76.56  74.83  77.33  77.50  خطوط

  77.36  77.92  76.00  78.17  مروز

L.S.D0.05  0.61  0.35  

  المعدل العام  76.38  76.67  77.83  المبیدات

L.S.D0.05  n.s76.96  
  

  :)نبات/2سم(المساحة الورقیة -

المــواد الغذائیــة وعلیــه فــان قیــاس فهــي مصــنع لرئیســي فــي عملیــة التمثیــل الضــوئي الورقــة العضــو النبــاتي اتعــد 

مسـاحة أعلـىان ) 3(ویشـیر الجـدول . الكامنـةاإلنتاجیـةكبیرة في تعبیر النبات عن قدرته أهمیةالمساحة الورقیة له 

. 15-الصـنف جیـزةعـن نباتـات2سـم649.95وبزیـادة معنویـة مقـدارها إنقـاذورقیة قد حصلت في نباتات الصنف 

ممــا ) 2الجــدول (تزهیــر % 50ان توفــق الصــنف االول یعــزى الــى طــول الفتــرة التــي اســتغرقتها للوصــول الــى مرحلــة 

النقسام واستطالة خالیاه والتـي انعكسـت ایجابیـا فـي زیـادة المسـاحة الورقیـة لنبـات، اتفقـت أكثرللنبات فرصة أعطت

، 14، 13، 12، 11، 10، 9(ف فیمـا بینهـا فـي السـماحة الورقیـةتختلـنافاألصـالنتیجة مـع عـدة بـاحثین وجـدوا بـان 

النباتـات المزروعـة علـى أعطـتإذمعنویا في هـذه الصـفة، تأثیرالطریقتي الزراعة إن) 3(یتضح من الجدول ).15

اقــل معــدل للمســاحة أعطــت، قیاســا بالنباتــات المزروعــة فــي خطــوط التــي 2ســم4458.67معــدل بلــغ أعلــىمــروز 
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ان هذا التفوق یعزى الى دور الزراعـة علـى مـروز فـي تغیـر طبیعـة التربـة حـول النبـات . 2سم4326.17الورقیة بلغ 

وتتفق هـذه . والتخلص من مشاكل الملوحة مما اثر ایجابیا في زیادة المساحة الورقیة للنباتات المزروعة بهذه الطریقة

  ).16(وآخرونBucheleالنتیجة مع 

كانــت 2ســم4699.33مســاحة ورقیــة أعلــىأنوتبــین ). 3الجــدول (معنویــا تأثیرهــابیــدات فكــان بالنســبة للمأمــا

عـن النباتـات المعاملـة بمبیـد المـانش 2سـم66975.251ر وبزیادة معنویة مقـدارها النباتات المعاملة بمبید الكروز في

تفوقهـا بحاصـل المـادة إلـىر بهـذه الصـفة ز النباتـات المعاملـة بمبیـد الكـرو یعـزى تفـوق. ومعاملة المقارنة على التـوالي

هــذا عالقــة ارتبــاط هــذه الصــفة مــع حاصــل وقــد أكــد). 7الجــدول (بالحشــرة إصــابتهانتیجــة قلــة ) 6الجــدول (الجافــة 

إن. علــى التــوالي) 0.904و0.419(مـــن الزراعـــةأســابیع8بالحشــرة بعـــد لإلصــابةالمــادة الجافــة والنســبة المئویــة 

مســــاحة ورقیــــة أعلــــىإن، واتضــــح )3الجــــدول(والمبیـــــدات اثـــــر معنویـــــا فـــــي هـــــذه الصفـــــة صــــنافاألالتــــداخل بــــین 

عــن 2سـم1291.34ر وبفـارق معنـوي قـدره صـنف إنقـاذ المعاملـة بمبیـد الكـروز كانـت فـي النباتـات ال2سـم5118.67

  .2سم3827.33معدل أدنىالتي سجلت 15-نباتات المقارنة لصنف جیزة

اثــر كمــا. العــاملین االنفــرادي فــي تحســین هــذه الصــفةتــأثیروتضــافرانعكــاس إلــىداخل تشــیر معنویــة التــإن

2ســم4705.17أعلـى معــدل وحصــل ) 3الجـدول(التـداخل بــین طـرق الزراعــة والمبیـدات معنویــا فــي المسـاحة الورقیــة 

التــي ســجلت فیهــا نباتــات األخــرىر والمزروعــة علــى مــروز مقارنــة بالمعــامالت بیــد الكــروز عنــد النباتــات المعاملــة بم

  .2سم3966.67المقارنة والمزروعة بطریقة الخطوط اقل معدل للصفة 

بخصوص التداخل أما. معنویا في هذه الصفةتأثیروطرق الزراعة فلم یظهر أي األصنافالتداخل بین أما

عنــد نباتــات 2ســم5230.33معــدلأعلــىســجل إذ) 3الجــدول(معنویــا فــي المســاحة الورقیــة تــأثیراالثالثــي فقــد اظهــر 

التـي سـجلت فیهـا نباتـات األخـرىوالمزروعـة بطریقـة المـروز مقارنـة بالمعـامالت المعاملة بمبید كروزرإنقاذصنف ال

  .عند زراعتها بطریقة الخطوط2سم3645.33معدل للصفة أدنى15-المقارنة لصنف جیزة

  )2سم(اخل بینها في المساحة الورقیة وطرائق الزراعة والمبیدات والتداألصنافتأثیر ) 3(جدول 

  طرائق الزراعة  التركیب الوراثي

  التركیب الوراثي   المبیدات

×  

  طرائق الزراعة
  ماتش  ركروز   مقارنة

  15-جیزة 
  4005.11  3990.00  4380.00  3645.33  خطوط

  4129.78  4200.00  4180.00  4009.33  مروز

  إنقاذ
  4647.22  4646.67  5007.00  4288.00  خطوط

  4787.56  4956.67  5230.33  4175.67  مروز

L.S.D0.05  144.67n.s

  التركیب الوراثي

 ×  

  المبیدات

  التركیب الوراثي        

  4067.44  4095.00  4280.00  3827.33  15جیزة 

  4717.39  4801.67  5118.67  4231.83  إنقاذ

L.S.D0.05  102.3059.06  

  طرائق الزراعة

 ×  

  المبیدات

  ئق الزراعةطرا        

  4326.17  4318.33  4693.50  3966.67  خطوط

  4458.67  4578.33  4705.17  4092.50  مروز

L.S.D0.05  87.29  50.40  

  المعدل العام  4448.33  4699.33  4029.58  المبیدات

L.S.D0.05  107.754392.42  

  ):سم(ارتفاع النبات -

معــدل الرتفــاع النبــات وبزیــادة مقــدارها أعلــىعطــاءإفــي 15-معنویــة الصــنف جیــزة) 4(مــن الجــدول یتضــح 

قـد یعــزى اخـتالف الصــنفین فـي ارتفـاع النبــات الـى اختالفهمـا فــي طبیعـة تركیبهمــا . إنقـاذسـم عـن الصــنف 112.33
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بعوامـل البیئـة، واتفقـت النتیجـة مـع عـدة بـاحثین وجـدوا وتأثرهمـاالوراثي واختالفهما في المنافسة على متطلبـات النمـو 

  .)20، 19، 18، 17، 13، 10، 9(فات معنویة بین التراكیب الوراثیة في هذه الصفة اختال

المبیـدات رغــم أمــامعنــوي لطـرق الزراعــة فـي ارتفــاع النبـات، تـأثیربینــت عـدم وجــود أي ) 4(نتـائج الجـدول إن

سـم 210.33معـدل ىأعلـبلـغ إذعدم معنویتها لكـن هنـاك زیـادة واضـحة فـي ارتفـاع النبـات عنـد معاملـة بالمبیـدات، 

بخصــوص أمــا.ســم187.58ر قیاســا بنباتــات المقارنــة التــي ســجلت اقــل معــدل كــروز فــي النباتــات المعاملــة بمبیــد ال

  .معنوي في هذه الصفةتأثیرالتداخالت الثنائیة والثالثیة فلم تظهر أي 
  

  )سم(فاع النبات وطرائق الزراعة والمبیدات والتداخل بینها في صفة ارتاألصنافتأثیر ) 4(جدول 

  طرائق الزراعة  التركیب الوراثي

  التركیب الوراثي   المبیدات

×  

  طرائق الزراعة
  ماتش  ركروز   مقارنة

  15-جیزة 
  256.78  260.33  275.33  234.67  خطوط

  256.89  262.67  270.00  238.00  مروز

  إنقاذ
  145.11  146.33  147.33  141.67  خطوط

  143.89  147.00  148.67  136.00  مروز

L.S.D0.05  n.sn.s

  التركیب الوراثي

 ×  

  المبیدات

  التركیب الوراثي        

  256.83  261.50  272.67  236.33  15جیزة 

  144.50  146.67  148.00  138.83  إنقاذ

L.S.D0.05  n.s10.34  

  طرائق الزراعة

 ×  

  المبیدات

  طرائق الزراعة        

  200.94  203.33  211.33  188.17  خطوط

  200.39  204.33  209.33  187.00  روزم

L.S.D0.05  n.sn.s

  المعدل العام  204.08  210.33  187.58  المبیدات

L.S.D0.05  n.s200.67  

  :من الزراعة الى النضج الجنسياألیامعدد -

في الوصول الى هذه المرحلـة وبفـارق معنـوي قد بكرت 15-نباتات الصنف جیزةإن)5(یتضح من الجدول 

األیـاموهـذه نتیجـة طبیعیـة بسـبب اخـتالف الصـنفین معنویـا فـي عـدد . إنقـاذیومـا عـن نباتـات الصـنف 12.99قداره م

تختلـف فیمـا بینهـا األصـنافأناللـذان ذكـرا )11، 9(تزهیر وتتفق هـذه النتیجـة مـع مـا ذكـره % 50من الزراعة الى 

  .في هذه الصفة

إذمعنویـــا فـــي هـــذه الصـــفة، تـــأثیراأظهـــرتالمبیـــدات أنر طـــرق الزراعـــة فلـــم تـــؤثر فـــي هـــذه الصـــفة، غیـــأمـــا

یومـا علـى التـوالي رغـم 111.67و110.25كـروزر اقـل مـدة بلغـت ش ومبید القت النباتات المعاملة بمبید الماتاستغر 

ى هـذه المرحلـة بلغـت مـدة للوصـول الـأطولعدم وجود فروقا معنویة فیما بینها قیاسا بنباتات المقارنة التي استغرقت 

المبیـدات لـم تـؤثر أنیوما، وربما یعزى سبب عدم ظهور فروق معنویة بـین المبیـدات فـي هـذه الصـفة الـى 114.00

المبیـدات أنالـذي بـین ) 4(ویتفق هذا مع العـوادي ). 2الجدول(تزهیر % 50من الزراعة الى األیاممعنویا في عدد 

كما اكد ذلك عالقة االرتباط الموجبة العالیة . تزهیر% 50من الزراعة الى ماألیامعنوي في عدد تأثیرلم تظهر أي 

  .0.839**تزهیر% 50من الزراعة الى األیامالمعنویة بین هذه الصفة وعدد 
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النباتــات المرشوشــة اســتغرقت إذ) 5الجــدول (والمبیــدات فقــد كــان معنویــا األصــنافبالنســبة للتــداخل بــین أمــا

یومــا 18یومــا للوصــول الــى هــذه المرحلــة وبفــارق معنــوي قــدره 103.00اقــل مــدة 15-جیــزةالمــانش للصــنف بمبیــد 

إنیومــا، 121.00هــذه المرحلــة بلغــت إلــىللوصــول أكثــرأیــامالتــي تطلبــت عــدد إنقــاذعــن نباتــات المقارنــة للصــنف 

  .بقیة التداخالت لم تكن معنویة للصفة
  

من الزراعة حتى النضج األیامبیدات والتداخل بینها في عدد وطرائق الزراعة والماألصنافتأثیر ) 5(جدول 

  الفسیولوجي

  طرائق الزراعة  التركیب الوراثي

  التركیب الوراثي   المبیدات

×  

  طرائق الزراعة
  ماتش  ركروز   مقارنة

  15-جیزة 
  104.56  102.00  105.00  106.67  خطوط

  106.44  104.00  108.00  107.33  مروز

  إنقاذ
  118.22  116.33  116.33  122.00  خطوط

  118.67  118.67  117.33    120.00  مروز

L.S.D0.05  n.sn.s

  التركیب الوراثي

 ×  

  المبیدات

  التركیب الوراثي        

  105.50  103.00  106.50  107.00  15جیزة 

  118.44  117.50  116.83  121.00  إنقاذ

L.S.D0.05  1.781.03  

  طرائق الزراعة

 ×  

  المبیدات

  طرائق الزراعة        

  111.39  109.17  110.67  114.33  خطوط

  112.56  111.33  112.67  113.67  مروز

L.S.D0.05  n.sn.s

  المعدل العام  110.25  111.67  114.00  المبیدات

L.S.D0.05  1.51111.97  
  

  ):هـ/طن(حاصل المادة الجافة -

ناتجـــة بشـــكل رئیســـي عـــن كفـــاءة الكســـاء الخضـــري الجافـــة معیـــارا للتعبیـــر عـــن نمـــو النبـــات وهـــي تعـــد المـــادة 

اخـتالف الصـنفین فـي قابلیتهمـا علـى ) 6(ویتضـح مـن الجـدول . الضـوئیةاألشـعةللمحصول فـي اعتـراض واسـتخدام 

تفـوق إن. ذاإنقـهــ عـن الصـنف /طـن1017زیـادة معنویـة مقـدارها 15-الصنف جیـزةفأعطىالمادة الجافة إنتاج

عـدة بـاحثین هذا وأیده، ـانعكس ایجابیا في زیادة حاصل المادة الجافة ل) 4الجدول(النبات الصنف االول في ارتفاع 

معــدل التمثیــل الضــوئي یــنخفض فــي أنإذوجــدوا انــه كلمــا ازداد حجــم النبــات تــزداد المــادة الجافــة للــذرة البیضــاء، 

ذلــك بعالقــة تأكــدوقــد )25، 24، 23، 22، 21(إنتــاج المــادة الجافــة المتراكمــةالنباتــات القصــیرة ومــن ثــم یــنخفض 

وجـدت أخـرىاالرتباط الموجبة المعنویة بین هـذه الصـفة وارتفـاع النبـات، جـاءت النتیجـة متماشـیة مـع نتـائج دراسـات 

  .)20، 18، 15، 13، 9،10،11(تباینا في حاصل المادة الجافة بین التراكیب الوراثیة المستخدمة

دة معنویة في حاصل المادة الجافة عند زراعة النباتات على مروز، زیاوجود إلى) 6(نتائج الجدول وأوضحت 

هـ عند النباتات المزروعة على مروز مقارنة بالنباتات المزروعة في خطوط التي /طن17.17أقصى معدل بلغت إذ

فـي ویعزى تفوق النباتات المزروعة بطریقة المروز فـي هـذه الصـفة الـى تفوقهـا. هـ/طن17.12معدل أدنىأعطت

  .زیادة كفاءة النبات في اعتراض الضوء وتحویله الى مادة جافةإلىأدىمما ) 3الجدول(المساحة الورقیة 
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  )هـ/ طن(وطرائق الزراعة والمبیدات والتداخل بینها في حاصل المادة الجافة األصنافتأثیر ) 6(جدول 

  طرائق الزراعة  التركیب الوراثي

  التركیب الوراثي   المبیدات

×  

  ائق الزراعةطر 
  ماتش  ركروز   مقارنة

  15-جیزة 
  17.64  19.58  19.94  13.40  خطوط

  17.82  19.91  19.66  13.89  مروز

  إنقاذ
  16.60  18.23  18.64  12.94  خطوط

  16.52  18.27  18.77  12.54  مروز

L.S.D0.05  0.1460.084

  التركیب الوراثي

 ×  

  المبیدات

  التركیب الوراثي        

  17.73  19.74  19.80  13.64  15جیزة 

  16.56  18.25  18.71  12.74  إنقاذ

L.S.D0.05  0.1030.059  

  طرائق الزراعة

 ×  

  المبیدات

  طرائق الزراعة        

  17.12  18.90  19.29  13.17  خطوط

  17.17  19.09  19.22  13.21  مروز

L.S.D0.05  0.0570.033

  المعدل العام  18.99  19.25  13.19  المبیدات

L.S.D 0.050.07917.15  

فــیالحظ مــن المبیــدات أمــا0.419*مــع المســاحة الورقیــة التــي بلغــت ذلــك عالقــة ارتبــاط هــذه الصــفة أكــدوقــد 

/طـن6.06و0.26كـروزر وبفـارق معنـوي مقـداره تفوق حاصل المادة الجافـة للنباتـات المعاملـة بمبیـد ال) 6(الجدول 

تفــوق النباتــات المعاملــة بالمبیــد االول یــأتي. اتــات المقارنــة علــى التــواليهـــ عــن النباتــات المرشوشــة بمبیــد المــانش ونب

مــن غیرهــا أفضــلالحشــریة بشــكل اآلفــاتحمایــة مبكــرة للنبــات مــن أعطــتالــى طبیعــة عمــل المبیــد الجهازیــة التــي 

وأكـد). 3جـدولال(ة ـة الورقیــفي النبات فضال عن تفوقها فـي المساحـأكثروبالتالي توفیر خزین غذائي ) 7الجدول (

لإلصـابةهذا عالقة االرتباط الموجبة المعنویة بین هذه الصفة والمساحة الورقیة والسالبة المعنویة مع النسبة المئویـة 

  .من الزراعةأسابیع8بالحشرة بعد 

المــزروع بطریقــة المــروز قــد 15-الصــنف جیــزةأنوطــرق الزراعــة، تبــین األصــنافمعنویــة التــداخل بــین إن

اقـل أعطـىالمزروع بالطریقة نفسها الذي إنقاذهـ عن الصنف /طن1.3معدل وبزیادة معنویة مقدارها أعلىأعطى

  ).6الجدول(قیمة 

هــ /طـن19.80معـدل أعلـىسـجل إذ) 6الجدول(اآلخروالمبیدات فكان معنویا هو األصنافبین التداخل أما

هـــ عــن نباتــات المقارنــة /طــن7.06وبفــارق معنــوي مقــداره كــروزرالمعاملــة بمبیــد ال15-عنــد نباتــات الصــنف جیــزة

  .هـ/طن12.74معدل أدنىالتي سجلت إنقاذلصنف 

أعلـــى معـــدل وحصـــل ) 6الجـــدول(اثـــر التـــداخل بـــین طـــرق الزراعـــة والمبیـــدات معنویـــا فـــي هـــذه الصـــفة أیضـــا

التــي األخــرىقارنــة بالمعــامالت ر والمزروعــة بطریقــة الخطــوط مكــروز هـــ عنــد النباتــات المعاملــة بمبیــد ال/طــن19.29

  .هـ/طن13.17معدل للصفة أدنىفیها نباتات المقارنة المزروعة بالطریقة نفسها أعطت

سجلت نباتات جیزةإذ) 6الجدول(معنویا في حاصل المادة الجافة تأثیرابالنسبة للتداخل الثالثي فقد اظهر أما

هـ /طن7.40معدل لهذه الصفة وبزیادة معنویة مقدارها أعلىط ر والمزروعة في خطو كروز المعاملة بمبید ال15-

  .معدل لحاصل المادة الجافةأدنىغیر المعاملة بمبید والمزروعة على مروز التي سجلت إنقاذعن نباتات 
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  :من الزراعةأسابیع8بالحشرة بعد لإلصابةالنسبة المئویة -

بلغــت إصــابةاقــل نســبة إنقــاذســجل الصــنف إذ). 7(ل بــین الصــنفین فــي هــذه الصــفة الجــدو وجــد فــرق معنــوي 

بـین اإلصـابةاخـتالف شـدة إن%. 8.68بلغـت إصـابةنسـبة أعلـىالذي سجل 15-قیاسا بالصنف جیزة% 4.24

تفضـل النباتـات الطویلـة مـن الـذرة إنهـاالصنفین یرجع الى الطبیعة الوراثیة للصنف والتفضیل الغذائي للحشرة، حیـث 

بـــین اإلصــابةاالخــتالف فــي نســبة بـــان ) 27(وآخــرونالعــادل أكــدكمــا ). 26(ضــع البــیض علیهـــاالصــفراء عنــد و 

الشــكل المورفولــوجي للنبــات التــي تعمــل أوقــد یعــزى الــى عــدة عوامــل منهــا التركیــب الكیمیــائي للصــنف األصــناف

بـان التراكیـب الوراثیـة للـذرة واتفقـت هـذه النتیجـة مـع عـدة بـاحثین وجـدوا . اإلصـابةشـدة إظهارمجتمعة في أومنفردة 

  .)4، 29، 28(بحشرة حفار ساق الذرةإصابتهاالصفراء قد اختلفت في نسبة 

تأثیرهــاأظهــرتالمبیــدات إنبالحشــرة، غیــر اإلصــابةمعنــوي فــي نســبة تــأثیرطــرق الزراعــة فلــم تظهــر أي أمــا

بالحشــرة اإلصــابةر الــى تقلیــل نســبة كــروز معاملــة النباتــات بمبیــد الأدى، وقــد )7(المعنــوي فــي هــذه الصــفة الجــدول 

إن%. 8.85نســبة أعلــىونباتــات المقارنــة التــي ســجلت % 6.25ش ة بالنباتــات المعاملــة بمبیــد المــاتمقارنــ% 4.27

عـن طریـق تـأثیرهانه مبیـد جهـازي ینتقـل إلىر یعود كروز في النباتات المعاملة بمبید الاإلصابةسبب انخفاض نسبة 

وفــي هــذا الســیاق الحــظ . ش مــن المبیــدات غیــر الجهازیــةالنبــات فــي حــین یعــد مبیــد المــاتجــزاءأالجــذور الــى جمیــع 

  .بالحشرة ولجمیع الفترات المدروسةاإلصابةر على مبید الدیازینون في تقلیل نسبة كروز تفوق مبید ال) 4(العوادي 

ازیین علــى مبیــد الــدیازینون غیــر بتفــوق مبیــدي الكونفیــدور والتمــارون الجهــآخــرینهــذه النتیجــة بــاحثین أیــدكمــا 

آخــریننتــائج مشــابهة بــاحثین إلــىوتوصــل ). 3،30(بحشــرة حفــار ســاق الــذرة اإلصــابةالجهــازي فــي تقلیــل نســبة 

)27 ،31 ،32(.  

معنویــا فــي الصــفة باســتثناء التــداخل بــین طــرق الزراعــة والمبیــدات تــأثیرالــم تظهــر التــداخالت الثنائیــة والثالثــي 

  ). 7الجدول(

ــــى مــــروز اقــــل نســــبة المعاملــــة بمبیــــد الكــــروز ســــجلت النباتــــات إذ مقارنــــة % 3.96لإلصــــابةر والمزروعــــة عل

%. 9.17أعلـى نسـبة لإلصــابةأیضــاالتـي ســجلت فیهـا نباتـات المقارنــة والمزروعـة علـى مـروز األخـرىبالمعـامالت 

طرق تأثیرت لم یكن نفس الشيء تحت المبیدابتأثیراإلصابةاالختالف في نسبة أنوان معنویة التداخل تدل على 

  .الزراعة

  

  

  

  

8بالحشرة بعد لإلصابةوطرائق الزراعة والمبیدات والتداخل بینها في النسبة المئویة األصنافتأثیر ) 7(جدول 

  من الزراعةأسابیع

  طرائق الزراعة  التركیب الوراثي

  التركیب الوراثي   المبیدات

×  

  طرائق الزراعة
  ماتش  ركروز   مقارنة

  15-جیزة 
  9.31  9.58  7.08  11.25  خطوط

  8.06  7.08  6.25  10.83  مروز

  إنقاذ
  4.31  5.00  2.08  5.83  خطوط

  4.17  3.33  1.67  7.5  مروز
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L.S.D0.05  n.sn.s

  التركیب الوراثي

 ×  

  المبیدات

  التركیب الوراثي        

  8.68  8.33  6.67  11.04  15جیزة 

  4.24  4.17  1.88  6.67  إنقاذ

L.S.D0.05  n.s0.605  

  طرائق الزراعة

 ×  

  المبیدات

  طرائق الزراعة        

  6.81  7.29  4.58  8.54  خطوط

  6.11  5.21  3.96  9.17  مروز

L.S.D0.05  1.283n.s

  المعدل العام  6.25  4.27  8.85  المبیدات

L.S.D0.05  0.6476.46  
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