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  2005، ) 1(العدد   3:مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

في بعض صفات  ledcreticaSesamia .التسمید البوتاسي والمكافحة لحفار الساق تأثیر

  mays L.Zeaالنمو لصنفین من الذرة الصفراء 

  

  **واديحسام فاهم نجیب العو *طارق محمد عبد الفهداوي، *الصوالغحمد عبد اهللابشیر 
  جامعة االنبار/كلیة الزراعة *

  العراق–شركة سنجینتا **

                                    

  الخالصة

جامعـة االنبـار للعـروتین –في حقل كلیة الزراعة هذات نسجة طینیة مزیجرسوبیه نفذت تجربة حقلیة في تربة 

/ Kكغـــم ) 60، 40، 20، 0( البوتاســـیوم افةإضـــمســـتوى تــأثیربهـــدف معرفـــة 2002الربیعیــة والخریفیـــة لعـــام 

فـــي بعـــض صـــفات النمـــو ) كـــروزر ، الـــدیازینون ( ونوعـــان مـــن المبیـــدات ) K2SO4  )41 %Kمـــن ســـماد هكتـــار 

  : وتلخصت النتائج بما یلي ) 5012إباء، 106بحوث (لصنفین من الذرة الصفراء 

اقـــل نســـبة إصـــابة وســـجلتزهیـــر ذكـــري% 50ى مـــدة اقـــل للوصـــول إلـــ5012التركیـــب الـــوراثي إبـــاء اســـتغرق

أعلــى معــدل الرتفــاع النبــات والمســاحة الورقیــة ووزن النبـــات 106بالحشــرة فــي عروتــي التجربــة فیمــا ســجل بحــوث 

  .الجاف 

هـــ أعلــى معــدل معنــوي الرتفــاع النبــات ووزن النبــات الجــاف / Kكغــم 60بالمســتوىأعطــت النباتــات المســمدة

اقــل معــدل لنســبة اإلصــابة بالحشــرة مقارنــة بالمســتویات األخــرى ومعاملــة المقارنــة ولــم یــؤثر كمــا ســجل هــذا المســتوى 

  .تزهیر ذكري % 50السماد البوتاسي معنویًا في المساحة الورقیة وعدد األیام من الزراعة إلى 

فــاع النبــاتإلــى خفــض نســبة إصــابتها بالحشــرة والــى تفوقهــا معنویــًا فــي ارترأدت مكافحــة النباتــات بمبیــد كــروز 

الجاف في كال العروتین والمساحة الورقیة في العروة الخریفیة مقارنة بمبید الـدیازینون ومعاملـة السـیطرة ووزن النبات

.  

تزهیـر ذكـري % 50اثر التداخل بین التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي معنویًا في عدد األیام من الزراعة إلـى 

Kكغـم 60المسمد بالمستوى 106الجاف في العروة الخریفیة فقط ، وسجل بحوث في العروة الربیعیة ووزن النبات 

  ) .نبات / غم 129.31( هـ أعلى معدل للصفة الثانیة / 

( هكتـــار إلـــى إعطـــاء أعلـــى معـــدل الرتفـــاع النبـــات / Kكغـــم 60والمســـتوى رأدى التـــداخل بـــین مبیـــد كـــروز 

6340.25( هـــ أعلــى معــدل للمســاحة الورقیــة / Kكغــم 40كمــا أعطــى نفــس المبیــد مــع المســتوى ) ســم 184.70

  .في العروة الخریفیة فقط ) نبات / 2سم

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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Effect of potassium fertilizer and control of Corn stem borer on some 
growth characteristics of two varieties of maize Zea mays L.

B. H. A. Al-Solagh* , T. M. A. Al- Fahdawy* and H. F. N. Al-Awady**

*College of Agriculture / university of Al-Anbar
**syngenta – co IRAQ

  

Abstract
Afield experiment was conducted in alluviul clay–loam soil in college of 

Agriculture Al-Anbar university during the growing season of 2002. The were 4 levels 
of potassium fertilizer (0, 20, 40, 60) kg k/ ha (K2SO4 41% K), two insecticides 
including (cruiser and diazinon) and two varieties of Corn (Buhooth 106, IPA 5012). 
Results can be summarized as follows:

IPA 5012 genotype recorded less day number from sowing upto 50% male 
flowering and gave alowest percentage of infestation for both season, while Buhooth 
106 genotype recorded ahighest mean of plant length, leaf area and dry weight of plant.

Plants fertilized whith 60 Kg K / ha gave ahighest means in plant length and plant 
dry weight, that level also recorded alowest percentage of infestation.

Treatment of control plant with insecticide cruiser showed alowest percentage of 
infestation and highe significant in plant length, plant dry weight for both seasons and 
leaf area in autumn.

The interaction between genotype and potassium fertilizer had asignificant effects 
(P<0.05) in flowering earliness until 50% flowering male for spring season and plant 
dry weight in autumn season.

The interaction between the insecticide (cruiser) and potassium fertilizer 60 Kg K / 
ha resulted in highest length of plant (184.70 cm) and the interaction between this
insecticide and fertilizer with 40 kg k / ha gave ahighest mean of leaf area (6340.25 cm2

/ plant) in autumn season only.
  

  المقدمة

والحیــوان لإلنســانالــذي تعــد حبوبــه مصــدرا غــذائیا مهمــا   L. maysZeaیعــاني محصــول الــذرة الصــفراء 

لمي قیاسا بمعدلـه العـا2001هكتار في عام / كغم 923بوحدة المساحة في العراق فبلغ اإلنتاجانخفاضا في معدل 

كمـا اإلنتـاجهـذا االنخفـاض یتطلـب البحـث عـن وسـائل جدیـدة لزیـادة وتحسـین إن)  . 1(هـ / كغم 2960الذي بلغ 

المســتنبطة حــدیثا فــي الزراعــة العراقیــة التــي تســتجیب بدرجــة عالیــة األصــنافونوعــا ، ومــن هــذه الوســائل اســتعمال 

الوسـائل الواعــدة أحســنالمقاومـة مـن األصــنافمــا تعـد ، كاألخـرىلعملیـات خدمـة التربــة والمحصـول وعوامــل البیئـة 

التـي   ereticaSesamiaومنهـا حشـرة حفـار سـاق الـذرة اآلفـاتإدارةالتـي تـدخل ضـمن األساسـیةواحـد العناصـر 

وســیلة ةالبوتاســیاألســمدة میاویــة وخصوصــا یالكاألســمدةاســتخدام أیضــا، اإلنتاجیــةتعــد ســببا رئیســیا فــي انخفــاض 

وتحسین نوعیته وذلك لدور العنصـر المهـم والمـؤثر فـي الوظـائف الفسـیولوجیة اإلنتاجوفعالة في زیادة یةأساسأخرى

النباتیــة مــن لألمــراضذلــك فانــه یــؤثر فــي زیــادة مقاومــة النبــات إلــىوباإلضــافة) 2(میاویــة الحیویــة فــي النبــات یوالك

) 3(المختلفـة للنبـات واآلفـاتة المسـببات المرضـیة في سمك جدران خالیا البشرة مما یحـد مـن  مهاجمـالتأثیرخالل 

المهمـة حشـرة حفـار سـاق اآلفاتومن بین هذه ) 4(الزراعي في الوطن العربي اإلنتاجمعوقات إحدىاآلفات، تعد 

أهمیةتأتىعلى ما تقدم اً وبناء) . 5% (80ن ـمأكثرالى الخسائر التي تسببها تلك الحشرة ةبنسالذرة حیث تصل 

  . ع المبید في صفات النمو لصنفین من الذرة الصفراء و البوتاسیوم ونإضافةمستوى تأثیرحث من خالل دراسة الب
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  المواد وطرائق العمل

جامعــة االنبــار –فـي حقــل تجـارب كلیــة الزراعـة 2002اجـري البحــث خـالل العــروتین الربیعیـة والخریفیــة لعــام 

م عن مستوى سطح البحر بهدف 50شرقا وعلى ارتفاع 43.10طولشماال وخط33.25الواقعة على خط عرض 

% 41(K2SO4مــن ســماد هـــ / kكغــم ) 60، 40، 20، 0(مســتویات مــن الســماد البوتاســي أربعــةتــأثیردراســة 

K ( هما مبید كروزر المستحلب نوعین من المبیدات و(Cruiser® 350 FS) الذي تم معاملـة قسـم مـن البـذور فیـه

ـــــذور ومصـــــدره شـــــركة 100/ ملیلتـــــر 1400عـــــدل قبـــــل الزراعـــــة بم ومبیـــــد الـــــدیازینون الســـــائل syngentaكغـــــم ب

(Diazinon 60EC))مرحلــة الورقــة إلــىلتــر مــاء عنــد وصــول النبــات / ملیلتــر 1.5الــذي رش بمعــدل ) تجــاري

بذور مركز ومصدر ال5012إباءو106السادسة في صفات النمو لصنفین تركیبیین من الذرة الصفراء هما بحوث 

ســم لمعرفــة بعــض 50وعلــى عمــق منهــاعینــات عشــوائیة أخــذتثــم تربــة الحقــلإعــداد، تــم إبــاء لألبحــاث الزراعیــة 

  ) . 1الجدول (الكیمیائیة والفیزیائیة صفاتها 

  

  

  

لعاممیاویة والفیزیاویة لحقل التجربة قبل الزراعة للعروتین الربیعیة والخریفیةیبعض الصفات الك) 1(جدول 

2002  
PH  E-C-1  الصفات

ds / m  
  التوزیع الحجمي لدقائق

g / kgالتربة 

الكلي N  النسجة

/ ملغم 

  كغم تربة

P2O5  
Meg / 

Kg  

K  
Meg / 

Kg  

O.M.
g / Kg  

  الغرین  الطین  الرمل

العروة 

  الربیعیة

  13.2  261  8.1  200  مزیجیة طینیة  375  335  290  6.3  7.8

العروة 

  الخریفیة

  12.1  254  7.9  300  مزیجیة طینیة  340  352  308  5.2  7.6

  

  

  

م 4مــروز بطــول أربعــةم ، تضــمنت الوحـدة التجریبیــة 3× 4أبعادهــاوحـدات تجریبیــة إلــىوبعـد ذلــك قســمت 

ولمنـــع تســـرب الســـماد فصـــلت الوحـــدات ،ســـم25وأخـــرىســـم والمســـافة بـــین جـــورة 75آخـــروالمســـافة بـــین مـــرز و

) R. C. B. D(طبقـت تجربـة عاملیـة وبتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة . م 1التجریبیـة عـن بعضـها بمسـافة 

Pكغـم 86بمستوى )P2O5% 46(بسماد السوبر فوسفات الثالثي سمدت التجربة. وبثالث مكررات لتنفیذ التجربة 

بمسـتوىجینـيالسـماد النترو أضـیفكمـا . مع السماد البوتاسي دفعة واحدة عند الزراعة أضیف، و)  6(هكتار / 

یـوم والثانیـة بعـد مـرور 16بعـد مـرور األولـىمتسـاویتینوعلـى دفعتـین ) 7(من سـماد الیوریـا هكتار / Nكغم 320

للعـروة الخریفیــة 2002/ 7/ 15للعـروة الربیعیــة وفـي 2002/ 3/ 15زرعــت البـذور فـي . اإلنبـاتیـوم مـن 50

بعــد أجریـتعملیــة الخـف فقــد أمـاالعــروتین تـم ترقیـع التجربــة ، فــي كـالاإلنبـاتثـم رویـت التجربــة وبعـد ظهــور ) 8(

. نبــات واحــدة فــي الجــورة كمــا عشــبت ارض التجربــة مــرتین خــالل موســم النمــو بإبقــاءفــي العــروتین اإلنبــاتتكامــل 

  ) . 9(إحصائیاثم حللت یأتيسجلت البیانات لبعض صفات النمو المدونة فیما 

  . تزهیر ذكري % 50إلىمن الزراعة األیامعدد -1



67

  .) سم ( ارتفاع النبات -2

  ) . نبات / 2سم ( المساحة الورقیة -3

  ) . نبات / غم ( وزن النبات الجاف -4

:، وحسبت كاآلتي من الزراعة أسابیع8بالحشرة بعد لإلصابةالنسبة المئویة -5

  

  عدد النباتات المصابة في الوحدة التجریبیة                 

  100× =                                                                   لإلصابة النسبة المئویة

  عدد النباتات الكلي           

  

  

  

  النتائج والمناقشة

  :  تزهیر ذكري % 50إلىمن الزراعة األیامعدد 

و 6.61قـدره رق معنـوي هـذه المرحلـة وبفـاإلـىاقل مدة للوصول 5012إباءاستغرقت نباتات التركیب الوراثي 

معنویــة إن). 2الجــدول (وللعــروتین الربیعیــة والخریفیــة علــى التــوالي 106یومــا عــن التركیــب الــوراثي بحــوث 2.58

المحیطـة ، اتفقـت النتیجـة البیئیـةبـالظروف تأثرهمـااختالفـات وراثیـة واخـتالف إلىاالختالف بین التركیبین قد ترجع 

  ) .13، 12، 11، 10(ألصفهة بین التراكیب الوراثیة في هذه وجدوا فروقات معنویآخرینمع 

التــداخل بــین التركیــب الــوراثي والســماد البوتاســي أنالســماد البوتاســي والمبیــدات فلــم یــؤثرا فــي الصــفة غیــر أمــا

ىإلــغیـر المسـمدة اقــل مـدة للوصـول 5012إبــاءاسـتغرقت نباتـات ) . 2الجــدول ( كـان معنویـا فــي العـروة الربیعیـة 

/ kكغـم 40المسـمدة بالمسـتوى 106عن نباتـات بحـوث أیام8وبفارق معنوي قدره ) یوما 88.64( هذه المرحلة 

التركیـب الـوراثي تـأثیربین بوضـوح تفـوق تمعنویة التداخل إن، ) یوم 72. 88( مدة أطولهكتار والتي استغرقت 

  . بقیة التداخالت لم تكن معنویة للصفةإنعلى التسمید ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إلىلزراعة امناألیامالتركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في عدد تأثیر) : 2(جدول 

  2002تزهیر ذكري للعروتین الربیعیة والخریفیة % 50

ا التسمید × ي التركیب الوراث  المبیداتالتسمید البوتاسي   التركیب الوراثيل
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  البوتاسي  كروزر  دیازینون  مقارنة  هكتار/ Kكغم 

  77,72  66,71  66,71  00,75  0  106بحوث 

20  66,69  66,73  00,67  10,70  

40  66,71  66,72  33,74  88,72  

60  00,77  00,65  00,74  00,72  

  88,64  00,62  66,68  00,64  0  5012إباء

20  66,65  33,69  33,61  44,65  

40  66,66  66,67  66.62  66,65  

60  66,65  66,71  66,58  32,65  

L.S.D                0.05   97,3م.غ

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  93,71  74,71  74,70  33,73  106بحوث 

  32,65  16,61  32,69  49,65  5012إباء

L.S.D                0.05 29,2م.غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

  

0  50,69  16,70  83,66  83,68  

20  66,67  49,71  16,64  77,67  

40  16,69  16,80  49,68  27,69  

60  33,71  33,68  33,66  66.68  

L.S.D                  0.05 م.غ م.غ

  المعدل العام  45,66  03,70  41,69  یداتالمب

L.S.D                   0.05 63,68م. غ

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال
  

التسمید البوتاسي   التركیب الوراثي

  هكتار/ Kكغم 

التسمید × التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي

  99,61  66,62  00,61  33,62  0  106بحوث 

20  66,63  33,61  66,61  21,62  

40  00,63  66,62  33,59  66,61  

60  33,60  00,63  33,64  55,62  

  77,58  33,58  00,58  00,60  0  5012إباء

20  00,58  00,62  33,60  11,60  

40  66,59  33,61  66,57  55,59  

60  00,61  33,60  66,57  66,59  

L.S.D                  0.05م. غ م. غ

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  10,62  99,61  99,61  33,62  106بحوث 

  52,59  49,58  41,60  66,59  5012إباء

L.S.D                0.05 21,1م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

  

0  16,61  50,59  49,60  38,60  

20  83,60  66,61  99,60  16,61  

40  33,61  99,61  49,58  60,60  

60  66,60  66,61  99,60  10,61  

L.S.D                 0.05 م. غ م. غ

  المعدل العام  24,60  20,61  99,60  المبیدات

L.S.D                 0.05 60, 81م. غ

  

  ) :    سم ( ارتفاع النبات 

معـدل الرتفـاع النبـات وبزیـادة أعلـىإعطـاءفـي 106معنویـة التركیـب الـوراثي بحـوث ) 3( یتضح من الجدول 

طـول الفتـرة التـي إلـىترجـع هـذه الزیـادة . في العروتین علـى التـوالي 5012إباءسم عن 24.70و 37.50مقدارها 
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النقسـام واسـتطالة أطـولالصـنف فرصـة أعطـتوالتي ) 2الجدول ( هیر ذكري تز % 50إلىاستغرقها من الزراعة 

فــي ) 0.23،**0.46(ذلــك عالقــة االرتبــاط بــین هــاتین الصــفتین أكــد. خالیــاه فانعكســت فــي زیــادة ارتفــاع النبــات 

المدروسـة فـي ارتفــاع معنویـا للتراكیـب الوراثیــة تــأثیراواتفقــت النتیجـة مـع عــدة بـاحثین وجـدوا . العـروتین علـى التـوالي 

  .) 15، 14، 8، 7(النبات للذرة الصفراء 

أعلـىهــ / kكغم 60اثر السماد البوتاسي معنویا في ارتفاع النبات وسجلت النباتات المسمدة بالمستوى أیضا

، 0(األخـرىسم علـى التـوالي وتفوقـت معنویـا علـى مسـتویات السـماد 176.93و 179.53معدل في العروتین بلغ 

معـدل للصـفة سـجل فـي النباتـات غیـر المسـمدة أدنىباستثناء المستوى الثاني في العروة الخریفیة ، وان ) 40، 20

فيمن دورةتأتىمعنویة الصفة في المستویات العالیة للبوتاسیوم إن) . 3الجدول ( سم ) 168.96، 162.98( 

احتیاجهـا فـي أمـاكنإلـىوانتقالهـا ) 5الجـدول ( دراتیة المصنعة یتحفیز عملیة التمثیل الضوئي وزیادة المواد الكربوه

میة من خالل تحقیق انتفاخ ییط عملیة انقسام واستطالة الخالیا المرستنشدوره في تإلىباإلضافة) 17، 16(النبات 

اع النبــات ووزن هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین ارتفــأكــد. ) 18(مثــالي للجــدار الخلــوي 

إضـافةإنالـذي الحـظ ) 19(اتفقت هـذه النتیجـة مـع محمـد ) . **0.48(بلغت في كال العروتین يالنبات الجاف الت

  . في ارتفاع نباتات الذرة الصفراء قیاسا بمعاملة المقارنة %) 8.35(زیادة معنویة إلىأدىالسماد البوتاسي قد 

( ارتفـاع النبـات فـي معنویـاتفوقـاكـروزربمبیـدالمعاملـةتـاتالنباأظهرتفقدالمبیداتوبخصوص

ســم مقارنــة بالنباتــات المعاملــة فــي مبیــد الــدیازینون ونباتــات المقارنــة التــي ســجلت اقــل ) 177و84، 175و47

وزر إن فعالیـــة مبیـــد كـــر ) . 3الجـــدول ( ســـم ولعروتـــي التجربـــة علـــى التـــوالي ) 169و61، 166و88(معـــدل 

الجـدول ( ربما أدت إلى تـوفیر خـزین غـذائي فـي النباتـات ) 6الجدول ( الجهازیة في خفض نسبة اإلصابة بالحشرة 

ســاهم فــي تحســین النمــو ومنــه ارتفــاع النبــات ، حیــث أشــار بعــض البــاحثین إن هــذه الحشــرة تهــاجم ســاق النبــات ) 5

و وصــلت نســبة الــنقص فــي ارتفــاع ) 20(تقزمــه وتحفــر فــي داخلــه وتتغــذى علــى محتویاتــه فتضــعف نمــو النبــات و 

  ) . 21(كمعدل عام عن النباتات غیر المصابة % 38النبات نتیجة اإلصابة بالحشرة إلى 

إن التـــداخالت الثنائیـــة والثالثـــي لـــم تكـــن معنویـــة فـــي ارتفـــاع النبـــات باســـتثناء التـــداخل بـــین الســـماد البوتاســـي 

عنـد المسـتوى ) سـم 184.79( وحصـل أعلـى معـدل ) 3الجـدول ( یة فقـط والمبیدات فكان معنویا في العروة الخریف

هـــ تحــت تــأثیر مبیــد كــروزر مقارنــة بالمعـــامالت األخــرى التــي ســجلت فیهــا نباتــات المقارنــة للتســـمید / Kكغــم 60

یرهمــا تأثوتظـافرإن معنویـة التـداخل بـین العـاملین یشــیر إلـى انعكـاس ) . ســم 161.19( والمبیـد اقـل معـدل للصـفة 

  . االنفرادي  في تحسین هذه الصفة 

  

  

  

  

  

  

للعروتین ) سم ( التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في ارتفاع النبات تأثیر) 3(جدول 

  2002الربیعیة والخریفیة 

وة 
عر

ال

عی
ربی

التسمید البوتاسي   التركیب الوراثيال

  هكتار/ Kكغم 

التسمید × الوراثي التركیب   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي
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  11,181  13,189  41,177  81,176  0  106بحوث 

20  18,183  01,187  15,191  11,188  

40  51,189  46,190  89,197  62,192  

60  64,196  94,199  71,200  09,199  

  87,144  39,153  43,141  76,139  0  5012إباء

20  12,145  46,156  41,150  66,150  

40  80,146  89,156  88,158  19,154  

60  29,157  38,160  27,162  98,159  

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

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  98,189  72,194  70,188  53,186  106بحوث 

  42,152  23,156  79,153  24,147  5012إباء

L.S.D                        0.05 2.99م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  28,158  42,159  26,171  98,162  

20  15,164  73,171  78,170  88,168  

40  15,168  67,173  38,178  40,173  

60  96,176  16,180  49,181  53,179  

L.S.D                        0.05 66,3م. غ

  المعدل العام  47,175  24,171  88,166  المبیدات

L.S.D                        0.0522,420,171

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال
  

التسمید البوتاسي   التركیب الوراثي

  هكتار/ Kكغم 

التسمید × یب الوراثي الترك  المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي

  80,182  99,188  21,185  22,174  0  106بحوث 

20  88,175  60,193  77,191  08,187  

40  55,180  10,174  77,191  14,182  

60  11,191  88,169  33.195  44,185  

  12,155  88,152  33,164  16,148  0  5012إباء

20  90,156  64,158  33,158  95,157  

40  33,143  33,158  44,169  03,157  

60  77,166  26,164  25,174  42,168  

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

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  36,184  96,191  69,180  44,180  106بحوث 

  63,159  72,163  39,161  79,153  5012إباء

L.S.D                        0.05 23,4م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  19,161  77,174  93,170  96,168  

20  39,166  96,175  05,175  46,172  

40  94,161  21,166  60,180  58,169  

60  94,178  07,167  79,184  93,176  

L.S.D                        0.0537,1018,5

  المعدل العام  84,177  04,171  169.61  المبیدات

L.S.D                        0.0599,599,171

  

  ) : نبات / 2سم ( المساحة الورقیة 

أعلىإن) 4(ویشیر الجدول ،حجم نظام التمثیل الضوئي في النباتتعد المساحة الورقیة بشكل عام معیار ل

و 700.65وبزیـادة معنویـة مقـدارها 106مساحة ورقیة في العروتین قد حصلت فـي نباتـات التركیـب الـوراثي بحـوث 
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إلـىیعـزى األولتفـوق الصـنف إن. للعروتین علـى التـوالي 5012إباءعن نباتات التركیب الوراثي 2سم324.45

األولــىذلــك بعالقــة ارتباطهــا مــع الصــفة تأكــدنبــات ، وقــد / األوراقوعــدد ) 3الجــدول ( تفوقــه فــي ارتفــاع النبــات 

وAllenهــذه النتیجــة أكــدكمــا . ولعروتــي التجربــة علــى التــوالي ) **0.50، **0.35(والثانیــة ) 0.11، **0.46(

/ األوراقاختالفهـا فـي ارتفـاع النبـات وعــدد إلـىلوراثیـة یعـود بـان اخـتالف المسـاحة الورقیـة للتراكیـب ا) 22(آخـرون 

  )  . 13، 12، 11، 8(آخریننتائج مشابهة باحثین إلىنبات ، وتوصل 

التسمید البوتاسي رغم عدم معنویته في موسـمي الدراسـة لكـن هنـاك زیـادة واضـحة إن) 4(ویتضح من الجدول 

60فـي النباتـات المسـمدة بـــ ) 2سـم5665.30(معـدل أعلـىبلغــت إنىإلـفـي المسـاحة الورقیـة مـع زیـادة التسـمید 

40عند النباتـات المسـمدة بــ ) 2سم5978.04( الثانیة وصلت أقصاها هـ في العروة الربیعیة وفي العروة / kكغم 

ورقیــة للنبــات وفــي هــذا المجــال وجــد أن تجهیــز البوتاســیوم المبكــر وقبــل الزراعــة یزیــد مــن المســاحة ال. هـــ / Kكغــم 

  ) .23( عدم إضافته بمقارنة 

وتبـین إن أعلـى مسـاحة ورقیـة .)4الجـدول ( أما بالنسبة للمبیدات فكان تأثیرها معنویًا وللعروة الخریفیـة فقـط 

عـن 2سـم373.50و 381.92وبزیادة معنویة مقـدارها ركانت في النباتات المعاملة بمبید كروز ) 2سم5908.24(

في الحد من نسبة اإلصـابة رإن فعالیة مبید كروز . عاملة بمبید الدیازینون ومعاملة المقارنة على التوالي النباتات الم

) 3الجــدول (بالحشــرة ربمــا أدى إلــى تــوفیر خــزین غــذائي فــي النبــات ســاهم فــي زیــادة انقســام واســتطالة خالیــا الســاق 

  ) .**0.43( ات الجاف هذا عالقة ارتباط هذه الصفة مع وزن النبأكدوقد . والورقة 

لم تظهر التداخالت الثنائیة والثالثي تأثیرا معنویًا في ألصـفه باسـتثناء التـداخل بـین السـماد البوتاسـي والمبیـدات 

كانــت فــي النباتــات ) 2ســم6340.25( ، وأتضــح إن أعلــى مســاحة ورقیــة ) 4الجــدول ( فــي العــروة الخریفیــة فقــط 

عـن نباتـات المقارنـة للتسـمید 2سم1077.47وبفارق معنوي قدره راملة بمبید كروز هـ والمع/ Kكغم 40المسمدة بـ 

إن معنویــة التــداخل تــدل علــى إن االختالفــات فــي المســاحة ) . 2ســم5262.78( والمبیــد التــي ســجلت أدنــى معــدل 

  .الورقیة بتأثیر المبیدات لم تكن نفس الشيء تحت تأثیر مستویات السماد البوتاسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) 2سم(ت اللنبةالتركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في المساحة الورقیتأثیر) 4(جدول 

  2002للعروتین الربیعیة والخریفیة 

ا لتسمید ×لوراثيالتركیب  المبیداتالتسمید البوتاسي   التركیب الوراثيل
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  البوتاسي  كروزر  دیازینون  مقارنة  هكتار/ Kكغم 

  33,5576  62,5966  53,5449  84,5312  0  106بحوث 

20  41,5821  11,5172  19,6248  23,5747  

40  42,5660  76,5648  88,6026  68,5778  

60  00,6086  37,5598  83,6059  73,5914  

  62,4625  21,4500  32,4614  33,4762  0  5012إباء

20  05,4692  29,4821  18,5512  50,5008  

40  97,4930  17,5090  04,5472  39,5164  

60  52,5542  33,5231  75,5473  86,5415  

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

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  24,5754  38,6075  19,5467  16,5720  106بحوث 

  59,5053  54,5239  27,4939  96,4981  5012إباء

L.S.D                        0.05 25,354م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  58,5037  92,5031  41,5233  97,5100  

20  73,5256  70,4996  18,5880  87,5377  

40  69,5295  46,5369  46,5749  53,5471  

60  26,5814  85,5414  79,5766  30,5665  

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

  المعدل العام  46,5657  23,5203  06,5351  المبیدات

L.S.D                        0.05 91,5403م. غ

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال
  

سي التسمید البوتا  التركیب الوراثي

  هكتار/ Kكغم 

التسمید × التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي

  32,5571  07,5612  94,5726  96,5374  0  106بحوث 

20  35,5840  90,5922  95,5661  4,5808  

40  32,6018  41,5495  13,6622  28,6045  

60  94,5555  48,5493  31,6498  24,5849  

  47,5176  57,5325  25,5053  60,5150  0  5012إباء

20  84,5567  10,5548  17,5913  37,5676  

40  26,5787  77,5886  37,6058  8,5910  

60  67,4982  77,5083  37,5574  60,5213  

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

  التركیب الوراثي  

× ب الوراثي التركی

  المبیدات

  56,5818  61,6098  68,5659  39,5697  106بحوث 

  31,5494  86,5717  97,5392  09,5372  5012إباء

L.S.D                        0.05 43,234م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  78,5262  09,5390  82,5468  89,5373  

20  09,5704  50,5735  56,5787  28,5742  

40  79,5902  09,5691  25,6340  04,5978  

60  30,5269  62,5288  34,6036  42,5531

L.S.D                       0.0525,574 م. غ

  المعدل العام  24,5908  32,5526  74,5534  المبیدات

L.S.D                       0.0554,33143,5656

  

  ):  نبات /غم ( وزن النبات الجاف 
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ذات قیمـة كبیـرة فـي المعـاییر العلمیـة وفـي األرضالمادة الجافة التـي ینتجهـا النبـات فـي مسـاحة معینـة مـن إن

لمـادة اإنتـاجاختالف التـركیبین فـي قابلیتهمـا علـى ) 5(ویتضح من الجدول .للتراكیب الوراثیةاإلنتاجیةمجال القدرة 

ولعروتــي التجربــة 5012إبــاءنبــات عــن / غــم 12.46و 5.75زیــادة معنویــة مقــدارها 106بحــوث فــأعطىالجافــة 

وتفوقــه فــي ارتفــاع النبــات والمســاحة الورقیــة ربمــا ) 2الجــدول ( األولطــول فتــرة النمــو للتركیــب إن.علــى التــوالي 

ذلـك بعالقـة االرتبـاط تأكـدوقـد .)24(مـادة جافـة لـىإجعلت الصنف ذا كفاءة عالیـة فـي اعتـراض الضـوء وتحویلـه 

النتیجـــة متماشـــیة مـــع نتـــائج والتـــي ذكـــرت ســـلفا ، جـــاءتأعـــالهین تالموجبـــة عالیـــة المعنویـــة لهـــذه الصـــفة مـــع الصـــف

  . ) 26، 25، 13، 8(وجدت تباینا في حاصل المادة الجافة بین التراكیب الوراثیة المستخدمةأخرىدراسات 

وجــود زیــادة معنویــة فــي وزن النبــات الجــاف مــع زیــادة مســتویات الســماد حتــى بلغــت إلــى ) 5(جــدول الیشــیر 

و 26.52نبــات عنــد المســتوى العــالي للبوتاســیوم وبفــارق معنــوي مقــداره / غــم ) 112.08،122.27(معــدل أقصــى

البوتاســیوم فــي هــذه الصــفة معنویــة إن. نبــات عــن النباتــات غیــر المســمدة فــي العــروتین وعلــى التــوالي / غــم 28.33

إلـىإضـافة) 6الجـدول ( بالحشـرة اإلصابةالنباتیة فقلل نسبة األنسجةدوره في زیادة سمك جدران خالیا إلىترجع 

الجـدولین ( فـي النمـو اإلیجـابيالتـأثیروبالتـالي ) 17(انه عامل مهم في زیادة كفاءة التمثیل الضوئي وانتقال نواتجـه 

، -0.14(بالحشــرة اإلصـابةذلـك عالقـة ارتبـاط هـذه الصـفة مـع نسـبة أكـد. المـادة الجافـة اجإنتـومـن ثـم ) 4، 3

فــي العـــروتین علــى التـــوالي فضـــال عــن عالقتهـــا الموجبـــة عالیــة المعنویـــة مـــع ارتفــاع النبـــات والمســـاحة ) **-0.38

النباتــات الجافــة للــذرة أوزانفــي   بوجــود زیــادة معنویــةآخــرینالنتیجــة بــاحثین أكــد، كمــا آنفــاالورقیــة والتــي ذكــرت 

  ) .27، 19(أضافتهالصفراء المعاملة بالبوتاسیوم عند الزراعة مقارنة بعدم 

تبـــین تفـــوق وزن النبـــات الجـــاف المعامـــل بمبیـــد كـــروزر ولـــم یختلـــف معنویـــا  عـــن مبیـــد ) 5(نتـــائج الجـــدول إن

اقـل أعطـتلى التوالي عـن نباتـات المقارنـة التـي غم في العروتین ع19.30و 8.88الدیازینون لكنه اختلف بمقدار 

حمایــة للنبـات مــن أعطـتطبیعــة عمـل المبیــد الجهازیـة التــي إلـىاألولتفـوق النباتــات المعاملـة بالمبیــد یــأتي.قیمـة 

من غیرها وبالتالي تـوفیر خـزین غـذائي اكثـر فـي النبـات فضـال عـن تفوقهـا فـي ارتفـاع أفضلالحشریة بشكل اآلفات

الحشـرة تهـاجم سـاق النبـات وتحفـر فـي داخلـه إن) 20(وفي هـذا السـیاق یشـیر الجصـاني. والمساحة الورقیة النبات 

  . وتتغذى على محتویاته مما یؤثر ذلك سلبیا في وزن النبات الجاف 

ـ المسـمد بـ106بحـوث إنركیب الوراثي والتسمید البوتاسي في العروة الخریفیـة تبـین تمعنویة التداخل بین الإن

غیــر المســمد الــذي 5012إبــاءغــم عــن 48.39معــدل وبزیــادة معنویــة مقــدارها أعلــىأعطــىهـــ قــد / kكغــم 60

  . بقیة التداخالت لم تكن معنویة في هذه الصفة إن) . 5الجدول ( اقل قیمة أعطى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/ غم( في وزن النبات الجاف التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم تأثیر) 5(جدول 

  2002للعروتین الربیعیة والخریفیة ) نبات
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یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ال
  

التسمید البوتاسي   التركیب الوراثي

  هكتار/ Kكغم 

التسمید × التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي

  66,87  00,90  44,92  56,80  0  106بحوث 

20  92,87  74,102  21,92  29,94  

40  06,95  62,104  53,116  40,105  

60  39,111  97,110  13,122  83,114  

  51,83  96,79  68,91  94,78  0  5012إباء

20  55,80  22,91  74,84  50,85  

40  80,98  85,98  76,104  80,100  

60  29,104  49,105  28,118  34,109  

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

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  54,100  21,105  69,102  73,93  106بحوث 

  79,94  92,96  81,96  64,90  5012إباء

L.S.D                        0.05 56,3م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  75,79  06,92  98,84  56,85  

20  23,84  98,96  47,88  89,89  

40  93,96  73,101  64,110  1,103  

60  84,107  23,108  18,120  08,112  

L.S.D                        0.05 4.36م. غ

  المعدل العام  06,101  75,99  18,92  المبیدات

L.S.D                        0.055.0466,97

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال
  

التسمید البوتاسي   التركیب الوراثي

  هكتار/ Kكغم 

التسمید × التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي

  06,98  11,103  15,103  93,87  0  106بحوث 

20  29,93  65,117  84,111  59,107  

40  08,108  25,129  97,119  10,119  

60  80,128  58,129  55,129  31,129  

  83,89  71,99  66,91  13,78  0  5012إباء

20  60,80  70,96  20,106  50,94  

40  71,87  24,105  72,121  89,104  

60  62,98  92,120  20,126  24,115  

L.S.D                        0.05 5.76م. غ  

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  51,113  11,116  90,119  52,104  106بحوث 

  05,101  27,113  63,103  26,86  5012إباء

L.S.D                        0.05 32,3م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  03,83  40,97  41,101  94,93  

20  94,86  17,107  02,109  04,101  

40  86,97  24,117  84,120  99,111  

60  71,113  25,125  127.87  27,122  

L.S.D                        0.05 4, 07م. غ

  المعدل العام  69,114  76,111  39,95  المبیدات

L.S.D                        0.0570,428,107

  

  :   من الزراعة أسابیع) 8( بالحشرة بعد لإلصابةالنسبة المئویة 
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بلغـت إصـابةاقـل نسـبة 5012إبـاءوجد فرق معنوي بین التركیبین الوراثیین في العروة الخریفیة فقط وبتسـجیل 

األصـــــنافبـــــین اإلصـــــابةاالخـــــتالف فـــــي شـــــدة إن) . 6الجـــــدول % ) ( 6.28( 106قیاســـــا ببحـــــوث % 4.90

أوالشـكل المورفولـوجي التـي قـد تعمـل منفـردة أومـاوي للصـنف یعـدة عوامـل منهـا التركیـب الكإلـىالمختلفة قد یعـود 

الحشــرة قــد فضــلت الصــنف إنالــذي وجــد )21(الكربــوليوتتفــق هــذه النتیجــة مــع) 28(اإلصــابةمجتمعــة فــي شــدة 

ــ106بحــوث  ي وضــع علیهــا البــیض ضــعف نســبة النباتــات التــي وضــع فــي وضــع البــیض فبلغــت نســبة النباتــات الت

  .5012إباءعلیها البیض في الصنف 

وجود اختالفات معنویة بین مسـتویات السـماد البوتاسـي فـي العـروة الخریفیـة إلى) 6(نتائج الجدول أشارتكما 

فـي حـین ســجلت % 3.98بلغـتإصـابةهــ بتسـجیل اقـل نســبة / kكغـم 60فقـط ، وقـد تفوقـت النباتـات المسـمدة بـــ 

بوجـود البوتاسـیوم اإلصابةوقد یعزى انخفاض نسبة .%7.58نسبة بلغت أعلىالنباتات غیر المسمدة بالبوتاسیوم 

) 29(المیكانیكیــة للنباتـات نتیجــة لزیـادة مــادة السـیلكا فیهــا األنسـجةالبوتاسـیوم یزیــد مـن تثخــین جـدران خالیــا إنإلـى

بالحشـرة اإلصـابةعنصـر البوتاسـیوم قلـل وبشـكل واضـح نسـبة إنالـذي وجـد ) 30(مـؤنس وتماشـت هـذه النتیجـة مـع 

  .ستخدم  فیها افي المعامالت التي 

إلـىمعاملـة النباتـات بمبیـد كـروزر أدىالمعنوي في العـروة الخریفیـة فقـط ، وقـد تأثیرهاالمبیدات أظهرتأیضا

ونباتـات المقارنـة % ) 5.35(المعاملـة بمبیـد الـدیازینون مقارنـة بالنباتـات% ) 3.61(بالحشـرة اإلصـابةتقلیل نسبة 

فـي النباتـات المعاملـة بمبیـد كـروزر یرجـع اإلصـابةسـبب انخفـاض نسـبة إن% ) . 8.08(نسـبة أعلىالتي سجلت 

النبــات فــي حــین مبیــد الــدیازینون لــیس مــن أجــزاءجمیــع إلــىعــن طریــق الجــذور تــأثیرهانــه مبیــد جهــازي ینتقــل إلــى

أجیـالظهـور إلـىأدىذلك فان استخدامه منذ فترة طویلة في الزراعـة العراقیـة ربمـا إلىإضافةات الجهازیة ، المبید

بتفــوق مبیــد الكونفیــدور والثمــارون الجهــازیین علــى مبیــد آخــرینهــذه النتیجــة بــاحثین أكــد. للحشــرة تقــاوم فعــل المبیــد 

  ) . 21، 20(الدیازینون المستخدم حالیا 

  . تداخالت بین عوامل الدراسة لم تكن معنویة لهذه الصفة في عروتي التجربة جمیع الإن
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لإلصابةالتركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في النسبة المئویة تأثیر) 6(جدول 

  2002من الزراعة للعروتین الربیعیة والخریفیة أسابیع) 8( بالحشرة بعد 

یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ال
  

التسمید البوتاسي   التركیب الوراثي

  هكتار/ Kكغم 

التسمید × التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي

  84,16  82,8  64,13  00,28  0  106بحوث 

20  74,19  70 ,9  43,6  95,11  

40  00,13  00,8  12,6  04,9  

60  92,5  85 ,8  72,5  38,6  

  84,11  85,8  68,11  01,15  0  5012إباء

20  59,10  50,9  09,5  39,8  

40  22,8  37,6  09,3  89,5  

60  23,7  92,6  33,4  16,6  

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

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  15,11  78,6  04,10  16, 66  106بحوث 

  07,8  34,5  61,8  26,10  5012إباء

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

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  50,21  66,12  83,8  33,14  

20  16,15  9.60  76,5  17,10  

40  61,10  18,7  60,4  46,7  

60  57 ,6  88,7  02,5  49,6  

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

  المعدل العام  05,6  32,9  46,13  المبیدات

L.S.D                        0.05 61,9م. غ

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال
  

التسمید البوتاسي   التركیب الوراثي

  هكتار/ Kكغم 

سمید الت× التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  البوتاسي

  8, 16  71,6  39,7  38,10  0  106بحوث 

20  21,10  48,8  27,4  65,7  

40  03,8  92,3  06,3  00,5  

60  65,6  15,3  12,3  30,4  

  00,7  85,4  97,7  19,8  0  5012إباء

20  94,7  23,4  28,4  48,5  

40  55,5  25,4  36,1  72,3  

60  34,6  68,2  23,1  41,3  

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

  التركیب الوراثي  

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  28,6  29,4  73,5  81,8  106بحوث 

  90,4  93,2  78,4  00,7  5012إباء

L.S.D                        0.05 28,1م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  28,9  68,7  78,5  58,7  

20  07 ,9  35,6  27,4  56,6  

40  79,6  08,4  21,2  36,4  

60  97,6  30,3  17,2  98,3  

L.S.D                        0.05 57,1م.غ

  المعدل العام  61,3  35,5  08,8  المبیدات

L.S.D                        0.0581,158,5
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