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  2006، ) 1(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

اثر التعفیر ببعض المبیدات الفطریة في مرض التفحم وبعض الصفات لعدد من التراكیب الوراثیة 

  .Zea mays Lمن الذرة الصفراء 

  

  *عبد الرزاق یونس الزوبعيو **سعید علیوي فیاض،*الفهداويطارق محمد عبد

  جامعة األنبار/ زراعة كلیة ال* 
  جامعة األنبار/ كلیة التربیة للبنات ** 

  

  الخالصة

2003اجریت هذه الدراسة في احد الحقول التابعة لكلیة الزراعة جامعة االنبار خلل الموسم الخریفـي لعـام 

الــذرة بهــدف معرفــة اثــر التعفیــر بــبعض المبیــدات الفطریــة علــى مــرض الــتفحم العــادي واثرهــا فــي مكونــات حاصــل 

ربیــع األول ، مســرة ، الصــفا ، شــهد وبحــوث (الصــفراء فضــال عــن الحاصــل نفســه واســتعملت خمــس تراكیــب وراثیــة 

واسـتخدم تصـمیم االلـواح المنشـقة حیــث ) ودیفیــدین45كاربوكسـین ، دیـاثین ام(إذ عفـرت بـذورها بالمبیـدات ) 106

  .االلواح الثانویة على المبیدات الفطریةاشتملت االلواح الرئیسة على التراكیب الوراثیة واشتملت 

اظهـــرت النتـــائج تفـــوق النباتـــات المعاملـــة بمبیـــد الكاربوكســـین باقـــل نســـبة اصـــابة بـــالمرض إّال ان النباتـــات 

عرنــوص كمــا ان معاملــة /والدیفیــدین قــد تفوقــت بصــفة أعلــى معــدل لعــدد الصــفوف45المعاملــة بمبیــدي الــدیاثین ام

حبـة واظهـرت النتـائج تفـوق التركیـب الـوراثي شـهد باقـل نسـبة اصـابة 300ق في معـدل وزن الدیفیدین قد اظهرت تفو 

ولم یختلف عن التركیب الوراثي الصفا وهذا االخیر تفوق في صفة عدد العرانیص عن باقي التراكیب الوراثیة وتفوق 

نویا عن التـركیبین الـوراثیین باعلى معدل لعدد الصفوف بالعرنوص والذي لم یختلف مع106التركیب الوراثي بحوث 

مسرة وربیع األول أمـا فـي صـفة حاصـل النبـات الفـردي فقـد تفـوق التركیـب الـوراثي مسـرة ولـم یكـن اختالفـه عـن ربیـع 

الكاربوكســـین باقـــل معـــدل نســـبة اصـــابة عـــن بــــاقي األول وشـــهد معنویـــًا وتفوقـــت معاملـــة التركیـــب الـــوراثي شـــهد 

  .المعامالت

  

Effect of dusts fungicides on common smut and characteristics yield 
for many genotypes of corn (Zea mays L.)

T. M. Al-Fahadawie* , S. A. Al-Mahamdie** and A. Y. Al-Zwobaie*

* College of Agriculture / University of Al-Anbar
** College of Education / University of Al-Anbar

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 and sume yield characteristics and yield for 
five genotypes of corn, Rabia alawal, Almassara, Alssaffa, Shahad and Buhooth 106. It 
seeds were dusts by fungicides; Carboxin, Dithane M45 and Dividend.

ماجستیر للباحث االولأطروحةالبحث مستل من 
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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. While Diathine M45 and 
Dividend significant difference with Carboxin in row No. / ear. But dividend significant 
effect had given highest 300 grain weight (gm). At genotypes, Shahad and Assaffa 
significant difference with infection percentage was lowest then 20% for for both. 
Alssaffa significant deference with ather genotypes in ear No. / plant, also Buhooth 106 
in row No. / ear but wasn’t Significant difference with genotypes Almassara and Rabia 
alawal, and genotype Almassara yield / plant but wasn’t with Rabia in alawal and 
Shahed. 

Interaction between fungicides Carboxin and genotype Shahad was significant 
effect in infection percentage.

  

  المقدمة

مـن محاصـیل الحبـوب المهمـة عالمیـا إذ تحتـل المرتبـة الثالثـة بعـد ) .Zea mays L(تعتبـر الـذرة الصـفراء 

وتعتبــر حبوبهــا مصــدرا غــذائیا مهمــا ) 1(العــالمي واإلنتــاجمحصــولي الحنطــة والــرز مــن حیــث المســاحة المزروعــة 

مع التوسع في صناعة العلیقة المركزة للدواجن إذ هذا المحصول ازدادت بصورة سریعة أهمیةلإلنسان والحیوان وان 

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

B1وAإلـى احتوائهـا علـى الفیتامینـات باإلضـافةالخـام والمـواد المعدنیـة واأللیافالكاربوهیدرات والبروتینات والزیت 

  .)B2)2و

علــى الــرغم مــن اهمیــة هــذا المحصــول الكبیــرة إّال ان معــدل االنتــاج فــي وحــدة المســاحة فــي العــراق ال یــزال 

  .)3(مقارنة مع االنتاج العالمي منخفضا

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

علــى الــذرة % 20وتصــل نســبة االصــابة إلــى ) 4(بعــض االصــناف علــى% 17خســائر اقتصــادیة كبیــرة تصــل إلــى 

الحلوة وتكمن خطورة المرض في الزراعة المتتالیة لالرض حیث ان االصابة األولیة غالبا ما تاتي من الترب الملوثة 

  .سنوات4على احداث االصابة مدة وقد تصل قدرتها) 5(بالسبورات التیلة للفطر 

نتاج للمحصـول فـي وحـدة المسـاحة وزیـادة حاجـة اإلنسـان للغـذاء والطلـب علـى ان االنخفاض في معدل اال

هــذا المحصــول ســنویا یــدعو إلــى البحــث عــن وســائل جدیــدة لزیــادة وتحســین االنتــاج كمــا ونوعــا ، ومــن هــذه الوســائل 

خدمـــة اســـتعمال االصـــناف والهجـــن المســـتنبطة حـــدیثا فـــي الزراعـــة العراقیـــة والتـــي تســـتجیب بدرجـــة عالیـــة لعملیـــات

المقاومة لالمـراض مـن افضـل الوسـائل الواعـدة واحـد المحصول والتربة والعوامل البیئیة األخرى كما تعتبر االصناف

  .اسیة التي تدخل ضمن ادارة اآلفةالعناصر االس

أما الهجن واالصـناف الحساسـة فـان زراعتهـا تحـتم علینـا اسـتخدام المبیـدات الكیمیائیـة فـي الوقـت الحاضـر 

  .)6(ثیر من اآلفات عتبر خط الدفاع األول لكوالتي ت

وعلى الرغم من ان مبید الكاربوكسین مـن المبیـدات الجهازیـة منـذ وقـت طویـل فـي العـراق إّال انـه لـم یجـرى 

لـه اختبـار علـى مـرض الـتفحم العـادي وهـو مـن المبیـدات المتخصصـة علـى التفحمـات وكـذلك بالنسـبة لمبیـد الـدیاثین 

ض التفحمـــات علـــى الحنطـــة والشـــعیر ان مبیـــد الدیفیـــدین مبیـــد جهـــازي الول مـــرة یجـــرى لـــه ویســـتخدم علـــى بعـــ45ام

ــــــذرة الصــــــفراء وهــــــو مــــــن مجموعــــــة  ــــــتفحم العــــــادي علــــــى ال اختبــــــار فــــــي العــــــراق وفــــــي العــــــالم بالنســــــبة لمــــــرض ال

Difenconazole7(ت الكیسیة والبازیدیة والناقصة ویمكن استعماله ضد االمراض التي تسببها الفطریا(.  
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من هنا تاتي اهمیة هذا البحث وبهدف المقارنة بین المبیدات في مقاومتها للمرض ومدى اسـتخدامها ولعـل 

قیاس تاثیرها في بعض الصفات المهمة كمكونات الحاصل وكذلك المقارنة بین التراكیب الوراثیة وشائعة الزراعة في 

فضــال ) 5(فــي الصــنف مقــاوم للمــرض % 2قــل العــراق مــن حیــث حساســیتها للمــرض إذ یعتبــر ان نســبة االصــابة اال

  .عن مقارنة بعض الصفات االقتصادیة المهمة

  

  المواد وطرائق العمل

اسـتخدم التصـمیم 2003طبقت هذه التجربة في حقول كلیة الزراعة جامعة االنبـار خـالل الموسـم الخریفـي 

ربیـع األول ، مسـرة ، (لتراكیب الوراثیة احتلت ا) 8(بترتیب االلواح المنشقة بثالث مكررات .R.C.B.Dاإلحصائي 

، الدیفیدین45الكاربوكسین ، الدیاثین ام(االلواح الرئیسیة واحتلت المبیدات الفطریة ) 106الصفا ، شهد ، بحوث 

غـم علـى التـوالي ، بعـد ) 2، 2.5، 3(االلواح الثانویة والتي تم تعفیر بذور التراكیب الوراثیة حسب المعـامالت ) 

وقسـمت الوحـدات ) 1(راثتین متعامدتین سویت ونعمت التربة واخذ منها عینات لمعرفة بعض صفات التربـة جـدول ح

ســم وبــین جــوة 75متــر والمســافة بــین مــرز واخــر 5مــروز بطــول 5متــر احتــوت كــل منهــا علــى 4× 5التجریبیــة 

  .متر1سم كما فصلت الوحدات التجریبیة بمسافة 25واخرى 

فـــي منتصـــف شـــهر تمـــوز واضـــیف الســـماد النیتروجینـــي علـــى دفعتـــین األولـــى قبـــل الزراعـــة زرعـــت البـــذور 

) P2O5(هكتـار كـذلك اضـیف السـماد السـوبر فوسـفات الثالثـي /كغـم320یوم من االنبـات بمعـدل 16والثانیة بعد 

مـادا علـى الرطوبــة اجریـت عملیـة التعشــیب یـدویا خـالل فتـرة النمـو وتــم تحدیـد الـري اعت. هكتـار/كغـم200بمعـدل 

یــوم مــن الزراعــة ، كوفحــت حشــرة حفــار 8وحاجــة والنبــات ، اجریــت عملیــة الخــف بتــرك نبــات واحــد فــي الجــورة بعــد 

ولمعرفــة مــا هــي الظــروف التــي تحصــل بهــا االصــابة تــم قیــاس درجــات الحــرارة ) 9(ســاق الــذرة بالــدیازینون المحبــب 

  .)2(ومعدالتها وسرعة الریاح والرطوبة النسبیة جدول

  :تم قیاس الصفات التالیة 

عـدد النباتـات / حسـبت علـى أسـاس عـدد النباتـات المصـابة فـي الوحـدة التجریبیـة (%) نسبة االصـابة بـالمرض -1

  .100الكلي في الوحدة التجریبیة 

  .) الخطوط الداخلیة(نبات اخذت من عشرة نباتات عشوائیة محروسة / عدد العرانیص -2

  .عرنوص / عدد الصفوف -3

  .صف / عدد الحبوب -4

  .) غم(حبة 300وزن -5

نباتــات محروســة اخــذت عشــوائیا وعــدل الــوزن علــى 10تــم حســابه مــن معــدل ) غــم(حاصــل النبــات الفــردي -6

  .) 2(15.5أساس الرطوبة 

  

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

  الصفات
E.C. 
ds. m  

pH  
gدقائق التربة التوزیع الحجمي ل / kg  

  النسجة
  الغرین  الطین  الرمل

2003  

1/7  
  مزیجیة طینیة  340  351  309  7.7  5.5
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  النتائج والمناقشة

  U. maydisالنسبة المئویة لالصابة بالفطر المسبب للمرض 

اقل مـا فقد كانت نسبة االصابة) 3(اختلفت المبیدات في تاثیرها على نسبة االصابة بمعنویة عالیة جدول 

وهـذا لـم % 3.18والـذي اختلـف معنویـا عـن تـأثیر الدیفیـدین % 2.32یمكن في النباتـات المعاملـة بمبیـد الكاربوكسـین 

وعلــى العمــوم مبیــد الكاربوكســین % 4.46والــذي اختلــف عــن المقارنــة %) 3.15(45یختلــف عــن تــأثیر الــدیاثین ام

النسـجة النباتیـة وقتـل تـي لهـا القابلیـة علـى التغلغـل داخـل امتخصص على التفحمات كما انـه احـد المبیـدات القلیلـة ال

  .)6(الفطر 

أمــا بالنســبة للتراكیــب الوراثیــة فقــد اظهــر التركیــب الــوراثي شــهد ) 10(وهــذه النتیجــة تؤكــد مــا توصــل الیــه 

راكیــب أمــا اكثــر الت%) 1.881(انــه اكثــر االصــناف مقاومــة إّال انــه لــم یختلــف عــن التركیــب الــوراثي الصــفا 1.683

و11(وهـذا یتفـق مـع % 5.109والـذي بلغـت نسـبة االصـابة علیـه 106الوراثیة حساسیة لالصـابة بـالمرض بحـوث 

2الــذین اشــاروا إلــى اصــابة التركیــب الــوراثي لهــذا المــرض والــذي ظهــرت علیــه أول عالمــات المــرض بتــاریخ ) 12

أیــام مــن حقــن 10-7ر بـــ ـة تظهـــن االصابــا) 13(ار ـیومــا مــن اكتمــال االنبــات وقــد اشــ60تشــرین أول أي بعــد 

Teliospores 30.2-25.5أیلول كانت درجـات الحـرارة 18وعلى هذا فعند اخذ معدل الظروف البیئیة بتاریخ م

الـذي اشـار إلـى ان ) 14(وهـذا یتفـق مـع نتـائج % 49–33ثا والرطوبة النسبیة /م4.9-0.3أما سرعة الریاح 

أما التداخالت فكانت معنویة أیضًا حیث كان اقل نسبة اصابة . م30-25ضلة لهذه الفطریات درجة الحرارة المف

  .%0.267ّال التركیب الوراثي شهد كل من التداخل مبید الكاربوكسین إ

  نبات / عدد العرانیص 

سـبة للتراكیـب أمـا بالن) 4(لم یكن تأثیر المبیدات معنویا في متوسـطات هـذه الصـفة وكـذلك التـداخالت جـدول 

نبات وهذا بسبب طبیعتـه الوراثیـة فـي / عرنوص 1.69غ ـالوراثیة فقد تفوق الصفا عن باقي التراكیب باعلى معدل بل

  .تمیل إلى صفة تعدد العرانیص على النبات

  عرنوص / عدد الصفوف 

بینمـا لـم یكـن هنـاك اختالفـا ) 5(دول ویفیدین معنویا عن تأثیر مبید الكاربوكسـین جـ45تفوق المبید دیاثین ام

أمــا بالنســبة للتراكیــب . عرنــوص لكــل منهمــا/ صــف 16.46معنویــا بینهمــا واعطیــا أعلــى معــدل لهــذه الصــفة بلــغ 

عرنــوص إذ بلــغ / عــن بــاقي التراكیــب بــاعلى معــدل لعــدد الصــفوف 106الوراثیــة فقــد تفــوق التركیــب الــوراثي بحــوث 

أمـا اقــل معـدل لهـذه الصــفة كـان للتركیـب الــوراثي شـهد الـذي بلــغ ) عرنـوص/ صــف16.86(یلیـه المسـرة 17.40

  .عرنوص/ دد الصفوف ـة عـي صفـة فـن معنویـم تكـة لـأما التداخالت بین المبیدات والتراكیب الوراثی. 14.7
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صابة بالفطر المسبب للمرض لال% تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في النسبة المئویة ) 2(جدول 

  2003على الذرة الصفراء في الموسم الخریفي لعام 

  المبیدات

  

  التراكیب الوراثیة

  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دیاثین ام  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

ــة L.S.Dقیمــة  ــد مســتوى االحتمالی ــد مســتوى ) 0.535(كانــت 0.05للمبیــدات عن ــت 0.01وعن (و) 0.445(ت ـوللمبیــدات كانــ) 0.779(كان

  على التوالي) 1.341(و) 0.996(على التوالي وللتداخالت بین التراكیب الوراثیة والمبیدات كانت ) 0.600

  صف / عدد الحبوب 

لتراكیــب الوراثیــة أو لــم نالحــظ وجــود اختالفــات معنویــة فــي متوســطات هــذه الصــفة علــى تــأثیر المبیــدات أو ا

  .تداخالتهما

  ) غم(حبة 300وزن 

وجود فروق معنویة بـین المبیـدات إذ تفوقـت النباتـات المعاملـة بمبیـد الدیفیـدین بمتوسـط هـذه ) 6(بین الجدول 

الصــفة عــن تــأثیر بــاقي المبیــدات والتــي لــم تختلــف عــن معاملــة المقارنــة وهــذا یمكــن تفســیره بــان المبیــد قــد اثــر علــى 

ولــم یكــن تــأثیر ) 15(هــذا یتفــق مــن امــراض مبكــرة تصــیب بــادرات الــذرة الصــفراء والتــي ربمــا تــؤثر فــي هــذه الصــفة و 

  .ةـین المبیدات والتراكیب الوراثیصف وكذلك التداخل ب/ التراكیب الوراثیة معنویا على صفة عدد الحبوب 

  حاصل النبات الفردي 

أما بالنسبة . عدم وجود فروق معنویة بین المبیدات على صفة حاصل النبات الفردي) 7(یتبین من الجدول 

نبـات والـذي لـم یختلـف معنویـا عـن التركیبـان الوراثیـان /غـم158.27راثیة فقد تفوق مسرة باعلى معدل للتراكیب الو 

/ غـم 144.04(بحاصـل 106عالوة على ذلك تفوق الرتكیب الوراثي بحـوث ) نبات/غم 157.79(ربیع األول 

لعل ذلك متاتي من طبیعة التراكیـب نبات و /غم114.9عن الصفا الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ ) نبات

أمــــا بالنســــبة . )19و18و17و16(الوراثیــــة واســــتجابتها للظــــروف البیئیــــة وهــــذا یتفــــق مــــع عــــدد مــــن البــــاحثین 

  .للتداخالت بین المبیدات والتراكیب الوراثیة فلم تكن معنویة
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نبات للذرة الصفراء في / فة عدد العرانیص تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في ص) 3(جدول 

  2003الموسم الخریفي لعام 

  المبیدات

  

  التراكیب الوراثیة

  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دیاثین ام  الكاربوكسین  المقارنة

  1.275  1.233  1.200  1.333  1.333  ربیع األول

  1.367  1.333  1.500  1.267  1.367  مسرة

  1.692  1.600  1.733  1.700  1.733  الصفا

  1.450  1.467  1.500  1.300  1.533  شهد

  1.417  1.433  1.400  1.500  1.333  106بحوث 

    1.413  1.467  1.420  1.460  المتوسط الحسابي

  )0.234(كانت 0.05للتراكیب الوراثیة عند مستوى االحتمالیة L.S.Dقیمة 

  

عرنوص لنبات الذرة الصفراء في / عدد الصفوف تأثیر التراكیب الوراثیة والمبیدات وتداخالتهما في ) 4(جدول 

  2003الموسم الخریفي لعام 

  المبیدات

  

  التراكیب الوراثیة

  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دیاثین ام  الكاربوكسین  المقارنة

  16.79  16.43  17.43  16.16  17.13  ربیع األول

  16.86  17.16  16.75  16.56  16.96  مسرة

  15.36  15.26  15.40  15.73  15.06  الصفا

  14.70  14.76  14.83  13.83  15.40  شهد

  17.40  18.70  17.90  15.13  17.90  106بحوث 

    16.46  16.46  15.48  16.49  المتوسط الحسابي

  ) 0.682(والمبیدات ) 1.515(كانت 0.05للتراكیب الوراثیة عند مستوى االحتمالیة L.S.Dقیمة 

للذرة الصفراء في الموسم ) غم(حبة 300دات وتداخالتهما في وزن تأثیر التراكیب الوراثیة والمبی) 5(جدول 

  2003الخریفي لعام 

  المبیدات

  

  التراكیب الوراثیة

  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دیاثین ام  الكاربوكسین  المقارنة

  68.54  68.35  66.86  76.92  62.02  ربیع األول

  65.89  70.18  62.28  66.52  64.58  مسرة

  48.58  72.79  39.64  40.12  41.78  الصفا

  65.90  69.94  66.23  64.12  6.33  شهد

  57.29  53.83  51.51  66.89  56.92  106بحوث 

    67.02  57.30  62.91  57.73  المتوسط الحسابي

  )10.276(كانت 0.01وعند مستوى ) 7.631(كانت 0.05للمبیدات عند مستوى االحتمالیة L.S.Dقیمة 
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لنبات الذرة ) غم(اثیة والمبیدات وتداخالتهما في صفة حاصل النبات الفردي تأثیر التراكیب الور ) 6(جدول 

  2003الصفراء في الموسم الخریفي لعام 

  المبیدات

  

  التراكیب الوراثیة

  المتوسط الحسابي  دیفدین  45دیاثین ام  الكاربوكسین  المقارنة

  157.79  154.60  152.33  182.76  141.50  ربیع األول

  158.27  161.53  171.10  134.06  166.40  مسرة

  114.90  138.76  119.96  119.66  81.22  الصفا

  156.75  163.33  166.33  164.30  133.06  شهد

  144.04  144.66  141.66  145.06  144.76  106بحوث 

    152.57  150.14  149.17  133.39  المتوسط الحسابي

  )14.954(كانت 0.01وعند مستوى ) 10.265(كانت 0.05للتراكیب الوراثیة عند مستوى االحتمالیة L.S.Dقیمة 

  

  االستنتاجات 

  .یوجد تركیبان وراثیان مقاومان لمرض التفحم العادي بین التراكیب الخمسة المستخدمة في لدراسة.1

للمبیـد جــدوى اقتصــادیة باســتخدامها فـي تعفیــر البــذور عــالوة علـى ان المبیــد قــد یــؤثر علـى بعــض الصــفات مــن .2

ینعكس على حاصل الهكتار ولیس علـى حاصـل النبـات الفـردي ونالحـظ فـروق معنویـة مكونات الحاصل وهذا 

.واضحة إذا ما درسنا حاصل الهكتار مستبعدین نسبة االصابة من الحاصل
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