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  الخالصة

2003أجریــت هــذه الدراســة فــي أحــد الحقــول التابعــة لكلیــة الزراعــة جامعــة االنبــار خــالل الموســم الخریفــي لعــام 

دي وأثرهـا فـي بعـض صـفات النمـو للـذرة بهدف معرفة اثـر التعفیـر بـبعض المبیـدات الفطریـة علـى مـرض الـتفحم العـا

) 106ربیـع األول ، مسـرة ، الصـفا ، شـهد وبحـوث (الصفراء فضال عن نسبة الزیت واستعملت خمس تراكیب وراثیة 

واســتخدم تصــمیم األلــواح المنشــقة حیــث اشــتملت ) ودیفیــدین45كاربوكســین ، دایثــین م(إذ عفــرت بــذورها بالمبیــدات 

  . اكیب الوراثیة واشتملت األلواح الثانویة على المبیدات الفطریةاأللواح الرئیسة على التر 

أظهــرت النتــائج تفــوق النباتــات المعاملــة بمبیــد الكاربوكســین باقــل نســبة اصــابة بــالمرض وأعلــى نســبة زیــت كــذلك 

مــادة عــن بــاقي المعــامالت لــنفس الصــفة ، واختلفــت التراكیــب الوراثیــة فــي صــفة وزن ال45تفوقــت معاملــة الــدایثین م

عن باقي التراكیب الوراثیة إّال انه لم یختلـف عـن التركیـب الـوراثي ربیـع 106الجافة إذ تفوق التركیب الوراثي بحوث 

األول وفي نسبة اإلصابة، تفـوق التركیـب الـوراثي شـهد ولـم یختلـف معنویـًا عـن التركیـب الـوراثي الصـفا الـذي اختلـف 

ت معاملـة تــداخل التركیـب الـوراثي شـهد مـع الكاربوكسـین بأقـل معـدل نســبة وتفوقـ. معنویـًا عـن بـاقي التراكیـب الوراثیـة

في 45مع الكاربوكسین والدایثین م 106اصابة عن باقي المعامالت وتفوقت معاملة تداخل التركیب الوراثي بحوث 

أعطـت ,هذه الصـفة حاصل المادة الجافة كذلك تفوقت معاملة تداخل التركیب الوراثي ربیع األول مع مبید الدیفیدین ل

  . ومعاملة السیطرة تأثیر معنوي في نسبة الزیت45معاملة تداخل التركیب الوراثي صفا مع كل من دایثین م 
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Abstract
A field experiment was carried out at the research farm, college of Agric. Al-Anbar 

University, during the autumn season of 2003. The Objective was to determin the effect 
of fungicides dusts on common smut disease and some growth characteristics and oil 
percentage for five genotypes of corn, Rabia alawal, Almassara, Alssaffa, Shahad and 
Buhooth 106. Seeds were dust by fungicides; Carboxin, Dithane M-45 and Dividend. A 
split-plot arrangement in R.C.B.D with three replications was used, genotypes were 
assigned in the main plots, while fungicides in subplots. Fungicides carboxin significant 



effect had given a lowest infection percentage. And highest oil percentage also Dithan 
M-45 effect was significant in oil percentage. Significant effects for genotypes in dry 
weight/h., Buhooth 106 genotype had given highest significant effect but wasn’t 
significant with Rabia alawal genotype.

In infection percentage, Shahad and Alssaffa genotypes significant difference with 
other genotypes. Interaction between fungicides carboxin and genotype Shahad was 
significant effect in infection percentage. Buhooth 106  carboxine treatment and 
dithane M-45 had highest significant with other treatmants and Rabia alawal dividend. 
Treatment in dry weight/h. and in interaction alssaffa  diathan M-45 and Alssaffa 
control had given highest significant in oil percentage.

  

  المقدمة

مـــن محاصــیل الحبـــوب المهمـــة عالمیــا إذ تحتـــل المرتبــة الثالثـــة بعـــد ) .Zea mays L(تعتبــر الـــذرة الصــفراء 

وتعتبــر حبوبهــا مصــدرا غــذائیا مهمــا ) 8(العــالمي واإلنتــاجمحصــولي الحنطــة والــرز مــن حیــث المســاحة المزروعــة 

ت بصورة سریعة مع التوسع في صناعة العلیقة المركزة للدواجن إذ لإلنسان والحیوان وان أهمیة هذا المحصول ازداد

مــــن العلیقــــة المركــــزة عــــالوة علــــى اســــتخدام مخلفاتهــــا فــــي صــــناعة األعــــالف إذ تحتــــوي علــــى % 40تــــدخل بنســــبة 

B1وAإلـى احتوائهـا علـى الفیتامینـات باإلضـافةالكاربوهیدرات والبروتینات والزیت واأللیاف الخـام والمـواد المعدنیـة 

  ). B2)2و

في وحدة المساحة في العـراق ال یـزال منخفضـا اإلنتاجمعدل أنعلى الرغم من أهمیة هذا المحصول الكبیرة إّال 

  . )6(العالمي اإلنتاجمقارنة مع 

یعتبــر مــرض الــتفحم العــادي علــى الــذرة الصــفراء مــن أهــم األمــراض التــي تصــیب الــذرة الصــفراء ویســبب خســائر 

علـى الـذرة الحلـوة وتكمـن % 20إلـى اإلصـابةونسـبة ) 11(علـى بعـض األصـناف % 17تصـل إلـى اقتصادیة كبیـرة 

األولیـة غالبـا مـا تـأتي مـن التـرب الملوثـة بالسـبورات اإلصـابةأنخطورة المرض في الزراعـة المتتالیـة لـألرض حیـث 

  . سنوات4مدة اإلصابةإحداثوقد تصل قدرتها على ) 4(التیلة للفطر 

للمحصــول فــي وحــدة المســاحة وزیــادة حاجــة اإلنســان للغــذاء والطلــب علــى هــذا اإلنتــاجض فــي معــدل ان االنخفــا

كما ونوعا ، ومن هذه الوسائل استعمال اإلنتاجالمحصول سنویا یدعو إلى البحث عن وسائل جدیدة لزیادة وتحسین 

عالیـــة لعملیــات خدمــة المحصـــول األصــناف والهجــن المســتنبطة حـــدیثا فــي الزراعــة العراقیـــة والتــي تســتجیب بدرجــة 

الوسـائل الواعـدة واحـد العناصـر أفضـلوالتربة والعوامل البیئیـة األخـرى كمـا تعتبـر األصـناف المقاومـة لألمـراض مـن 

  . اآلفةإدارةاألساسیة التي تدخل ضمن 

الحاضـر والتـي أما الهجن واألصناف الحساسة فـان زراعتهـا تحـتم علینـا اسـتخدام المبیـدات الكیمیائیـة فـي الوقـت 

  . )3(تعتبر خط الدفاع األول لكثیر من اآلفات 

مبیــد الكاربوكســین مــن المبیــدات الجهازیــة منــذ وقــت طویــل فــي العــراق إّال انــه لــم یجــرى لــه أنوعلــى الــرغم مــن 

45اختبار على مرض التفحم العادي وهو من المبیدات المتخصصة على التفحمـات وكـذلك بالنسـبة لمبیـد الـدایثین م

مبید الدیفیدین مبیـد جهـازي ألول مـرة یجـرى لـه اختبـار فـي أنویستخدم على بعض التفحمات على الحنطة والشعیر 

ویمكن استعماله ضـد Difenconazoleالعراق بالنسبة لمرض التفحم العادي على الذرة الصفراء وهو من مجموعة 

  . )15(األمراض التي تسببها الفطریات الكیسیة والبازیدیة والناقصة 

من هنا تأتي أهمیة هذا البحث وبهدف المقارنة بین المبیدات في مقاومتها للمرض ومدى استخدامها ولعل قیـاس 

الوراثیــة والشــائعة الزراعــة فــي العــراق مــن حیــث تأثیرهــا فــي بعــض الصــفات النوعیــة وكــذلك المقارنــة بــین التراكیــب 



والشـــائعة زراعتهـــا فـــي ) 4(فــي الصـــنف مقـــاوم للمـــرض % 2األقـــل اإلصـــابةنســـبة أنحساســیتها للمـــرض إذ یعتبـــر 

  .العراق فضال عن مقارنة بعض الصفات االقتصادیة المهمة

  

  المواد وطرائق العمل

اســـتخدم التصـــمیم 2003طبقـــت هـــذه التجربـــة فـــي حقـــول كلیـــة الزراعـــة جامعـــة االنبـــار خـــالل الموســـم الخریفـــي 

ربیــع األول ، مســرة ، (احتلــت التراكیــب الوراثیــة ) 16(ررات بترتیــب األلــواح المنشــقة بــثالث مكــRCBDاإلحصــائي 

، الدیفیـدین45الكاربوكسـین ، الـدایثین م(األلـواح الرئیسـیة واحتلـت المبیـدات الفطریـة ) 106الصفا ، شهد ، بحوث 

علـى التـوالي كغـم/غم) 2، 2.5، 3(األلواح الثانویة والتي تم تعفیر بذور التراكیب الوراثیة حسب المعامالت ) 

وقســمت ) 1(، بعــد حــراثتین متعامــدتین ســویت ونعمــت التربــة واخــذ منهــا عینــات لمعرفــة بعــض صــفات التربــة جــدول 

سـم وبـین 75متر والمسافة بـین مـرز وآخـر 5مروز بطول 5متر احتوت كل منها على 4× 5الوحدات التجریبیة 

  .متر1سم كما فصلت الوحدات التجریبیة بمسافة 25جوة وأخرى 

زرعت البذور في منتصف شهر تموز وأضیف السماد النیتروجیني على دفعتین األولى قبـل الزراعـة والثانیـة بعـد 

) P2O5% 46(هكتـــار كـــذلك أضـــیف الســـماد الســـوبر فوســـفات الثالثـــي /كغـــم320بمعـــدل اإلنبـــاتیـــوم مـــن 16

النمــو وتـم تحدیـد الــري اعتمـادا علـى الرطوبــة أجریــت عملیـة التعشـیب یــدویا خـالل فتـرة. هكتـار/كغـم200بمعـدل 

یوم من الزراعة ، كوفحت حشرة حفار ساق 8عملیة الخف بترك نبات واحد في الجورة بعد أجریتوحاجة النبات ، 

  : یاس الصفات التالیةتم ق. )5(الذرة بالدیازینون المحبب 

  .تزهیر ذكري وتزهیر انثوي% 50عدد األیام من الزراعة لغایة -1

  .)سم(ارتفاع النبات -2

عـدد النباتـات /حسـبت علـى أسـاس عـدد النباتـات المصـابة فـي الوحـدة التجریبیـة(%) بـالمرض اإلصـابةنسبة -3

  .100الكلي في الوحدة التجریبیة  

  .)تم حسابه من عشرة نباتات محروسة عشوائیا(حاصل المادة الجافة -4

  .Soxhletا بواسطة جهاز النسبة المئویة للزیت في الحبوب تم قیاسه-5

  

  2003بعض صفات التربة للحقل قبل الزراعة الخریفیة للموسم ) 1(جدول 

E.C. 
ds.m  

pH  
  g/kgلدقائق التربة ألحجميالتوزیع 

  النسجة
  الغرین  الطین  الرمل

  مزیجیة طینیة  340  351  309  7.7  5.5

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

  وأنثويتزهیر ذكري % 50عدد األیام من الزراعة لغایة 



تزهیر ذكري وانثوي على % 50في عدد األیام من الزراعة إلى ) 4، 3(لم یالحظ تأثیر معنوي للمبیدات جدول 

أمـــا التراكیـــب . یومـــًا للصـــفتین علـــى التـــوالي79.33یومـــًا و77.4الـــرغم مـــن تمیـــز مبیـــد الـــدایثین بـــأطول مـــدة بلغـــت 

تــأثیر معنــوي إذ تقاربــت بطبیعتهــا الوراثیــة فــي تأثیرهــا علــى الصــفتین بالنســبة الوراثیــة المســتخدمة أیضــًا لــم یكــن لهــا

إذ 106تزهیر ذكري وأنثوي كان للتركیب الوراثي بحـوث % 50أطول فترة بلغت لـأنالستجابتها للظروف البیئیة إّال 

  .في هاتین الصفتینكذلك التداخالت لم یكن لها تأثیر معنوي . یومًا على التوالي81.0یومًا و78.66بلغ 

  

تزهیر ذكري للذرة % 50تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في عدد األیام من الزراعة إلى ) 2(جدول 

  2003لصفراء للموسم الخریفي لعام ا

  المبیدات

  التراكیب الوراثیة
  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دایثین م   الكاربوكسین  المقارنة

  76.66  77.33  77.66  75.33  76.33  ربیع األول

  76.00  74.66  77.66  76.00  75.66  مسرة

  76.08  76.33  75.66  76.66  78.66  الصفا

  77.66  77.66  77.00  77.33  78.66  شهد

  78.66  78.00  79.00  79.33  78.33  106بحوث 

    76.80  77.40  76.93  76.93  المتوسط الحسابي

  فةروقات معنویة بین المعامالت كاال توجد ف

  

تزهیر أنثوي % 50تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في صفة عدد األیام من الزراعة إلى ) 3(جدول 

  2003راء في الموسم الخریفي لعام للذرة الصف

  المبیدات

  التراكیب الوراثیة
  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دایثین م   الكاربوكسین  المقارنة

  78.58  78.66  79.33  78.00  78.33  ربیع األول

  77.50  76.00  79.66  77.66  76.66  مسرة

  78.25  77.66  80.00  78.00  78.33  الصفا

  79.83  79.66  80.00  80.00  79.66  شهد

  81.00  81.00  80.00  81.00  81.33  106بحوث 

    78.60  79.33  78.93  78.66  المتوسط الحسابي

  قات معنویة بین المعامالت كافةال توجد فرو 

  

  

  

  

  

  

  ارتفاع النبات

وكـان ) سـم155.16(إذ كـان أعلـى ارتفـاع للمقارنـة ) 4(لم یكن للمبیدات تأثیر معنوي على هـذه الصـفة جـدول 

مبیــد أنالــذي أشــار إلــى ) 3(وهــذا لــم یتفــق مــع ) ســم143.46(45أدنــى ارتفــاع للنباتــات المعاملــة بمبیــد الــدایثین م 

لى عكس الدیفیدین الذي یؤثر سلبًا على صفة طـول السـاق ، إّال أنـه الكاربوكسین یحدث استطالة في ساق النبات ع



أمـا بالنسـبة للتراكیـب الوراثیـة فلـم . المقارنة كانت األكثر طوًال من النباتات المعاملـة بالمبیـداتأنال یخالفه تمامًا إذ 

سـم155.05(رتفـاع النبـات بلـغ التركیب الوراثي تمیز بأعلى معـدل الأنیكن تأثیرها معنویًا على هذه الصفة ، إّال 

  .، كذلك التداخالت لم تكن معنویة) 

  

ء للموسم الخریفي لعام تأثیر التراكب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في ارتفاع النبات للذرة الصفرا) 4(جدول 

  )سم(2003

  المبیدات

  التراكیب الوراثیة
  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دایثین م   الكاربوكسین  المقارنة

  144.90  140.60  137.66  149.70  151.66  ربیع األول

  147.07  157.80  136.10  143.76  150.63  مسرة

  149.12  138.53  146.40  156.50  155.06  الصفا

  148.90  147.43  151.20  144.33  152.63  شهد

  155.95  151.63  145.96  160.40  165.83  106بحوث 

    147.20  143.46  150.94  155.16  المتوسط الحسابي

  .ال توجد فروقات معنویة بین المعامالت كافة

  

  .Ustilago madis (DC.) cdaالنسبة المئویة لإلصابة بالفطر المسبب للمرض  

فقـد كانـت نسـبة اإلصـابة أقـل مـا ) 5(بمعنویـة عالیـة  جـدول اإلصـابةاختلفت المبیدات فـي تأثیرهـا علـى نسـبة 

وهــذا لــم % 3.18والــذي اختلـف معنویــًا عــن مبیــد الدیفیــدین % 2.32لــة بمبیــد الكاربوكســین یمكـن فــي النباتــات المعام

وعلــى العمــوم مبیــد الكاربوكســین % 4.46والــذي اختلــف عــن المقارنــة ) %3.15(45یختلــف عــن مبیــد الــدایثین م

خـل األنسـجة النباتیـة وقتـل متخصص على التفحمات كما انـه أحـد المبیـدات القلیلـة التـي لهـا القابلیـة علـى التغلغـل دا

  . )3(الفطر 

1.683أمـا بالنسـبة للتراكیـب الوراثیـة فقـد أظهـر التركیـب الـوراثي شـهد ) 13(إلیـهوهذه النتیجة تؤكد ما توصل 

أمــا أكثــر التراكیــب الوراثیــة %) 1.881(انــه أكثــر األصــناف مقاومــة إّال انــه لــم یختلــف عــن التركیــب الــوراثي الصــفا 

الـذین ) 11و9(وهـذا یتفـق مـع % 5.109والذي بلغت نسـبة اإلصـابة علیـه 106بالمرض بحوث لإلصابةحساسیة 

تشـرین أول أي 2التركیب الوراثي لهذا المـرض والـذي ظهـرت علیـه أول عالمـات المـرض بتـاریخ إصابةأشاروا إلى 

وعلى Teliosporesن حقن أیام م10-7اإلصابة تظهر بـأن) 12(وقد أشار اإلنباتیومًا من اكتمال 60بعد 

م ، أمــا ســرعة الریــاح 30.2-25.5أیلــول كانــت درجــات الحــرارة 18هــذا فعنــد أخــذ معــدل الظــروف البیئیــة بتــاریخ 

درجـــة الحـــرارة أنالـــذي أشـــار إلـــى ) 18(وهـــذا یتفـــق مـــع نتـــائج % 49-33ثـــا والرطوبـــة النســـبیة /م0.3-4.9

للتـداخل بـین إصابةالتداخالت فكانت معنویة أیضًا حیث كان أقل نسبة أما. م30-25المفضلة لهذه الفطریات 

  .%0.267مبید الكاربوكسین والتركیب الوراثي شهد 

بالفطر المسبب للمرض لإلصابة% تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في النسبة المئویة ) 7(جدول 

  2003على الذرة الصفراء في الموسم الخریفي لعام 

  المبیدات

  التراكیب الوراثیة
  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دایثین م   الكاربوكسین  المقارنة

  3.816  3.300  3.597  2.167  6.200  ربیع األول

  3.943  3.933  3.100  4.533  4.207  مسرة



  1.851  1.383  1.820  1.600  2.600  الصفا

  1.683  2.100  1.300  0.267  3.067  شهد

  5.109  5.033  6.103  3.033  6.267  106بحوث 

    3.150  3.184  2.320  4.468  المتوسط الحسابي

على التوالي ) 0.600(و) 0.445(وللمبیدات كانت ) 0.779(كانت 0.01وعند مستوى ) 0.535(للمبیدات عند مستوى االحتمالیة كانت L.S.Dقیمة 

  .على التوالي)1.341(و) 0.996(وللتداخالت بین التراكیب الوراثیة والمبیدات كانت 

  

  )هكتار/كغم(الوزن الجاف 

وأعلى معدل حاصل كـان للنباتـات ) 7(لم تختلف المبیدات معنویًا في تأثیرها على الوزن الجاف للنبات جدول 

وكــان تــأثیر التراكیــب الوراثیــة معنویــًا إذ تفــوق . هكتــار/كغــم18106.66الــذي بلــغ 45المعاملــة بمبیــد الــدایثین م 

هكتــار والــذي لــم یختلــف معنویــًا ربیــع األول /كغــم21648.250بــأعلى حاصــل بلــغ 106الــوراثي بحــوث التركیــب 

أمـا بالنسـبة للتـداخالت فقـد تفوقـت نباتـات ) 18(هكتـار وهـذا یتفـق مـع /كغـم19907.500الـذي أعطـى معـدل بلـغ 

ولــم تختلــف معنویــًا عــن المعاملــة هكتــار /كغــم25885المعاملــة بمبیــد الكاربوكســین 106التركیــب الــوراثي بحــوث 

  .)هكتار/كغم23552(ومعاملة ربیع األول بمبید الدیفیدین ) هكتار/كغم23654(45بمبید الدایثین م 

  

للذرة الصفراء في ) كغم(تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في حاصل المادة الجافة ) 8(جدول 

  2003الموسم الخریفي لعام 

  المبیدات

  التراكیب الوراثیة
  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دایثین م   الكاربوكسین  المقارنة

  19907.50  23552.00  22217.33  14180.66  19680.00  ربیع األول

  15570.50  19550.00  15939.33  12321.00  14471.66  مسرة

  14581.33  10477.00  15343.33  18355.33  14150.00  الصفا

  15382.50  18586.66  13879.33  16855.66  12208.33  شهد

  21648.25  15298.33  23654.33  25885.33  21755.00  106بحوث 

    17492.80  18206.66  17519.60  16453.00  المتوسط الحسابي

علـى التـوالي ) 7562.593(و) 5198.015(كانت غیر معنویـة وللتراكیـب الوراثیـة كانـت 0.01و0.05للمبیدات عند مستوى االحتمالیة L.S.Dقیمة 

  .على التوالي) 4894.517(و) 3634.401(وللتداخالت بین التراكیب الوراثیة والمبیدات كانت 

  

  

  

  

  

  (%)نسبة الزیت 

عـن بـاقي المبیـدات جـدول ) %5.077(تفوقت النباتات المعاملة بمبید الكاربوكسین بأعلى معدل نسبة زیـت 

ومن مالحظة نسبة اإلصابة . عن المقارنة ومعاملة الدیفیدین) %5.009(45كذلك معاملة مبید الدایثین م ) 8(

مبید الكاربوكسین قد تفوق في تقلیل نسبة اإلصابة بین فاعلیته العالیة ضد الفطریات الممرضة وكذلك قدرته أننجد 

تـي ربمـا یكـون لهـا على التغلل إلى داخل أنسجة النبات ساهم في الحد من الضرر الناجم عن عدد مـن األمـراض وال

أمـا فیمـا یخـص التراكیـب الوراثیـة فقـد كانـت . تأثیر مباشر أو غیر مباشر على نسبة الزیت في حبوب الـذرة الصـفراء



(للــذرة عالیــة الزیــت ألنهــا تحــوي نســبة زیــت تزیــد علــى ) 10(جمیــع التراكیــب الوراثیــة عالیــة الزیــت حســب تعریــف 

عـن بـاقي التراكیـب ) %5.41(الـوراثي الصـفا بتحویـل الزیـت جعلتـه یتفـوق القدرة العالیة للتركیب أنإال ) 4.5%

وهـذا أختلـف ) %4.84(عن التركیـب الـوراثي ربیـع األول ) 4.96(الوراثیة كذلك اختلف التركیب الوراثي المسرة 

راكیب الوراثیة فقد تفوقـت أما التداخالت بین المبیدات والت. )14، 9، 7(عن باقي التراكیب الوراثیة وهذا یتفق مع 

5.66(الصـفا × كذلك اختلفت معاملة المقارنـة ) %5.85(الصفا عن باقي المعامالت × 45معاملة الدایثین م 

الصـفة تسـتجیب للعوامـل الوراثیـة أكثـر أنوهـذا یعنـي ) %4.16(شـهد × أما أقل نسـبة زیـت كانـت للمقارنـة ) %

  .منها للعوامل البیئیة

  

في حبوب الذرة الصفراء في الموسم % تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في نسبة الزیت ) 9(جدول 

  2003الخریفي لعام 

  المبیدات

  التراكیب الوراثیة
  المتوسط الحسابي  دیفدین  45ادیثین م   الكاربوكسین  المقارنة

  4.87  4.87  4.91  4.82  4.77  ربیع األول

  4.96  4.90  4.98  5.20  4.77  مسرة

  5.41  4.49  5.85  5.64  5.66  الصفا

  4.60  4.50  4.82  4.93  4.16  شهد

  4.57  4.43  4.48  4.79  4.58  106بحوث 

    4.64  5.00  5.07  4.79  المتوسط الحسابي

علـى التـوالي ) 0.103(و) 0.071(وللتراكیـب الوراثیـة كانـت ) 0.079(و) 0.059(كانـت 0.01و0.05للمبیدات عند مستوى االحتمالیة L.S.Dقیمة 

  .على التوالي) 0.177(و) 0.131(وللتداخالت بین التراكیب الوراثیة والمبیدات كانت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر

استجابة بعض التراكیب الوراثیة للتسـمید النیتروجینـي وتـأثیره فـي . 1999. االلوسي ، عباس عجیل محمد عباس.1

  . جامعة بغداد–كلیة الزراعة –اجستیر رسالة م. نمو وقوة الهجین للذرة الصفراء

–مطـابع التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي . الـذرة الصـفراء انتاجیهـا وتحسـینها. 1990. الساهوكي ، مدحت مجیـد.2

  .جامعة بغداد



دار الكتـــاب للطباعـــة . المبیـــدات الكیمیاویـــة لوقایـــة النبـــات. 1979. العـــادل ، خالـــد محمـــد ، مولـــود كامـــل عبـــد.3

  . لنشر ، جامعة الموصلوا

مطـابع وزارة . أمـراض المحاصـیل الحقلیـة. 1989. العاني ، رقیب عاكف ، مجید جرجیس ، كامل سلمان جبـر.4

  .التلعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد

ث الوقایـة ، الهیئة العامة لوقایـة المزروعـات ، قسـم بحـو . دلیل مكافحة اآلفات الزراعیة. 1980. العلي ، عزیز.5

  .وزارة الزراعة االصالح الزراعي ، الجمهوریة العراقیة

  .)20(2مجلد . FAO .2001النشرة االحصائیة لمنظمة الغذاء والزراعة .6

اسـتنباط صـنف . 1996. سعد اهللا ، حسین احمد ، محمد محمد مسعد ، فاتن متي طعمة وخزعـل جاسـم محمـود.7

  .1، العدد 1مجلة الزراعة العراقیة ، مجلد . من الذرة الصفراء العالیة الزیت

  .28زراعیة ، عدد ارشادات في زراعة الذرة الصفراء ، مركز إباء لألبحاث ال. 1994. األمیرضایف ، عبد .8

دراسة مقارنـة أصـناف . 1998. یوسف ، ضیاء بطرس ، حمید جلوب علي ، جالل ناجي محمود ، عزیز حامد.9

مجلــة العلــوم . فــي الزراعــة الربیعیــة تحــت ظــروف منطقــة الوســط مــن العــراقمختلفــة مــن الــذرة الصــفراء 

  .)1(25. الزراعیة

10. Alexander, D. E. 1986. High oil corn breeders aim for improved quality. Crop and 
Soil Magazine, August-September: 11-12.

11. BWC/ADHOC. 1997. Group of the states partis to the convention on the prohibition 
of the development, production and stock plling of bacteriological (Biological) 
and toxin weupons and anther destruction. 

12. Carroll, Juliet, E. 2003. Corhellun in cooperation with the N. A. Sotion of biolotechi. 
13. Indzic, D. Cabahovic, K. Atmasi, S. Milosevi, M. Vmjak, M. Melic, S. 2001. Milves 

L. Ed Liubljanuh Slovenia Biotechnical FAO Agron. P 161-166. 
14. Jellum, M. D. and J. E. Marian. 1966. Factors affecting oil content and oil 

composition of corn (Zea mays L.) grain. Crop Sci. 6:41-43.
15. Reiling, H. 1997. Crop protection-ecology department-Novartis. January 21, 1997. 
16. Steel, R. G. D. and J. H. Torrie (1980) Principles and Procedures of Statics and 

McGraw. Hill. New York.
17. Tollenaar, M.; L. F. Muldoon, T. B. Dayhard. 1984. Differences in rates of leaf 

appearance among maize hybrids and phases of development. Can. J. Plant Sci. 
64: 758-763.

18. Ul-Haq, Ehsan, Shakir, A. S. Sahi, S. T. 1998. In Vitro studies on physiology and 
chemical control of fungi isolated from corns and leavs of gladiolus in 
Pakistan. J. of Biological Sci. 1(2): 97-100. 


