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  الخالصة

ین الربیعیـــة والخریفیـــة زراعتجامعـــة االنبـــار خـــالل الـــ–أجریـــت هـــذه التجربـــة فـــي حقـــول كلیـــة الزراعـــة 

كغـم 0,20,40,60( اسـتعملت أربعـة مسـتویات مـن السـماد البوتاسـي 2002لعـام لمحصـول الـذرة الصـفراء 

K /ومبیــدین همــا مبیــد كــروزر المســتحلب ) هكتــارFS350®Cruiser  معاملــة البــذور قبــل اســتخدم لالــذي

ًا رشـاسـتخدم الـذي  Diazinon 60ECكغـم بـذور ومبیـد الـدیازینون السـائل100/ملیلتـر 1400الزراعة بمعـدل

حیث تم التاثیر المشـترك لنبات إلى مرحلة الورقة السادسة لتر ماء عند وصول ا/ملیلتر 1.5بمعدل بعد الزراعة 

مــن الــذرة الصــفراء همــا بحفــار ســاق الــذرة الصــفراء علــى صــنفین محلیــین لإلصــابةلهــذه المــواد فــي النســبة المئویــة 

5012أظهــرت النتــائج ان اقــل معــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة كــان علــى الصــنف ابــاء 5012وٕابــاء106بحــوث 

كغـم 60اما بالنسبة لمستویات السماد البوتاسـي فقـد تفـوق المسـتوى السـمادي 106اتات الصنف بحوث مقارنة بنب

K / ، كـذلك فقـد اظهـر هكتار خفض معدل نسبة االصابة بالحشـرة مقارنـة بالمسـتویات االخـرى ومعاملـة المقارنـة

بمبیـــد الـــدیازینون ومعاملـــة فـــي خفـــض نســـبة اإلصـــابة بحفـــار ســـاق الـــذرة قیاســـًاً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ مبیـــد كـــروز تفـــوق معنـــوي 

نباتــات التركیــب تــاثیر المشــترك فــي نســبة االصــابة بالحشــرة والزراعــة الربیعیــة فقــد ســجلت أمــا بالنســبة لل. المقارنــة 

بینما سجلت نباتات , ) %0.68(رة ـة بالحشـالمعاملة بمبید  كروزر اقل معدل لنسبة اإلصاب5012الوراثي آباء 

امــا فــي ) . %5.49(غیــر المعاملــة بمبیــد أعلــى معــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة 106التركیــب الــوراثي بحــوث 

المعاملة بمبید  كروزر اقل معدل لنسبة اإلصـابة 5012سجلت نباتات التركیب الوراثي آباء الزراعة الخریفیة فقد

ى الصــنف بحــوث ســجل علــ) %7.13(رة ـة بالحشـــلنســبة اإلصابــبلــغ اعلــى معــدل بینمــا , ) %2.46(بالحشــرة 

اسلوب التكامل في مكافحة حفار ساق الذرة باتباع برنـامج یـدخل یمكن االستنتاج انه یمكن استخدام ، لذلك106

مـع المسـتوى 5012الـوراثي آبـاء في مكوناته الصنف والسماد مع االستخدام العقالني للمبیـدات النتقائیـة التركیـب 

  .حصول على افضل النتائج هكتار ومبید كروزر لل/ Kكغم 60السمادي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث االول
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The combiond Effect of Potassium fertilizer and some chemical 
insecticides against Corn stem Borer tow local Corn cultivars

Sesamia cretica Led. (Lepidoptera : Phalaenidae)

H. F. Al-Awady* , T. M. Al-Fahdwi** and B. A. Al-Solag**

* College of Science / University of Al-Kadisia
** College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
Field studies were conducted experimental field in the college of agriculture 

Al-Anbar university to evaluate the combined effect of potassium fertilizer and some 
chemical insecticides against corn stem borer during spring and fall growing season of 
2002.

The test included for (0, 20, 40, 60) Kg K / hac two insecticides (cruiser used 
as seed treatment at rate of 1400 ml/ 100 kg seeds and diazinon 60EC as spring of rate 
of 1.5 ml/ L) and two cultivars of corn (Buhooth 106, IPA 5012). Results can be 
summarized as follows:

IPA 5012 cultivars showed had caused a lowest percentage of infestation.
Potassium fertilizer had significant effect on reducing percentage of 

infestation when used at rate of 60 Kg K.hac-1.
The use of insecticide cruiser caused significant reduction infestation.
However the better results were optimum of when the combined effect of 

potassium and cruiser on the cultivars, IPA 5012 the peasbility of using there element 
in applied management system as corn borer was discussed.

  

  المقدمة

zea   maysتعد الـذرة الصـفراء  L.إذ تحتـل المرتبـة الثالثـة بعـد , مـن محاصـیل الحبـوب المهمـة عالمیـا

وتعـــد حبوبهـــا مصـــدر غـــذائي مهـــم . لـــرز مـــن حیـــث المســـاحة المزروعـــة واإلنتـــاج العـــالمي محصـــولي الحنطـــة وا

أال انــه الزال یعــاني نقصــا فــي معــدل هــذا المحصــول ةأهمیــعلــى الــرغم مــن, لإلنســان والحیــوان علــى حــد ســواء 

مــن reticacSesamiaویعــد حفــار ســاق الــذرة .اإلنتــاج فــي وحــدة المســاحة فــي العــراق مقارنــة باإلنتــاج العــالمي

مـن الطرائـق العوامل المحـددة والمـؤثرة فـي هـذا المحصـول فـي معظـم زراعتـه فـي العـراق وتعـد االصـناف المقاومـة 

Sesamiaالواعــدة وأحــد العناصــر األساســیة التــي تــدخل ضــمن برنــامج إدارة اآلفــات ومنهــا حفــار ســاق الــذرة 

cretica را كبیـرا فـي زیـادة اإلنتـاج لمـا لـه مـن دور مهـم ومـؤثر تلعب األسمدة الكیماویـة السـیما البوتاسـیوم دو كما

لــم یحــض اال بالقلیــل مــن الدراســات اال ان هــذا العنصــر ،فــي الوظــائف الفســلجیة والكیماویــة الحیویــة فــي النبــات

وقد ذكر العدید مـن البـاحثین أن هنـاك اكثـر . ) 1(لم تجري علیه الدراسات اال القلیل والفسفور مقارنة بالنتروجین 

أنزیما یتأثر بصورة مباشرة وغیر مباشرة بالبوتاسیوم وال سـیما األنـزیم المسـؤول عـن عملیـة اختـزال النتـرات 70ن م

)Nitrate Reductase ( واالنزیم المسؤول عن عملیة التمثیل الضوئي في نباتات(Ribulose diphosphate 

Carboxylase) C3)2 . (أخر فـي اتأثیر ان لهصل وتحسین نوعیته فوفضال عن عالقة البوتاسیوم بزیادة الحا

زیادة مقاومة النبات لألمراض النباتیة مـن خـالل التـأثیر علـى سـمك جـدران خالیـا البشـرة ممـا یحـول دون مهاجمـة 

ونظــرا الهمیــة االفــة والجــل اضــافة معلومــات اخــرى عــن مكافحتهــا فقــد ) 3(المســببات المرضــیة واآلفــات المختلفــة 

بهــدف معرفــة التــاثیر المشــترك للســماد البوتاســي وبعــض المبیــدات الكیمیاویــة علــى اضــافة نفــذت الدراســة الحالیــة

إحـدى معوقـات اإلنتـاج الزراعـي فـي الـوطن العربـي creticaSesamiaصنفین من الـذرة الصـفراء بحفـار السـاق 

ها هــذه الحشــرة حیــث تصــل نسـبة الخســائر التــي تســبب, ومـن بــین هــذه اآلفــات المهمــة حشـرة حفــار ســاق الــذرة ) 4(
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ومن خالل ما تقدم تأتي أهمیة هذا البحث من خالل دراسة العوامـل المـؤثرة علـى إنتاجیـة . )5(  %80اكثر من 

هذا المحصول والعالقة بـین التراكیـب الوراثیـة والتسـمید البوتاسـي واسـتخدام المبیـدات وصـوال إلـى افضـل العالقـات 

  .نوعیةوالعوامل التي تساهم في زیادة اإلنتاج وال

  

  المواد وطرق العمل

جامعـــة /فـــي حقـــول كلیـــة الزراعـــة 2002الربیعیـــة والخریفیـــة لعـــام زراعـــةنفـــذت تجربـــة حقلیـــة خـــالل ال

ومبیـدین ) هكتـار/ Kكغـم 0,20,40,60( االنبار بهدف دراسة تأثیر أربع مستویات من السمــاد البوتاسـي 

كغـم 100/ملیلتر 1400لبذور قبل الزراعة بمعدلامعاملة ل FS350®Cruiserهمـا مبید كروزر المستحلب 

الـذي رش بمعـدل ) تجـاري(Diazinon 60 ECومبیـد الـدیازینون السـائل) Syngentaمصدره شـركة ( بذور 

صـنفین تـركیبیین مـن الــذرة علــىلتـر مـاء عنـد وصــول النبـات إلـى مرحلـة الورقــة السادسـة فـي نمـو و /ملیلتـر 1.5

حرثت أرض التجربـة حـراثتین .ومصدرهما مركز إباء لألبحاث الزراعیة 5012و إباء106بحوث الصفراء هما

احتـوت الوحـدة التجریبیـة . م ) 3× 4(ا ـمتعامدتین ثم نعمت وسویت وبعدها قسمت إلى وحدات تجریبیة أبعادهـ

فصــلت . ســم 25ر فكانــت ســم أمــا المســافة بــین الجــو 75م والمســافة بــین مــرز واخــر4علــى أربعــة مــروز بطــول 

استخدم فـي تنفیـذ التجربـة تصـمیم .المعامالت م لمنع تسرب السماد بین 1الوحدات التجریبیة عن بعضها بمسافة 

  ) .6(وبثالث مكررات ) .R.C.B.D(التجارب العاملیة في القطاعات العشوائیة الكاملة 

، حیث أضیف على دفعتین ) 7(هكتار /كغم یوریا   320مدت التجربة بالسماد النیتروجیني وبمعدل س

كمــا اســتخدام ســماد الســوبر , یــوم مــن اإلنبــات 50یــوم مــن اإلنبــات والثانیــة بعــد مــرور 16، األولــى بعــد مــرور 

أضــیف الســماد البوتاســي والفوســفاتي , ) 8(هكتــار /P2O5كغــم 200بمعــدل ) P2O5%45(فوســفات الثالثــي 

تمـت ). 9(اسـفل النبـات ونثـر السـماد داخـل الخـط ثـم تغطیتـه بتربـة الحقـل عند الزراعة وذلك بفتح خط في التربـة 

الخریفیـــة زراعــةبالنســبة لل15/7/2002الربیعیــة وفـــي زراعــةبالنســـبة لل15/3/2002الزراعــة یــدویا فــي

ترقیـع تـمزراعتینأجریت عملیة الري وبعد ظهور اإلنبات فـي كـال الـ. بذرة في الجورة 3-2وذلك بوضع ) 10(

أمـا . ثم رویت وبعد ذلك تم تحدید الري اعتمادًا علـى رطوبـة التربـة وحاجـة النبـات غیر النابتة في التجربة جورال

عملیــة الخــف فقــد أجریــت بعــد تكامــل اإلنبــات فــي العــروتین وذلــك بتــرك نبــات واحــد فــي الجــورة ، عشــبت التجربــة 

  .یدویًا مرتین خالل فترة النمو 

  

  ةالنتائج والمناقش

  -:أسابیع من الزراعة ) 4(النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد -1

1جـدول (الخریفیـة فقـط زراعـةاختالف معنوي في نسبة اإلصـابة بالحشـرة خـالل الالنتائج وجود أظهر 

صــنفمقارنـة بنباتـات ال) %2.25(اقـل معـدل لنسـبة اإلصـابة بالحشـرة 5012آبـاء صـنفسـجلت نباتـات ال) . 

الـذي ) 11(وتتفق هـذه النتیجـة مـع , للصنف والتفضیل الغذائي للحشرة بالحشرة الى الطبیعة الوراثیة 106بحوث 

فــي وضــع البــیض ، إذ بلغــت نســبة النباتــات التــي وضــع 106أشــار إلــى أن الحشــرة قــد فضــلت الصــنف بحــوث

. 5012صـنف آبـاء وهي تعادل ضعف نسـبة النباتـات التـي وضـع علیهـا البـیض فـي ال% 36علیها البیض نحو 

إلـى أن هنـاك ثـالث أسـس أو عوامـل متداخلـة مـع بعضـها تعـود ألیهـا صـفة  ظهـور ) 12(وفي هذا المجـال أشـار

  .المقاومة للحشرات في الصنف النباتي ، وهي التفضیل الغذائي والتضاد والتحمل 

معنویــة فــي نســبة وجــود فروقــات) 1جــدول (نتــائج اللتســمید البوتاســي فقــد أظهــرت عنــد اســتخدام اأمــا 

دل هكتــار اقــل معــ/ Kكغــم 60أعطــى المســتوى الســمادي و الربیعیــة والخریفیــة زراعتین اإلصــابة بالحشــرة لكــال الــ



319

ــ%2.01و1.03لنســبة اإلصــابة بالحشــرة بلــغ  ــ, علــى التــوالي زراعتینلل بــدون (ة ـبینمــا أعطــت  معامــل المقارن

أن . علــى التـــوالي % 3.80و   6.74بلــغ ربیــع والخریــفالأعلــى معــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة خــالل ) ســماد

لتغذیــة النبــات دور مهــم فــي التــأثیر علــى درجــة إصــابة بالحشــرة وان نــوع وكمیــة األســمدة الكیماویــة ونــوع النبــات 

وتتفـق هــذه النتیجـة مــع ) . 15، 14، 13(تعتبـر مـن العوامــل التـي لهــا دور مهـم فــي مقـدار وٕایجابیــة هـذا التــأثیر

الذي أشار إلى أن هناك عالقة واضحة ما بین درجة إصابة النباتات وكمیة الحاصـل مـن جهـة وبـین كمیـة ) 16(

  .ونوعیة األسمدة الكیمیائیة من جهة أخرى 

زراعـةوجـود فروقـات معنویـة فـي نسـبة اإلصـابة بالحشـرة خـالل الالنتائج أما بشأن المبیدات فقد أظهرت 

مقارنـــة بمبیـــد % 1.30مبیـــد كـــروز اقـــل معـــدل لنســـبة اإلصـــابة بالحشـــرة إذ ســـجل . )1جـــدول (الخریفیـــة فقـــط 

, % 4.89تالتي سجلت أعلى معدل لنسبة اإلصابة بلغ) بدون مبید( ومعاملة المقارنة ) %2.35(الدیازینون 

. نـة وقد كانت االختالفات فـي نسـبة اإلصـابة غیـر معنویـة بـین المبیـدین إال إنهـا كانـت معنویـة عـن معاملـة المقار 

إن االنخفاض في نسـبة اإلصـابة بالحشـرة لمبیـد كـروزر قـد یرجـع إلـى كونـه مبیـد جهـازي جـذري ذو فعالیـة سـریعة 

. )17(و باإلضافة إلى سمیته فانه یؤثر على األجهزة العصبیة للحشرات والحلـم , عن طریق المعدة وبالمالمسة 

مبیـد جهـازي یـؤثر علـى الجهـاز العصـبي للحشـرات Selecronالـذي أشـار أن مبیـد ) 18(وتتفق هذه النتیجة مـع 

المسؤول عن المحافظة على نسـبة التركیـز االیـوني ، لـذا یسـبب الشـلل ATPaseویعمل على تثبیط أنزیم الطاقة 

الذي وجد عند ) 19(كما تتماشى مع نتائج . السریع بتأثیره على الجهاز العصبي المركزي والمحیطي والعضالت 

علـى الیرقـات بصـورة مباشـرة قـد حقـق نسـبة قتـل ضـعیفة بینمـا اسـتمرت الیرقـات الباقیـة فـي Diazinonرش مبید 

  ) .20(وذلك لالستخدام الخاطئ والمتكرر و أكد هذه النتیجة ,الحیاة وهذا یدلل على حصول مقاومة للیرقات 

معنـــوي فــي نســـبة وفیمــا یتعلــق بالتـــداخل بــین التراكیـــب الوراثیــة والســـماد البوتاســي فلـــم یظهــر لهـــا تــأثیر

النتـائج أما بالنسبة للتداخل بین التراكیب الوراثیـة والمبیـدات فقـد أظهـرت . ربیع والخریفاإلصابة بالحشرة خالل ال

آباء الصنف سجلت نباتات ) . 1جدول (وجود فروقات معنویة في نسبة اإلصابة بالحشرة وللعروة الخریفیة فقط 

بینمــا ســجلت نباتــات التركیـــب , ) %0.68(ل لنســـبة اإلصــابة بالحشــرة المعاملــة بمبیــد كــروزر اقــل معــد5012

وقـد یرجـع سـبب هـذا , ) %5.49(غیر المعاملة بمبید أعلى معدل لنسبة اإلصـابة بالحشـرة 106الوراثي بحوث 

ر كما قد یعـزى هـذا التفـوق فـي خفـض نسـبة اإلصـابة بالحشـرة إلـى دو , التداخل إلى تفوق تأثیر كل عامل بمفرده

الـذي تمیـز بكونـه متوسـط الحساسـیة لإلصـابة 5012مبید كروزر في تـوفیر حمایـة لنباتـات التركیـب الـوراثي آبـاء 

  .الحساسة لإلصابة بالحشرة 106ث بالحشرة على عكس نباتات التركیب الوراثي بحو 

مدروســة تــأثیر لــم یكــن للتــداخل بــین الســماد البوتاســي والمبیــدات وكــذلك التــداخل الثالثــي بــین العوامــل ال

  .)1جدول (معنوي في نسبة اإلصابة بالحشرة ولكال العروتین الربیعیة والخریفیة 

  -:أسابیع من الزراعة ) 6(النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد -2

(ط ـالخریفیــة فقــزراعــةأظهــر التركیبــان الوراثیــان اخــتالف معنــوي فــي نســبة اإلصــابة بالحشــرة خــالل ال

مقارنـة بنباتـات % 3.80بلـغ اقـل معـدل لنسـبة اإلصـابة بالحشـرة 5012آبـاء الصنفجلت نباتات س) . 2جدول 

قد یرجع هذا التباین إلى الطبیعـة الوراثیـة للصـنف ) . %4.99(ابتهاصكانت نسبة ذيال106بحوث صنفالب

قــد فضــلت الصــنف بحــوثالــذي أشــار إلــى أن الحشــرة ) 11(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع , والتفضــیل الغــذائي للحشــرة 

وهـي تعـادل ضـعف نسـبة % 36في وضع البیض ، إذ بلغت نسبة النباتـات التـي وضـع علیهـا البـیض نحـو 106

  .5012النباتات التي وضع علیها البیض في الصنف آباء 

وجـود فروقـات معنویـة فـي نسـبة اإلصـابة )  2جـدول (أما بالنسبة للتسمید البوتاسي فقد أظهرت نتـائج 

هكتــار اقـــل معــدل لنســـبة / Kكغــم 60أعطـــى المســتوى الســـمادي . الربیعیــة والخریفیــة زراعتینرة لكــال الـــبالحشــ
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مقارنــهالةمعاملــكانــت نســبة االصــابة ببینمــا , أعــاله علــى التــوالي موعــدینلل%2.92و3.75تاإلصــابة بلغــ

النبــات دور مهــم فــي التــأثیر علــى أن لتغذیــة . علــى التــوالي فــي الزراعــة الربیعیــة والخریفیــة % 5.88و 11.37

صـابة بالحشـرة وان نـوع وكمیـة األسـمدة الكیماویـة ونـوع النبـات تعتبـر مـن العوامـل التـي لهـا دور مهـم فـي اإلدرجة 

الــذي أشــار إلــى أن هنــاك عالقـــة ) 16(وتتفــق هــذه النتیجـــة مــع . )15، 14، 13(مقــدار وٕایجابیــة هــذا التــأثیر

باتــات وكمیـة الحاصـل مــن جهـة وبـین كمیــة ونوعیـة األسـمدة الكیمیائیــة مـن جهــة واضـحة مـا بــین درجـة إصـابة الن

  .أخرى 

ة ـالخریفیـزراعـةوجـود اختالفـات معنویـة فـي نسـبة اإلصـابة بالحشـرة خـالل الفقـد تبـین مبیـدات اما عن ال

دیازینون مقارنــة بمبیــد الـــ% 2.83إذ ســجل مبیــد كــروز اقــل معـــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة . )2جــدول (ط ـفقــ

وقـد , % 6.34التي سـجلت أعلـى معـدل لنسـبة اإلصـابة بلـغ ) بدون مبید( ومعاملة المقارنة ) %4.02(بنسبة 

یرجع هذا االنخفاض في  نسبة اإلصابة بالحشـرة لمبیـد كـروزر قـد یرجـع إلـى كونـه مبیـد جهـازي جـذري ذو فعالیـة 

ه فانـه یـؤثر علـى األجهـزة العصـبیة للحشـرات والحلـم وباإلضـافة إلـى سـمیت, سریعة عن طریـق المعـدة وبالمالمسـة 

علـى الیرقـات بصـورة مباشـرة قـد حقـق Diazinonالذي وجد عند رش مبیـد ) 19(وتتفق هذه النتیجة مع . )17(

وذلـــك ,نســـبة قتـــل ضـــعیفة بینمـــا اســـتمرت الیرقـــات الباقیـــة فـــي الحیـــاة وهـــذا یـــدلل علـــى حصـــول مقاومـــة للیرقـــات 

  ) .20(لمتكرر وأكد هذه النتیجة لالستخدام الخاطئ وا

أمـــا بالنســـبة للتـــداخل بـــین التراكیـــب الوراثیـــة والســـماد البوتاســـي فلـــم یظهـــر لهـــا تـــأثیر معنـــوي فـــي نســـبة 

في حـین اظهـر التـداخل بـین التراكیـب الوراثیـة والمبیـدات وجـود فروقـات . ربیع والخریفاإلصابة بالحشرة خالل ال

ســجلت نباتــات التركیــب الــوراثي آبــاء ) . 2جــدول (الخریفیــة فقــط زراعــةوللمعنویــة فــي نســبة اإلصــابة بالحشــرة 

بینمــا ســجلت نباتــات التركیــب , % 2.46بلغــت المعاملــة بمبیــد كــروزر اقــل معــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة 5012

ب وقــد یرجــع ســب, % 7.13بلغــت غیــر المعاملــة بمبیــد أعلــى معــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة 106الــوراثي بحــوث 

كمـا قـد یعـزى هـذا التفـوق فـي خفـض نسـبة اإلصـابة بالحشـرة إلـى , هذا التداخل إلى تفوق تأثیر كل عامل بمفـرده

الـــذي تمیـــز بكونـــه متوســـط الحساســـیة 5012دور مبیـــد كـــروزر فـــي تـــوفیر حمایـــة لنباتـــات التركیـــب الـــوراثي آبـــاء 

  .الحساسة لإلصابة بالحشرة 106ث لإلصابة بالحشرة على عكس نباتات التركیب الوراثي بحو 

لــم یكــن للتــداخل بــین الســماد البوتاســي والمبیــدات وكــذلك التــداخل الثالثــي بــین العوامــل المدروســة تــأثیر 

  .ن الربیعیة والخریفیةزراعتیمعنوي في نسبة اإلصابة بالحشرة ولكال ال

  -:أسابیع من الزراعة ) 8(النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد-3

) 3جــدول ( فــي التــاثیر علــى نســبة االصــابة بالحفــار بعــد ثمانیــة اســابیع 5012اســتمر الصــنف ابــاء 

الــذي 106مقارنــة بالتركیــب الــوراثي بحــوث % 4.90اقــل معــدل لنســبة االصــابة بلــغ وللزراعــة الخریفیــة فقــط فقــد 

بة بحفـــار ســـاق الـــذرة أن االخـــتالف فـــي تحدیـــد شـــدة اإلصـــا% . 6.28ســـجل أعلـــى معـــدل لنســـبة اإلصـــابة بلغـــت 

S.cretica بین األصناف المختلفة من الذرة الصـفراء قـد یعـود إلـى عـدة عوامـل منهـا التركیـب الكیمـاوي للصـنف

وفـي هـذا المجـال أشـار . )21(أو الشكل المورفولوجي للنبات التي قد تعمل منفردة أو مجتمعة في شدة اإلصـابة 

علـى cretica.Sحفـار المعبرة عن كمیة البیض الـذي تضـعه حشـرة أن اإلصابة في الحقل یمكن أن تكون ) 22(

وتتماشـى . الذرة الصفراء وبالنتیجة یمكن أن تكـون معبـرة عـن مسـتوى التفضـیل لوضـع البـیض لهـذه الحشـرة نبات 

الـــذي وجــد أن التراكیــب الوراثیـــة للــذرة الصـــفراء التــي اســتخدمت فـــي الدراســة قـــد ) 11(هــذه النتــائج مـــع الكربــولي 

  .تلفت في نسبة أصابتها بحشرة حفار ساق الذرة اخ

وجـــود اختالفـــات معنویـــة بـــین مســـتویات الســـماد البوتاســـي فـــي نســـبة الـــى ) 3جـــدول ( نتـــائج تأشـــار 

هكتـار / Kكغـم 60فقـد تفوقـت النباتـات المسـمدة بالمسـتوى السـمادي . الخریفیـة فقـطزراعـةاإلصابة بالحشرة ولل
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النباتــات غیــر كانــت اعلــى نســبة اصــابة علــى فــي حــین % 3.98بة بالحشــرة بلــغ بتســجیل اقــل معــدل لنســبة اإلصــا

وقد یعزى انخفاض نسبة اإلصابة بوجود البوتاسـیوم إلـى أن البوتاسـیوم یزیـد % . 7.58تالمسمدة بالبوتاسیوم بلغ

وتماشـت هـذه النتیجـة . )23(من تثخین جدران خالیا األنسجة المیكانیكیة للنباتات نتیجة لزیادة مادة السلیكا فیها 

في المعامالت التـي اسـتخدم الذي وجد ان عنصر البوتاسیوم قلل وبشكل واضح نسبة اإلصابة بالحشرة )16(مع 

  .فیها 

هنالـــك فروقـــات معنویـــة فـــي نســـبة ان ) 3جـــدول ( نتـــائج اللمبیـــدات فقـــد أظهـــرت لتـــاثیر اأمـــا بالنســـبة 

لت النباتــات المعاملــة بمبیــد كــروزر أقــل معــدل لنســبة اإلصــابة إذ ســج. الخریفیــة فقــط زراعــةاإلصــابة بالحشــرة ولل

أعلــى معــدل نباتــات المقارنــة ســجلت و % 5.35مقارنــة بالنباتــات المعاملــة بمبیــد الــدیازینون % 3.61بلــغ بالحشــرة 

ویعزى سبب انخفـاض نسـبة اإلصـابة للنباتـات المعاملـة بمبیـد كـروزر إلـى أنـه مبیـد , % 8.08بلغ لنسبة اإلصابة 

ازي ینتقـــل تــأثیره عـــن طریــق الجـــذور إلــى جمیـــع أجــزاء النبـــات فــي حـــین مبیــد الـــدیازینون لــیس مـــن المبیـــدات جهــ

إضـافة إلـى ذلـك إن اسـتخدام الــدیازینون منـذ فتـرة طویلـة فـي الزراعــة العراقیـة قـد أدى ربمـا إلـى ظهــور , الجهازیـة 

بتفــــوق مبیــــد الكونفیــــدور والتمــــارون ) 5(و) 11(وأكــــد هــــذه النتیجــــة ) 19(أجیــــال للحشــــرة مقاومــــة لفعــــل المبیــــد 

  .بید الدیازینون المستخدم حالیا الجهازیین على م

لم تظهر التداخالت الثنائیة وكذلك الثالثي بـین التراكیـب الوراثیـة ومسـتویات السـماد البوتاسـي والمبیـدات 

  ) .3جدول( تأثیرات معنویة في نسبة اإلصابة بالحشرة وللعروتین الربیعیة والخریفیة 

  -:أسابیع من الزراعة ) 10(النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة بعد-4

وجــود فــروق معنـوي فــي نســبة وعنـد اســتمرار متابعــة النباتـات لغایــة االســبوع العاشـر بعــد المعاملــة لـوحظ 

معدل لنسـبة اقل5012الوراثي آباء وتمیز التركیب ) . 4جدول ( ةن الربیعیة والخریفیزراعتیاإلصابة بالحشرة لل

ین الربیعیة والخریفیة على التوالي ، مقارنـة  بالتركیـب الـوراثي زراعتلل% 7.20و 13.59بلغت اإلصابة بالحشرة 

أعاله على التوالي موعدینلكال ال% 9.90و 20.64لغتالذي سجل أعلى معدل لنسبة اإلصابة ب106بحوث 

بین األصـناف المختلفـة مـن الـذرة الصـفراء Scretica.لذرة ان االختالف في تحدید شدة اإلصابة بحفار ساق ا. 

قد یعود إلى عدة عوامل منهـا التركیـب الكیمـاوي للصـنف أو الشـكل المورفولـوجي للنبـات التـي قـد تعمـل منفـردة أو 

تـي الذي وجد أن التراكیب الوراثیة للذرة الصـفراء ال) 11(وتتفق هذه النتائج مع . )21(مجتمعة في شدة اإلصابة 

  .استخدمت في الدراسة قد اختلفت في نسبة أصابتها بحشرة حفار ساق الذرة 

اإلصـــابة بالحشـــرة  فقـــد لـــوحظ وجـــود فروقـــات معنویـــة فـــي نســـبة مســـتویات الســـماد البوتاســـي وبالنســـبة ل

قــل هكتــار بتســجیل ا/ Kكغــم 60تفوقــت النباتــات المســمدة بالمســتوى الســمادي و . الربیعیــة والخریفیــةزراعتینوللــ

لكال العروتین الربیعیة والخریفیة على التوالي ، فـي حـین % 6.73و % 13.44معدل لنسبة اإلصابة بالحشرة بلغ 

للموعـــدین علـــى % 11.26و % 21.03بلـــغ لالصـــابة ســـجلت النباتـــات غیـــر المســـمدة بالبوتاســـیوم أعلـــى معـــدل 

تثخـین جـدران خالیـا األنسـجة المیكانیكیـة وقد یعزى انخفاض نسبة اإلصـابة إلـى ان البوتاسـیوم یزیـد مـن. التوالي 

الـذي وجـد ان عنصـر البوتاسـیوم )16(و تماشـت هـذه النتیجـة مـع ). 23(للنباتات نتیجة لزیادة مادة السـلیكا فیهـا 

  .في المعامالت التي استخدم فیها قلل وبشكل واضح نسبة اإلصابة بالحشرة 

هنالــك فروقــات معنویــة بینهــا فــي نســبة اإلصــابة )4جــدول ( أمــا بالنســبة للمبیــدات فقــد أظهــرت نتــائج 

إذ سجلت النباتـات المعاملـة بمبیـد كـروزر أقـل معـدل لنسـبة اإلصـابة بالحشـرة بلـغ . بالحشرة وللعروة الخریفیة فقط 

ونباتــات معاملــة المقارنــة ، وقــد یرجــع % 7.60مقارنــة بالنباتــات المعاملــة بمبیــد الــدیازینون الــذي بلــغ % 6.00

عـن طریـق الجـذور هاض نسبة اإلصابة للنباتات المعاملة بمبید كروزر إلى أنه مبید جهـازي ینتقـل تـاثیر سبب انخف

إضــافة إلــى ذلــك إن اســتخدام , إلــى جمیــع أجــزاء النبــات فــي حــین مبیــد الــدیازینون لــیس مــن المبیــدات الجهازیــة 
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) 19(أجیـال للحشـرة مقاومـة لفعـل المبیـد الدیازینون منـذ فتـرة طویلـة فـي الزراعـة العراقیـة قـد أدى ربمـا إلـى ظهـور

  .بید الدیازینون المستخدم حالیا بتفوق مبید الكونفیدور والتمارون الجهازیین على م) 5(و ) 11(وأكد هذه النتیجة 

لم تظهر التداخالت الثنائیة وكذلك الثالثي بـین التراكیـب الوراثیـة ومسـتویات السـماد البوتاسـي والمبیـدات 

  ) .4جدول ( ة في نسبة اإلصابة بالحشرة وللعروتین الربیعیة والخریفیة تأثیرات معنوی

  -:النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة عند الحصاد -5

جـدول ( لموعـدین الربیعــي والخریفــي اظهر التركیبین الوراثیین تأثیرًا معنویا في نسبة اإلصابة بالحشرة ول

%  10.74و 23.16عـــــدل لنســــــبة اإلصـــــابة بالحشــــــرة بلــــــغ أقــــــل م5012آبــــــاء صـــــنفتمیـــــزت نباتــــــات ال) . 5

ــــذي 106بحــــوث صــــنف الربیعیــــة والخریفیــــة علــــى التــــوالي مقارنــــة مــــع نباتــــات الزراعتینوللــــ و29.84تلغــــبال

إن هذا التباین في نسبة اإلصابة بین األصناف قـد یعـزى إلـى التفضـیل .أعاله على التوالي موعدینلل% 14.62

ممــا , ةـأن اإلنــاث تفضــل األصــناف الحساســة فــي وضــع البــیض علــى األصــناف  المقاومــإذ, الغــذائي للحشــرة

یشیر إلى وجود بعض المواد الكمیاویة المتطایرة التي تنبعث من النمو الخضري قد تكون جاذبة أو طاردة لإلناث

)24(.  

التـاثیر اد البوتاسـي فـي وجود فروقات معنویة بین مستویات السملوحظ أما بالنسبة للتسمید البوتاسي فقد 

فقــد أظهــرت زیــادة مســتویات الســماد البوتاســي انخفــاض فــي معــدل نســبة اإلصــابة .نســبة اإلصــابة بالحشــرة علــى 

فـي الربیـع هكتـار/ Kكغـم 40عنـد اسـتخدام %10.31و  21.75فقد بلـغ اقـل معـدل لنسـبة االصـابة , بالحشرة 

ن قیاسا بمعاملة المقارنة التـي سـجلت موعدیضهما معنویا في كال الواللذان لم یختلفا عن بعالخریف على التوالي و 

أن انخفـــاض نســـبة . علـــى التـــوالي % 16.20و30.11ین بلغـــت موعـــدأعلـــى معـــدل لنســـبة اإلصـــابة فـــي كـــال ال

اإلصــابة بالحشــرة مــع زیــادة مســتویات التســمید یرجــع إلــى أن البوتاســیوم یســاعد أو یحفــز علــى زیــادة ســمك جــدران 

اتفقــت ) .3(نســجة النباتیــة وبالتــالي یزیــد مــن مقاومتهــا لمهاجمــة المســببات المرضــیة واآلفــات  المختلفــة خالیــا األ

مـن تثخـین مـن عنصـر البوتاسـیوم تمیـز فـي تقلیـل اإلصـابة بالحشـرة ألنـه یزیـد) 21(هذه النتائج مع ما أشار ألیه 

فـدان قـد أدى إلـى تقلیـل نسـبة النباتـات / Kم كغـ50أن اسـتخدام )25(كمـا أكـد . جدران خالیا األنسجة النباتیـة 

  .% 10المصابة بحشرة حفار ساق الذرة إلى حوالي 

وجــود تــأثیر معنــوي لهــا فــي نســبة )  5جــدول ( أمــا بشــأن المبیــدات فقــد أظهــرت البیانــات الــواردة فــي 

روزر في العـروتین الربیعیـة وعلى العموم سجلت النباتات المعاملة بمبید ك. اإلصابة بالحشرة للعروة الخریفیة فقط 

علــى التــوالي قیاســا بمعاملــة المقارنــة التــي % 8.46و 13.34والخریفیــة اقــل معــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة بلــغ 

أما مبید الدیازینون فقد أظهر تـأثیرا وسـطا , وللعروتین على التوالي % 17.50و 38.95سجلت أعلى معدل بلغ 

, ولعروتي التجربة على التوالي%  12.08و 27.18سبة اإلصابة بالحشرة بلغ تقریبا بین المعاملتین أعاله في ن

على تفوق بعض المبیدات المستخدمة في مكافحة حشرة حفار ساق الذرة ) 28، 27، 26(وفي هذا المجال أكد 

creticaSesamiaعن غیرها.  

ت الســماد البوتاســي والمبیــدات عــدم أظهــرت التــداخالت الثنائیــة والثالثــي بــین التراكیــب الوراثیــة ومســتویا

  .)5جدول ( وجود فروقات معنویة في نسبة اإلصابة بالحشرة ولكال العروتین الربیعیة والخریفیة
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Sesamia creticaالمجلـد , الكتـاب السـنوي اللجنـة الوطنیـة لتسـجیل واعتمـاد المبیـدات وزارة الزراعـة

) .1(العدد ) 1(
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بالحشرة بعد لإلصابةتأثیر التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھما في النسبة المئویة ) 1(جدول 
  2002أسابیع من الزراعة للعروتین الربیعیة والخریفیة  ) 4(

یة
یع

رب
 ال

وة
عر

ال
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتارKكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر   دیازینون   مقارنة  التسمید البوتاسي×

  بحوث
106  

0  16.63  7.38  3.10  9.03  
20  1.80  6.09  0.86  2.91  
40  11.06  2.44  1.23  4.91  
60  2.93  3.43  0.58  2.31  

  اباء
5012  

0  5.61  6.51  1.22  4.44  
20  2.22  3.23  0.00  1.81  
40  4.39  2.46  0.68  2.51  
60  0.62  0.66  0.00  0.42  

L.S.D   .0.05                             م.غ  م.غ  
  التركیب الوراثي   

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  4.79  1.44  4.83  8.10  106بحوث

  2.29  0.47  3.21  3.21  5012اباء
L.S.D   .0.05                             م.غ  م.غ  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× د البوتاسي التسمی

0  11.12  6.94  2.16  6.74  
20  2.01  4.66  0.43  2.36  
40  7.72  2.45  0.95  3.70  
60  1.77  2.64  0.29  1.36  

L.S.D   .0.05                             3.783  م.غ  
  المعدل العام  0.95  4.02  5.65  المبیدات

L.S.D   .0.05                            م.غ    
  

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتارKكغم 
  التركیب الوراثي   المبیدات 

  كروزر   دیازینون   مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106  

0  6.18  2.35  2.92  3.81  
20  3.54  1.18  1.74  2.15  
40  8.58  4.77  1.88  5.07  
60  3.68  2.45  1.19  2.44  

  اباء
5012  

0  4.18  5.80  1.38  3.78  
20  3.55  1.14  1.34  2.01  
40  3.64  1.19  0.00  1.61  
60  4.80  0.00  0.00  1.60  

L.S.D   .0.05                             م.غ  م.غ  
  التركیب الوراثي   

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  3.46  1.93  2.68  5.49  106بحوث

  2.27  0.68  2.03  4.04  5012  اباء
L.S.D   .0.05                             1.74  0.87  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  5.18  4.07  2.15  3.80  
20  3.54  1.16  1.54  2.08  
40  6.11  2.98  0.94  3.34  
60  4.24  1.22  0.59  2.01  

L.S.D   .0.05                             1.07  م.غ  
  المعدل العام  1.30  2.35  4.76  المبیدات

L.S.D   .0.05                             1.23  2.80  
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6بالحشرة بعد لإلصابةتأثیر التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھم في النسبة المئویة ) 2(جدول 
  تین الربیعیة و الخریفیة  أسابیع من الزراعة للعرو

یة
یع

رب
 ال

وة
عر

ال
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106  

0  23.21  11.87  6.12  13.73  

20  10.18  8.60  4.33  7.70  

40  12.29  5.09  4.89  7.42  

60  3.00  7.15  3.16  4.42  

  اباء
5012  

0  9.72  9.33  7.99  9.01  

20  6.56  7.53  3.11  5.73  

40  6.12  4.24  2.03  4.13  

60  3.97  3.17  2.10  3.08  

0.05                     L.S.D.  م.غ  م.غ  

  التركیب الوراثي  

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  8.83  6.16  8.17  12.17  106بحوث

  5.48  3.80  6.06  6.59  5012اءآب

0.05                     L.S.D.  م.غ  م.غ  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  16.46  10.60  7.05  11.37  

20  8.37  8.06  3.72  10.07  

40  9.20  4.66  3.46  5.77  

60  3.48  5.16  2.63  3.75  

0.05                     L.S.D.  5.65  م.غ  

  المعدل العام  4.98  7.11  9.38  المبیدات

0.05                     L.S.D.  7.15  م.غ  
  

یة
ریف

لخ
ة ا

رو
لع

ا
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106  

0  8.18  5.94  4.95  6.35  
20  7.00  5.46  3.17  5.21  
40  8.58  4.77  2.70  5.35  
60  4.77  2.45  2.00  3.07  

  اباء
5012  

0  6.12  6.95  3.16  5.41  
20  5.23  2.82  3.05  3.73  
40  4.17  3.02  2.87  3.35  
60  5.89  1.66  0.78  2.77  

0.05                     L.S.D.  م.غ  م.غ  
  التركیب الوراثي  

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  4.99  3.20  4.65  7.13  106بحوث

  3.80  2.46  3.61  5.35  5012آباء
0.05                     L.S.D.1.69  1.03  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  7.15  6.44  4.05  5.88  
20  6.11  4.14  3.11  4.45  
40  6.37  3.89  2.47  4.24  
60  5.33  2.05  1.39  2.92  

0.05                     L.S.D.  1.89  م.غ  
  المعدل العام  2.83  4.13  6.24  المبیدات

0.05                     L.S.D.  1.16  4.39  
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شرة بعد بالحبةلإلصاتأثیر التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھم في النسبة المئویة ) 3( جدول 
  2002أسابیع من الزراعة للعروتین الربیعیة و الخریفیة   ) 8(

یة
یع

رب
 ال

وة
عر

ال
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106

028.0013.648.8216.84
2019.749.706.4311.95  
4013.008.006.129.04
605.928.855.726.38

  اباء
5012

015.0111.688.8511.84
2010.599.505.098.39
408.226.373.095.89
607.236.924.336.16

0.05                     L.S.D.م.غ  م.غ  
  التركیب الوراثي

  المبیدات×لوراثي التركیب ا
10616.6610.046.7811.15بحوث

501210.268.615.348.07اباء
0.05                     L.S.D.م.غ  م.غ  

  التسمید البوتاسي

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

021.5012.668.8314.33
2015.169.65.7610.17
4010.617.184.607.46
606.577.885.026.49

0.05                     L.S.D.م.غ  م.غ  
  المعدل العام13.469.326.05  المبیدات

0.05                     L.S.D.9.61  م.غ
  

یة
ریف

لخ
ة ا

رو
لع

ا
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  يالتسمید البوتاس× 

  بحوث
106

010.387.396.718.16
2010.21  8.48  4.277.65
408.033.923.065.00
606.653.153.124.30

  اباء
5012

08.197.974.857.00
207.944.234.285.48
405.554.251.363.72
606.342.681.233.41

0.05                     L.S.D.م.غ  م.غ  
  التركیب الوراثي

  المبیدات×التركیب الوراثي 
1068.815.734.296.28بحوث

50127.004.782.934.90اباء
0.05                     L.S.D.1.28  م.غ

  التسمید البوتاسي

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

09.287.685.787.58
209.076.354.276.56  
406.794.082.214.36
606.973.302.173.98

0.05                     L.S.D.1.57  م.غ
  المعدل العام8.085.353.61  المبیدات

0.05                     L.S.D.1.815.58
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10بالحشرة لإلصابةسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھم في النسبة المئویة تأثیر التركیب الوراثي والت) 4(جدول 
  أسابیع من الزراعة للعروتین الربیعیة والخریفیة  

یة
یع

رب
 ال

وة
عر

ال
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106  

0  42.11  23.15  13.00  26.08  

20  35.61  20.94  7.19  21.24  

40  34.23  14.00  12.73  20.35  

60  22.79  13.53  8.44  14.92  

  آباء
5012  

0  20.76  16.05  11.12  15.97  

20  18.55  15.31  9.00  14.28  

40  16.34  14.57  5.55  12.15  

60  15.00  16.18  4.75  11.97  

0.05                     L.S.D.  م.غ  م.غ  

  التركیب الوراثي  

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  20.64  10.34  17.90  33.68  106بحوث

  13.59  7.60  15.52  17.66  5012آباء

0.05                     L.S.D.  5.43  م.غ  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  31.43  19.60  12.06  21.03  

20  27.08  18.12  8.09  17.76  

40  25.28  14.28  9.14  16.23  

60  18.89  14.85  6.59  13.44  

0.05                     L.S.D.  6.50  م.غ  

  المعدل العام  8.97  16.71  25.67  المبیدات

0.05                     L.S.D.  17.11  م.غ  
  

یة
ریف

لخ
ة ا

رو
لع

ا
  

  ب الوراثيالتركی
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106  

0  17.12  10.10  8.44  11.88  
20  14.71  9.13  7.57  10.47  
40  12.73  6.78  6.89  8.80  
60  12.88  5.80  6.71  8.46  

  اباء
5012  

0  13.56  10.39  7.99  10.64  
20  9.91  7.77  5.21  7.63  
40  8.33  6.28  1.98  5.53  
60  7.16  4.59  3.26  5.00  

0.05                     L.S.D.  م.غ  م.غ  
  التركیب الوراثي  

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  9.90  7.40  7.95  14.36  106بحوث

  7.20  4.61  7.25  9.74  5012آباء
0.05                     L.S.D.  1.87  م.غ  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  15.34  10.24  8.21  11.26  
20  12.31  8.45  6.39  9.05  
40  10.53  6.53  4.43  7.16  
60  10.02  5.19  4.98  6.73  

0.05                     L.S.D.  2.11  م.غ  
  معدل العامال  6.00  7.60  12.05  المبیدات

0.05                     L.S.D.  1.54  8.55  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



329

بالحشرة عند لإلصابةتأثیر التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھم في النسبة المئویة ) 5(جدول 
  2002الحصاد للعروتین الربیعیة والخریفیة 

یة
یع

رب
 ال

وة
عر

ال
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106  

0  51.2530.08  20.1  33.78  

20  41.11  42.99  10.29  31.46  

40  54.77  20.38  18.63  31.26  

60  33.22  23.97  11.50  22.89  

  اباء
5012  

0  32.86  28.82  17.67  26.45  

20  36.35  22.23  13.12  23.90  

40  33.35  22.76  8.92  21.67  

60  27.79  27.24  6.83  20.62  

0.05                     L.S.D.  م.غ  م.غ  

  التركیب الوراثي  

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  29.84  15.10  29.35  5.08  106بحوث

  23.16  11.63  25.26  32.58  5012اباء

0.05                     L.S.D.  6.50  م.غ  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  42.05  29.45  18.84  30.11  

20  38.73  32.61  11.70  27.68  

40  44.06  21.57  13.64  26.42  

60  30.50  25.60  9.16  21.75  

0.05                     L.S.D.  7.96  م.غ  

  المعدل العام  13.34  27.30  38.83  

0.05                     L.S.D.  26.49  م.غ  
  

یة
ریف

لخ
ة ا

رو
لع

ا
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106  

0  27.20  15.64  11.56  18.14  
20  19.72  12.24  10.20  14.05  
40  16.32  14.28  9.52  13.37  
60  19.04  11.56  8.146  12.92  

  اباء
5012  

0  18.36  14.28  10.20  14.28  
20  12.92  16.32  7.48  12.24  
40  11.56  8.16  2.04  7.25  
60  10.88  8.16  8.52  9.18  

0.05                     L.S.D.  م.غ  م.غ  
  راثيالتركیب الو  

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  14.62  9.86  13.43  20.57  106بحوث

  10.73  7.06  11.7  13.43  5012اباء
0.05                     L.S.D.  2.179  م.غ  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  22.78  14.96  10.88  16.20  
20  16.32  14.28  8.84  13.14  
40  13.94  11.22  5.78  10.31  
60  14.96  9.86  8.34  11.05  

0.05                     L.S.D.  2.66  م.غ  
  المعدل العام  8.46  12.58  17.00  المبیدات

0.05                     L.S.D.  3.08  12.68  

  
  
  

للعروتین ) سم(في ارتفاع النباتتأثیر التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھم) 6(جدول 
2002الربیعیة والخریفیة 

یة
یع

رب
 ال

وة
عر

ال
  

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي

ھكتار/ Kكغم 
التركیب الوراثيالمبیدات

التسمید البوتاسي×  كروزردیازینونمقارنة

بحوث
106

0176.81177.41189.13181.11
20183.18187.01191.15188.11
40189.51190.46197.89192.62
60196.64199.94200.71199.09

0139.76141.43153.39144.87اباء
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501220145.12156.46150.41150.66
40146.80156.89158.88154.19
60157.29160.38162.27159.98

0.05                      L.S.D.م.غم.غ
التركیب الوراثي

المبیدات×التركیب الوراثي 
106186.53188.70194.72189.98بحوث

5012147.24153.79156.23152.42اباء
0.05                      L.S.D.

التسمید البوتاسيم.غ

المبیدات× التسمید البوتاسي 

0158.28159.42171.26162.98
20164.15171.73170.78168.88
40168.15173.67178.38173.40
60176.96180.16181.49179.53

0.05                      L.S.D.3.66م.غ
المعدل العام166.88171.24175.47المبیدات

0.05                      L.S.D.4.22171.20
  

یة
ریف

لخ
ة ا

رو
لع

ا
  

ركیب الوراثيالت
التسمید البوتاسي

ھكتار/ Kكغم 
التركیب الوراثيالمبیدات

التسمید البوتاسي×  كروزردیازینونمقارنة

بحوث
106

0174.22185.21188.99182.80
20175.88193.60191.77187.08
40180.55174.10191.77182.14
60191.11169.88195.33185.44

اباء
5012

0148.16164.33152.88155.12
20156.90158.64158.33157.95
40143.33158.33169.44157.03
60166.77164.26174.25168.42

0.05                      L.S.D.م.غم.غ
التركیب الوراثي

المبیدات×التركیب الوراثي 
106180.44180.69191.96184.36بحوث

5012153.79161.39163.72159.63اباء
0.05                      L.S.D.4.23م.غ

التسمید البوتاسي

المبیدات× التسمید البوتاسي 

0161.19174.77170.93168.96
20166.39175.96175.05172.46
40161.94166.21180.60169.58
60178.94167.07184.79176.93

0.05                      L.S.D.10.375.18
المعدل العام169.61171.04177.84المبیدات

5.99171.99

  
  
  
  
  
  
  
  

تأثیر التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھم لصفة الفقد بطول لنبات للعروتین الربیعیة) 7(جدول 
  والخریفیة 

یة
یع

رب
 ال

وة
عر

ال
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106

040.4136.2931.2735.99
2035.8931.2628.7431.96  
4033.3831.8721.9729.07
6030.2231.5018.2226.64

  اباء
5012

038.8232.4231.6234.28
2039.2435.8025.6133.55
4035.4828.5415.4326.48
6034.5922.6312.6023.27

0.05                     L.S.D.                                 3.46  م.غ  
  التركیب الوراثي

  المبیدات×ي التركیب الوراث
10634.9732.7325.0530.91بحوث

501237.0329.8421.3129.39اباء
0.05                     L.S.D.م.غ  م.غ  

  التسمید البوتاسي

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

039.6134.3531.4435.13
2037.5633.5327.6732.92
4034.4330.2018.7027.77
6032.0427.0615.4124.95

0.05                     L.S.D.2.44  م.غ  
  المعدل العام36.0031.2823.30  المبیدات
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0.05                     L.S.D.2.82  30.19
  

یة
ریف

لخ
ة ا

رو
لع

ا
  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  ھكتار/ Kكغم 
  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث
106

038.7833.0925.7332.53
2034.18  30.84  21.7028.90
4034.8130.4916.7027.33
6031.2529.3419.7226.77

  اباء
5012

037.0432.8427.4032.42
2038.2929.2120.1929.23
4032.3924.1313.2123.24
6034.4722.6113.7623.61

0.05                     L.S.D.م.غ  م.غ  
  التركیب الوراثي

  المبیدات×التركیب الوراثي 
10634.7530.9420.9628.88بحوث

501235.5427.1918.6427.12اباء
0.05                     L.S.D.م.غ  م.غ

  لبوتاسيالتسمید ا

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

037.9132.9626.5632.47
2036.2330.0220.9429.06  
4033.6027.3114.9525.28
6032.8625.9716.7425.19

0.05                     L.S.D.2.69  م.غ
  المعدل العام35.1529.0619.79  المبیدات

0.05                     L.S.D.3.1128.00  

  
  

) غم(تأثیر التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینھا في حاصل حبوب النبات الفردي ) 8(جدول 
  2002روتین الربیعیة والخریفیة للع

یة
یع
رب
 ال

روة
لع
ا

  

  التركیب الوراثي
  البوتاسيالتسمید

  هكتار/ Kكغم 

  يالتركیب الوراث  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث

106  

0  28.27  32.92  35.55  32.24  
20  38.17  49.52  51.76  46.48  
40  46.93  59.38  69.20  58.50  
60  60.37  69.04  79.67  69.69  

  اباء

5012  

0  28.60  44.24  45.01  39.28  
20  35.16  52.61  62.68  50.15  
40  51.99  66.64  76.92  65.18  
60  62.82  77.32  84.50  74.88  

0.05                      L.S.D.   م.غ  م.غ  

  التركیب الوراثي  

  المبیدات×التركیب الوراثي 
  51.72  59.04  52.71  43.43  106بحوث

  57.37  67.27  60.20  44.64  5012اباء

0.05                      L.S.D.3.96  م.غ  

  لتسمید البوتاسيا  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  28.43  38.58  40.28  35.76  
20  36.66  51.61  57.22  38.49  
40  49.46  63.01  73.06  61.84  
60  61.59  73.18  82.08  72.28  

0.05                      L.S.D.  4.85  م.غ  

  المعدل العام  63.16  56.59  44.03  

0.05                      L.S.D.  5.60  54.54  
  

وة 
عر

ال
یة
ریف

خ
ال

  

  التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  هكتار/ Kكغم 

  التركیب الوراثي  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي× 

  بحوث

106  

0  94.77  98.86  98.00  97.21  
20  102.07  106.81  108.84  105.90  
40  119.38  118.68  118.62  118.89  
60  123.18  135.69  130.45  129.27  

  اباء

5012  

0  92.88  104.30  99.63  98.93  
20  107.59  115.07  122.93  115.19  
40  114.68  129.31  136.66  126.88  
60  134.27  150.00  161.80  148.69  

0.05                      L.S.D.  م.غ  م.غ  
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  التركیب الوراثي  

  المبیدات×تركیب الوراثي ال
  112.94  113.97  115.01  109.85  106بحوث

  122.42  130.25  124.67  112.35  5012اباء

0.05                      L.S.D.  6.11  م.غ  

  التسمید البوتاسي  

  المبیدات× التسمید البوتاسي 

0  93.82  101.58  98.81  98.07  
20  104.83  110.94  115.88  110.55  
40  117.03  123.99  127.64  122.88  
60  128.72  142.84  146.12  139.22  

0.05                      L.S.D.  7.48  م.غ  

  المعدل العام  122.11  119.83  111.10  المبیدات  

0.05                      L.S.D.  8.64  117.68  

  

  

  

  

  


