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

مكونات الحاصل في  led. creticaSesamiaالتسمید البوتاسي والمكافحة لحفار الساق تأثیر

L.maysZeaلصنفین من الذرة الصفراء وحاصل الحبوب ونوعیته 
  

  **حسام فاهم نجیب العواديو *طارق محمد عبد الفهداوي, *اهللا الصوالغعبدحمدبشیر
  جامعة االنبار/كلیة الزراعة *

  العراق–شركة سنجینتا **

  

  الخالصة

ذات نسـجة طینیـة مزیجـة رسوبیةفي تربة) R.C.B.D(عاملیة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة نفذت تجربة 

مســتوى اضــافة تــأثیربهــدف معرفــة 2002م جامعــة االنبــار للعــروتین الربیعیــة والخریفیــة لعــا/فــي حقــل كلیــة الزراعــة 

) الــدیازینون, كــروزر (ونوعــان مــن المبیــدات K2SO4مــن ســماد هكتــار/ Kكغــم ) 60, 40, 20, 0( البوتاســیوم 

, 106بحـوث (لصـنفین مـن الـذرة الصـفراء مكونات الحاصل وحاصل الحبوب ونوعیتـهفيفضًال عن معاملة المقارنة 

  :لنتائج بما یلي وتلخصت ا) 5012إباء

، 3.05( صـــف وحاصـــل الحبـــوب / اقـــل نســـبة إصـــابة بالحشـــرة وأعلـــى معـــدل لعـــدد الحبـــوب  5012ســـجل إبـــاء 

فـي العـروتین علـى التـوالي بینمـا سـجل بحـوث ) % 10.88، 10.39( هـ ونسبة البروتین فـي الحبـوب / طن ) 6.52

  .بیعیة فقط في العروة الر ) غم 66.95( حبة 300أعلى معدل لوزن 106

هــــ إلـــى إعطـــاء أعلـــى معـــدل معنـــوي لعـــدد عـــرانیص النبـــات وعـــدد / كغـــم 60أدى إضـــافة البوتاســـیوم بالمســـتوى 

الحبــــوبهـــــ ونســـبة البــــروتین فـــي / طـــن ) 7.50، 3.85( حبـــة وحاصــــل الحبـــوب 300الحبـــوب فـــي الصــــف ووزن 

العــروة الربیعیــة كمــا أعطــى اقــل نســبة وعــدد صــفوف العرنــوص فــيعلــى التــوالي فــي العــروتین ) % 11.28، 11.19(

  .إصابة بالحشرة 

معنویًا في خفض نسبة اإلصابة بالحشرة كما اثر في زیادة معدل كل من عدد العـرانیص بالنبـات راثر مبید كروز 

حبة وحاصـل الحبـوب ونسـبة البـروتین 300العرنوص وعدد حبوب الصف في العروة الربیعیة ووزن / ، عدد الصفوف 

  .وتین في العر 

فــي اغلــب 106قــد تمیــز علــى التركیــب الــوراثي بحــوث 5012نســتنتج مــن هــذه الدراســة أن التركیــب الــوراثي إبــاء 

قـد أثـرا معنویـًا فـي تقلیـل رهــ والمكافحـة بمبیـد كـروز / Kكغـم 60الصفات المدروسة وان إضـافة البوتاسـیوم بالمسـتوى 

  .الحبوب بوحدة المساحة وحسنت نوعیتهنسبة اإلصابة بالحشرة وزادت مكونات الحاصل وحاصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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Effect of potassium fertilizer and control of Corn stem borer on yield 
components, grain yield and its quality of two varieties of maize

Zea mays L.

B. H. Abduallah Al-Solagh* , T. M. Abed Al-Fahdawy* and H. F. Najeeb Al-Awady**

*College of Agriculture / University of Al-Anbar
** Syngenta co. - IRAQ

Abstract
A factorial experiment in R.C.B.D. was conducted in alluviul clay–loam soil in 

college of Agriculture AL-Anbar university during the growing season of 2002, There 
were 4 levels of potassium fertilizer (0, 20, 40, 60) kg k/ ha (K2SO4), 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 alowest percentage of infestation and gave ahighest rang 
of grains No./ row, grain yield production (3.05, 6.52) ton / ha and protein percentage in 
grains (10.39, 10.88)% for spring and autumn seasons respectively, while Buhooth 106 
genotype recorded ahighest range of 300 grain weight (66.95 g) in spring season.

The level of 60 kg K / ha showed significantly ahighe mean of ear number in plant, 
grain No. / row, 300 grain weight, grain yield (3.85, 7.50) ton/ ha, protein percentage 
(11.28, 11.19)% in two seasons respectively and ear row number in spring season and 
gave alowest percentage of infestation for both seasons as compared with other levels.

There was asignificant effect (P<0.05) cruiser in adecrease percentage of in festation
as well as in increase the mean of ear no./ plant, row no./ ear, grain no./ row in spring 
season and 300 grain weight, grain yield, protein percentage in both season.

It was concluded that the genotypical IPA 5012 was superior over the genotypical 
Buhooth 106 in most studied characters. The addition of potassium in a level of 60 kg K/ 
ha with the control of cruiser had significantly reduced the infestation percentage of the 
insect and increased the yields of grains per unit area and inhanced their quality.

  

  المقدمة

والحیـوان انخفاضـا لإلنسـانالذي تعد حبوبه مصدرا غذائیا مهما   L. maysZeaیعاني محصول الذرة الصفراء 

قیاسـا بمعدلـه العـالمي الـذي بلـغ 2001هكتـار فـي عـام / كغـم 923بوحـدة المسـاحة فـي العـراق فبلـغ اإلنتـاجفي معدل 

ومـن , كمـا ونوعـا اإلنتـاجث عـن وسـائل جدیـدة لزیـادة وتحسـین هذا االنخفاض یتطلب البحإن, )  1(هـ / كغم 2960

المستنبطة حدیثا في الزراعة العراقیة التي تستجیب بدرجة عالیـة لعملیـات خدمـة التربـة األصنافهذه الوسائل استعمال 

األساســیةالوسـائل الواعــدة واحـد العناصـرأفضـلالمقاومـة مــن األصـنافكمـا تعــد , األخـرىوالمحصـول وعوامـل البیئــة 

التـي تعـد سـببا رئیسـیا فـي انخفـاض   creticaSesamiaومنها حشرة حفار سـاق الـذرة اآلفاتإدارةالتي تدخل ضمن 

اإلنتـاجوفعالـة فـي زیـادة أساسـیةأخـرىوسیلة ةالبوتاسیاألسمدةالكیمیاویة وخصوصااألسمدةاستخدام وان,اإلنتاجیة

) 2(هـــم والمـــؤثر فـــي الوظـــائف الفســـیولوجیة والكیمیاویـــة الحیویـــة فـــي النبـــات وتحســـین نوعیتـــه وذلـــك لـــدور العنصـــر الم

في سمك جدران خالیا البشـرة التأثیرالنباتیة من خالل لألمراضالى ذلك فانه یؤثر في زیادة مقاومة النبات وباإلضافة

الزراعـي اإلنتـاجمعوقـات حـدىإاآلفـاتتعـد ، ) 3(المختلفـة للنبـات واآلفـاتالمرضـیة مما یحد من  مهاجمـة المسـببات

نسـبة  الخسـائر التـي تسـببها تلـك إذ تصـلالمهمـة حشـرة حفـار سـاق الـذرة اآلفـاتومن بـین هـذه ) 4(في الوطن العربي 
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مســتوى اضــافة تــأثیرالبحــث مــن خــالل دراســة أهمیــةتــأتيوبنــاءا علــى مــا تقــدم , )  5% (80مــن أكثــرالــىالحشــرة

  .لصنفین من الذرة الصفراء كونات الحاصل وحاصل الحبوب ونوعیتهمالبوتاسیوم ونوع المبید في

  

  المواد وطرائق العمل

جامعـــة االنبـــار –فــي حقـــل تجــارب كلیـــة الزراعــة 2002اجــري البحـــث خــالل العـــروتین الربیعیــة والخریفیـــة لعـــام 

ح البحـر بهـدف م عـن مسـتوى سـط50شـرقا وعلـى ارتفـاع 43.10طـولشـماال وخـط33.25الواقعة على خـط عـرض 

41 %K(K2SO4من سـماد هـ / kكغم ) 60، 40، 20، 0(مستویات من السماد البوتاسي أربعةتأثیردراسة 

الـذي تـم معاملـة قسـم مـن البـذور فیـه قبـل (Cruiser® 350 FS)هما مبید كـروزر المسـتحلب نوعین من المبیدات و ) 

 Diazinon)ومبیــد الــدیازینون الســائل syngentaدره شــركة كغــم بــذور ومصــ100/ ملیلتــر 1400الزراعــة بمعــدل 

60EC))فضـًال عـن مرحلة الورقـة السادسـة إلىلتر ماء عند وصول النبات / ملیلتر 1.5الذي رش بمعدل ) تجاري

لصــنفین تــركیبیین مــن الــذرة مكونــات الحاصــل وحاصــل الحبــوب ونوعیتــهفــي ) بــدون اســتخدام مبیــد ( معاملــة المقارنــة 

أخـذتثـم تربـة الحقـلإعـداد، تـم بذور مركز إباء لألبحـاث الزراعیـةومصدر ال5012إباءو106صفراء هما بحوث ال

  ) .1الجدول (الكیمیائیة والفیزیائیة بعض صفاتها لتقدیرسم 50-من صفر وعلى عمقمنهاعینات عشوائیة 

  

  قبل الزراعة للعروتین الربیعیة والخریفیةمیاویة والفیزیاویة لحقل التجربة یبعض الصفات الك) 1(جدول 

  2002لعام

  PH  الصفات
EC  

ds / m  

  لمفصوالتالتوزیع الحجمي 

  النسجةg / kgالتربة 

N الكلي

/ 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 4ول ـمـــروز بطـــأربعـــةم ، تضـــمنت الوحــدة التجریبیـــة 3× 4أبعادهـــاوحــدات تجریبیـــة إلـــىوبعــد ذلـــك قســـمت 

ولمنــع تســرب الســماد )هـــ / نبــات 53333( ســم25وأخــرىســم والمســافة بــین جــورة 75آخــروالمســافة بــین مــرز و

 .R(طبقت تجربـة عاملیـة وبتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة . م 1فصلت الوحدات التجریبیة عن بعضها بمسافة 

C. B. D ( ي ـات الثالثــر فوسفــبسـماد السوبـسـمدت التجربـة. وبـثالث مكـررات لتنفیـذ التجربـة)46 %P2O5( بمسـتوى

السـماد النتروجینـيأضـیفكمـا . السماد البوتاسـي دفعـة واحـدة عنـد الزراعـة معأضیف، و)  6(هكتار / Pكغم 86

یــوم والثانیــة بعــد 16بعــد مــرور األولــىمتســاویتینوعلــى دفعتـین ) 7(مــن ســماد الیوریــا هكتــار / Nكغــم 320بمسـتوى

ـــ50مـــرور  ـــن ـوم مــــی ــــت البــــزرعـــ. اتـاإلنب للعـــروة 2002/ 15/7للعـــروة الربیعیـــة وفـــي 2002/ 3/ 15ي ـذور ف

عملیـة أمـافـي كـال العـروتین تـم ترقیـع التجربـة ، اإلنبـاتظهـور مرور أسـبوع علـىثم رویت التجربة وبعد) 8(الخریفیة 

نبات واحدة في الجورة كما عشبت ارض التجربة مـرتین خـالل بإبقاءفي العروتین اإلنباتبعد تكامل أجریتالخف فقد 

ســـجلت نباتـــات بصـــورة عشـــوائیة مـــن المـــروز الوســـطیة لكـــل وحـــدة تجریبیـــة و 10ذت أخـــوعنـــد الحصـــاد.موســـم النمـــو 

  ) . 9(إحصائیاثم حللت التالیةصفات للالبیانات 

:، وحسبت كاآلتي بالحشرة عند الحصاد لإلصابةالنسبة المئویة -1
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  =النسبة المئویة لإلصابة 
  عدد النباتات المصابة في الوحدة التجریبیة

 ×100  
  باتات الكليعدد الن

.حسبت كمعدل لعدد العرانیص في النباتات العشرة المحصودة.عدد عرانیص النبات -2

.حسبت كمعدل لعدد الصفوف في العرانیص المحصودة للنباتات أعاله.عدد صفوف الحبوب بالعرنوص -3

.صف / عدد الحبوب -4

لمحصودة أخذت منها عینة عشوائیة لحسـاب بعد تفریط حبوب العرانیص للنباتات العشرة ا.) غم ( حبة 300وزن -5

.هذه الصفة

جمیع عرانیص النباتـات المحصـودة مـن حبوب تم حسابه من تفریط .)هـ/ طن (حاصل الحبوب في وحدة المساحة -6

%).15.5(من كل وحدة تجریبیة بعد تعدیل رطوبة الحبوب على أساس رطوبة المرزین الوسطیین 

وأســـاس عملـــه األشـــعة تحـــت ) Analayzer 400( درت باســـتخدام جهـــاز قـــ.(%)نســـبة البـــروتین فـــي الحبـــوب -7

  .الحمراء

  

  النتائج والمناقشة

  : بالحشرة عند الحصاد لإلصابةالنسبة المئویة 

بلغـت  إصابةاقل نسبة 5012التركیبین الوراثیین اختلفا معنویا في هذه النسبة وقد سجل اباءإن) 2(یبین الجدول 

في العروتین الربیعیة % 14.62و 29.84بلغت أعلىالذي سجل نسبة 106سا ببحوث قیا% 10.73و 23.16

إذ, بین التراكیـب الوراثیـة قـد یعـزى الـى التفضـیل الغـذائي للحشـرة اإلصابةالتباین في نسبة إن, والخریفیة على التوالي 

میاویـة المتطـایرة التـي تنبعـث مـن یلكمما یشیر الى وجود بعض المـواد ا, ة الحساساألصنافتفضل وضع البیض على 

وجــود فروقــات معنویــة فــي آخــرونوفــي هــذا الســیاق الحــظ   .)10(لإلنــاثطــاردة  أوالنمــو الخضــري قــد تكــون جاذبــة 

ضــعف 106عنـد وضــع الحشـرة للبــیض فبلغـت نســبة البـادرات التــي وضـع علیهــا البـیض فــي بحـوث األصــنافتفضـیل 

  .) 12(وتوصل الى النتیجة ذاتها خلف ) 11(3001وٕاباء5012إباءنسبتها في 

هــ / kم ـكغـ60وى ـــل المستـفسجـ, ةـاإلصابـة ـدل نسبــي معــزیادة مستویات السماد البوتاسي الى انخفاض فأدت

علـى % 10.31و 21.75بلغـت إصـابةهـ في العروة الخریفیة اقـل نسـبة / kكغم 40في العروة الربیعیة والمستوى 

بــدون (اختلفــا عــن معاملــة المقارنــة أنهمــاعــن بعضــهما معنویــا فــي كــال العــروتین غیــر المســتویان ولــم یختلفــا ,التــوالي 

إن, ) 2الجــدول ( علــى التــوالي ) % 16.20و 30.11(نســبة فــي كــال العــروتین أعلــىالتــي ســجلت ) اســتخدام ســماد

یحفـز علـى زیـادة سـمك  أوالبوتاسیوم  یساعد إنبالحشرة مع زیادة مستویات التسمید یرجع الىاإلصابةانخفاض نسبة 

وفي   ،)13، 4(المختلفة االفاتالنباتیة مما یزید من مقاومتها  لمهاجمة المسببات المرضیة و األنسجةجدران خالیا 

10لي الى تقلیل نسبة النباتات المصابة بهذه الحشرة الى حواأدىفدان قد / kكغم 50استخدام إنهذا السیاق لوحظ 

) %14 (.  

وعلـى العمـوم سـجلت النباتـات .) 2الجـدول ( معنویـا  فـي العـروة الخریفیـة فقـط تأثیرهـابشان المبیـدات فكـان أما

علــى التــوالي قیاســا ) % 13.34،8.46( إصــابةاقــل نســبة الربیعیــة والخریفیــة المعاملــة بمبیــد كــروزر فــي العــروتین 

تقریبـــاإصـــابتهاومعاملـــة الــدیازینون التـــي كانــت ) % 38.83،17.00( نســـبة أعلــىبمعاملــة المقارنـــة التــي ســـجلت 

یعــود الــى اإلصــابةهــذا التمــایز فــي خفــض  نســبة إن.فــي عروتــي التجربــة علــى التــوالي أعــالهوســطا بــین المعــاملتین 

ینون المسـتخدم منـذ فتـرة مقارنـة بمبیـد الـدیاز   Cretica. Sفعالیة مبید كروزر الجهازیة في مكافحة الحفارات وخصوصا 
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.مقاومــة لتــأثیر المبیــدمــن الحشــرة أجیــالوربمــا ظهــرت نتیجــة ذلــك ) 15(طویلــة فــي الزراعــة العراقیــة لمكافحــة الحشــرة 

  .الجهازیة في مكافحة الحشرة مقارنة بمبید الدیازینونبتفوق المبیدات ) 5(ویؤكد ذلك ایضًا الكربولي وآخرون 

  . بالحشرة في كال العروتین اإلصابةثالثي لم تؤثر معنویا في نسبة التداخالت الثنائیة والإن

  :عدد عرانیص النبات 

تبـین ) 3(ومـن نتـائج الجـدول , مكونات حاصـل الحبـوب فـي وحـدة المسـاحة للـذرة الصـفراء إحدىتعد هذه الصفة 

ي اثـر فـي ذلـك وبتفـوق النباتـات المسـمدة التسمید البوتاسإنالتركیبین الوراثیین لم یختلفا معنویا في هذه الصفة غیر إن

بتنــاقص مســتویات نبــات ثــم انخفضــت معنویــا / عرنــوص ) 1.14،1.19( معــدل بــأعلىهـــ / kكغــم 60بالمســتوى 

نبــات فــي النباتــات غیــر المســمدة فــي كــال العــروتین والتــي / عرنــوص ) 0.99, 0.97( معــدل أدنــىلتصــل التســمید 

فـي العـروة الربیعیـة ولـم تختلـف عنهـا ) عرنوص 1.02( هـ / kكغم 20المسمدة بالمستوى معنویا عن بدورها اختلفت 

  .) عرنوص 1.03( في العروة الخریفیة 

عرنـوص ) 1.12,1.13(النباتات المعاملة بمبید كروزر خاصةمعنویا في الصفة و تأثیراالمبیدات أظهرتأیضا

, 1.01( اقل معدل أعطتونباتات المقارنة التي ) 1.06, 1.04( نون التي عوملت بمبید الدیازیمع نبات مقارنة / 

معنویـا عـن سـابقتها األخیـرةعرنوص في النبات وللعروتین الربیعیة والخریفیة على التوالي ولم تختلـف المعاملـة ) 1.04

  .) 3الجدول( في عروتي التجربة 

معنویا في عدد عرانیص النبات ولعروتي التجربـة تأثیراالمدروسة ثر التداخالت الثنائیة والثالثي بین العوامل ؤ لم ت

  . ) 3الجدول ( 

  :  عدد صفوف الحبوب بالعرنوص 

الـى عــدم ) 4( ویشـیر الجــدول , هــذه الصـفة كونهــا تسـاهم فــي اخـتالف عـدد الحبــوب فـي العرنــوص أهمیـةتـأتي

معنویا في تأثیرهالتسمید البوتاسي فكان أما, نعروتیالي وجود اختالف معنوي بین التركیبین الوراثیین في هذه الصفة ف

ــإنویتضــح , العــروة الربیعیــة فقــط  بــأعلىقــد تفوقــت ) هـــ/ kم ـكغــ60(وم ـي للبوتاسیـــالنباتــات المســمدة بالمســتوى العال

/ kغـم ك) 0, 20, 40( العرنوص وبفارق معنوي  تزاید مـع انخفـاض مسـتویات السـماد / صف 18.62معدل بلغ 

واختلـف المســتوى االول والثـاني معنویــا عـن معاملــة ،عرنـوص علــى التـوالي/ صــف 1.69, 0.90, 0.79هــ فبلـغ 

النباتـات التـي تحصـل علـى إنوجـدوا آخـرینهذه النتیجة جـاءت متفقـة مـع إن.المقارنة لكنهما لم یختلفا عن بعضهما 

أكـدهاكمـا ) 19، 18(ت تعطي عرانیصا نموذجیة ذات صـفوف كثیـرة تغذیة جیدة وفي المرحلة المناسبة من عمر النبا

Khanالســـماد البوتاســـي لنباتـــات الـــذرة بإضـــافةبحصـــول زیـــادة معنویـــة  فـــي عـــدد صـــفوف العرنـــوص ) 20(وآخـــرون

  . الصفراء قیاسا بمعاملة المقارنة 

) 17.01, 18.28( كــروزر الــى زیــادة عــدد صــفوف العرنــوص فــي النباتــات المعاملــة بمبیــد) 4(یشــیر الجــدول 

صـف لكـل عرنـوص عـن نباتـات المقارنـة التـي 0.75و 1.0وبفارق معنـوي قـدره الربیعیة والخریفیة في العروتین صف 

علــى التــوالي ولــم تختلــف كــال المعــاملتین معنویــا ) 26,16, 28,17( معــدل للصــفة أدنــىفــي كــال العــروتین أعطــت

S .بحشـرة حفـار سـاق الـذرة اإلصـابةبـان ) 15(یشـیر الكربـولي وفـي هـذا المجـال .عـن مبیـد الـدیازینون فـي العـروتین 

Cretica وبحـــوث 5012إبـــاءللصـــنفین % 26.48و 15.27تـــؤدي الـــى خفـــض عـــدد صـــفوف العرنـــوص وبحـــدود

  .على التوالي106

الجـدول (لصـفة ولكـال العـروتین معنویـا فـي هـذه اتأثیراالتداخالت الثنائیة والثالثیة بین عوامل الدراسة لم تبدي إن

4( .  
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  :   صف / عدد الحبوب 

تعتبــر مــن الصــفات المهمــة التــي تــؤثر فــي حاصــل الحبــوب وقــد تختلــف التراكیــب الوراثیــة للــذرة الصــفراء فــي هــذه 

( 5012إبـاءالى تفـوق معنـوي لنباتـات التركیـب الـوراثي ) 5( نتائج العروة الربیعیة في الجدول أشارتحیث , الصفة 

, )  الصـف / حبة 29.13( 106حبة لكل صف عن التركیب الوراثي بحوث 2.28وبزیادة مقدارها ) حبة 31.41

هذا االختالف إن, )4الجدول (ي االول ـب الوراثـحبة في كل عرنوص  لصالح التركی40.90وهذا یعني زیادة مقدارها 

اإلصـابةاختالفهـا فـي نسـبة إلـى ا لظروف البیئة المحیطـة اضـافة  قد یعود الى اختالفات وراثیة والى اختالف استجابته

ألعضــاءفــي النبــات أكثــروبالتــالي تــوفیر خــزین غــذائي 5012إبــاءكانــت اقــل فــي الصــنف إذ) 2الجــدول ( بالحشــرة 

, ) -* 0.29( بالحشرة  اإلصابةویؤكد ذلك عالقة االرتباط السالبة المعنویة بین هذه الصفة ونسبة , التكاثر الالحقة 

الذي الحظ بان التباین بین التراكیب الوراثیة في عدد حبوب الصف ) 21(وهذه النتیجة جاءت متفقة مع ما توصل إلیه 

  .یعود إلى الطبیعة الوراثیة للتركیب الوراثي

,33.88( معــدل أعلــىزیــادة مســتوى اضــافة الســماد البوتاســي الــى زیــادة بعــدد الحبــوب فــي الصــف فبلــغ أدت

ولعروتــي التجربــة علــى التــوالي ولــم یختلــف معنویــًا عـــن هـــ/ kكغــم 60فــي عــرانیص النباتــات المســمدة بـــ ) 41.94

( حبــة لكــل صــف 3.94و 6.46فــي العــروة الخریفیــة لكنهــا ازدادت بمقــدار هكتــار/ kكغــم 40المســتوىالمســمدة ب

صف / حبة ) 38.00, 27.42(معدل أدنىأعطتعن نباتات المقارنة التي) عرنوص لكل حبة 69.38, 120.29

معنــوي أثیرتــوجــد الــذي) 22(هــذه النتیجــة جــاءت متماشــیة مــع إن, ) 5الجــدول ( فــي عروتــي التجربــة علــى التــوالي 

  .عدد حبوب الصف زیادة للبوتاسیوم في 

النباتات التي عوملت إنضح ویت, )5الجدول ( في هذه الصفة في العروة الربیعیة فقط بتأثیرهااختلفت المبیدات 

عـن % 13.29و 8.65بلغـت نسـبتها معنویـة وبزیادة ) صف / حبة 32.40( معدل بأعلىبمبید كروزر قد تفوقت 

.صــف علــى التــوالي والتــي لــم تختلــف عــن بعضــها معنویــا / حبــة ) 28.60, 29.82( نباتــات الــدیازینون والمقارنــة 

تهـاجم سـاق النبـات وتتغـذى أن حشرة حفار سـاق الـذرة ) 23(ومنهم الجصاني باحثین وفي هذا السیاق بین الكثیر من ال

ضــمور العــرانیص وتضــرر إلــىكنتیجــة إنتاجــهعلــى محتویاتــه ممــا یــنعكس ذلــك ســلبا فــي ضــعف نمــو النبــات وانعــدام 

تبـاط سـالبة ومعنویـة صفات الحاصل ومكوناته ترتبط بعالقـة ار معظمعلى ذلك نجد أن وتأكیدا. ) 15(النورات الزهریة 

  .النبات الجاف في عروتي التجربةبالحشرة وموجبة بنفس المعنویة مع وزن اإلصابةمع نسبة 

معنویـــة التـــداخل بـــین التركیـــب الـــوراثي والتســـمید البوتاســـي فـــي العـــروة الربیعیـــة فقـــط وبتفـــوق ) 5(یوضـــح الجـــدول 

/ حبـة ) 33.35, 34.42( معـدل بـأعلىللبوتاسـیوم بالمسـتوى العـالي نالمسـمدا106وبحـوث 5012إباءالتركیبان 

أدنـىوسـجل ) صـف / حبـة 32.75( ـهـ/kكغم 40بـالمسمد 5012إباءصف على التوالي ولم یختلفا معنویا عن 

االخـتالف إنمعنویة التداخل تشـیر الـى إن, )الصف / حبة 25.71( 106معدل في نباتات المقارنة للصنف بحوث 

  . مستویات السماد البوتاسي تأثیرالتركیب الوراثي لم تكن نفس الشيء تحت بتأثیرب الصف في عدد حبو 

التـداخل الثالثـي فقـد أمـامعنویا للتداخل بین المبید والتركیب الوراثي وكذا مع التسـمید تأثیرالم یظهر في العروتین 

مبیـد كـروزر تـأثیرهــ تحـت / kكغـم 40المسمد بــ 5012إباءوبتفوق ) 5الجدول ( اثر معنویا وللعروة الخریفیة فقط 

) حبـة لكـل عرنـوص291.83(صـف لكـل حبـة 16.07صـف وبزیـادة معنویـة مقـدارها / حبـة 49.20معدل بلغ بأعلى

معنویــة إن, ) الصــف/ حبــة 33.13(معــدل أدنــىأعطــىعــن نفــس التركیــب غیــر المعامــل بالســماد والمبیــد الــذي 

اخــتالف تــأثیرمســتویات الســماد لــم تكــن واحــدا تحــت لتــأثیربة التراكیــب الوراثیــة كمتوســط عــام اســتجاإنالتــداخل تعنــي 

  . المبیدات 

  ) :غم ( حبة 300وزن 
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غـم بـین التـركیبین الـوراثیین تمیـز بهـا ) 3(قـدره فـي هـذه الصـفة الى وجود فرق معنـوي ) 6(نتائج الجدول أشارت

وبالتــالي ) 5الجــدول ( یرجــع إلــى قلـة عــدد الحبــوب فـي الصــف هــذا التمیـز إن, فــي العــروة الربیعیـة فقــط 106بحـوث 

Andradeوفـــي هـــذا االتجـــاه یشـــیر ، عملیـــة البنـــاء الضـــوئي تكفـــي المـــتالء البـــذور وزیـــادة وزنهـــا بفــان المـــواد المتمثلـــة 

وجــود النتیجــة كــدأكمــا , وزن الحبــة یعتمــد علــى مقــدار مــا یجهــز لهــا مــن مــواد ممثلــة مــن المصــدر إن)  24(وآخــرون

نتــائج بحــوث أشــارتایضــًا . حبــة ووزن النبــات الجــاف 300بــین وزن ) **0.29(موجبــة عالیــة المعنویــة عالقــة ارتبــاط 

هـــذا التبــاین فـــي ) 25(بینمــا لـــم یجــد قاســم ) 8، 7(للـــذرة الصــفراء فـــي وزن الحبــة إلــى تبـــاین التراكیــب الوراثیــة أخــرى

  .عروتي التجربة 

معــدل عنــد أقصــىحبــة مــع زیــادة مســتویات التســمید فبلغــت 300وجــود زیــادة فــي وزن ) 6(یتضــح مــن الجــدول 

المستویین ولم یكن الفرق معنویًا مع ) k0(غم عن معاملة المقارنة 5.32هـ وبفارق معنوي قدره / kكغم 60المستوى 

ة الخریفیـــة مـــع كـــل مســـتویات هــــ فـــي العـــروة الربیعیـــة فـــي حـــین كانـــت الفروقـــات معنویـــة فـــي العـــرو / kكغـــم 40و 20

، 26، 22(آخـروننتـائج تماشـت هـذه النتیجـة مـع . غـم 6.21و 8.55, 14.64فبلغت على التـوالي أعالهالتسمید 

أن زیـادة مكونـات الحاصـل فـي .وجدوا أن التسمید البوتاسـي للـذرة الصـفراء یظهـر اسـتجابة معنویـة فـي وزن الحبـة) 27

) 2الجـدول ( وم قد یرجع إلـى تـأثیر البوتاسـیوم االیجـابي فـي خفـض نسـبة اإلصـابة بالحشـرة المستویات العالیة للبوتاسی

وفـي زیــادة كفــاءة التمثیـل الضــوئي وان هــذین التـأثیرین ربمــا ســاهما فـي تــوفیر خــزین غـذائي أكثــر فــي النبـات ینتقــل إلــى 

جابـــا فـــي تحســـین نموهـــا وزیـــادة أعـــدادها فـــانعكس إی) 17، 16(مواقـــع النشـــوء الجدیـــدة فـــي المرحلـــة التكاثریـــة للنبـــات 

ویؤكــد هــذه النتیجــة أن مكونــات ) حبــة 300عــدد العــرانیص ، عــدد الصــفوف وعــدد حبــوب الصــف ، وزن ( وامتالئهــا 

الحاصــل قــد ارتبطــت ارتباطــًا موجبــًا معنویــًا مــع وزن النبــات الجــاف وارتباطــًا ســالبًا بــنفس المعنویــة مــع نســبة اإلصــابة 

  .لعروتین بالحشرة في كال ا

معـدل أعلـىالنباتات التـي عوملـت بمبیـد كـروزر وأعطتحبة 300المبیدات معنویا  في وزن إضافةأثرتأیضا

النباتــات التــي عوملــت بالــدیازینون  فــي العــروة أعطــتفــي حــین غــم علــى التــوالي )73.18, 68.09(فــي العــروتین 

) 6الجـدول (غـم علـى التـوالي ) 66.90, 63.37(معـدل للصـفة الربیعیة ونباتات المقارنة خالل العروة الخریفیة اقل

فـي العـروة الربیعیـة وسـالبة عالیـة )   -0.08( بالحشرة بعالقة سالبة غیـر معنویـة اإلصابةارتبطت الصفة مع نسبة , 

فــي الجــاف وزن النبــاتمــع فــي العــروة الخریفیــة الــى جانــب ارتباطهــا الموجــب عــالي المعنویــة ) **-0.44( المعنویــة 

بحشــرة حفــار ســاق اإلصــابةإنإلــى ) 12(وفــي هــذا المجــال یشــیر خلــف , علــى التــوالي) **0.57، **0.29(العــروتین 

ي فــالحبــةأن قلــة عــدد العــرانیص وصــفوفها وعــدد الحبــوب بالصــف ووزن .حبــة300الــذرة تــؤدي الــى تبــاین فــي وزن 

والتــي تتغــذى علــى محتویــات ) 2الجــدول (نســبة اصــابتها بالحشــرة نباتــات المقارنــة ومعاملــة الــدیازینون یرجــع إلــى زیــادة 

سیقان هذه النباتات من منتجات عملیة التمثیل الضوئي وبالتالي تقلل الخزین الغذائي في النبات الالزم لتجهیز مكونات 

) وب الملقحـة بسـبب زیـادة اجهـاض الحبـ( مما یتسبب عنه ضمورها وقلة أعـدادها الحاصل أعاله أثناء نشؤها وتطورها 

زیتـه حمایـة مبكـرة للنبـات فقلـل االـذي وفـر بجهرا تـأثیر مبیـد كـروز مـعلـى العكـس منهو ) 15(وزنهـا في وكذلك انخفاض 

  .نسبة اإلصابة بالحشرة وبالتالي توفیر قدر اكبر من الغذاء المصنع في النباتات الذي یساهم في زیادة هذه المكونات 

  . ) 6الجدول (معنوي في الصفة في العروتین تأثیرثي بین عوامل الدراسة لم یكن للتداخالت الثنائیة والثال

  ) :هـ / طن ( في وحدة المساحة حاصل الحبوب

إیجابـاً أوسـلباً تتـأثرحاصل الحبوب یمثل التقییم النهائي لكل الفعالیـات الحیویـة التـي تجـري فـي النبـات والتـي إن

الـــى تفـــوق معنـــوي ) 7(تشـــیر نتـــائج الجـــدول إذ, وبالتركیـــب الـــوراثي ) 28(بظـــروف البیئـــة المحیطـــة بنمـــو المحصـــول 

فــي عروتــي التجربــة 106عــن التركیــب الــوراثي بحــوث %8و11بلغــت نســبتها وبزیــادة 5012إبــاءللتركیــب الــوراثي 
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عـــدد وزیـــادة) 5الجـــدول ( مـــن تفوقـــه فـــي عـــدد حبـــوب الصـــف یـــأتيتفـــوق التركیـــب الـــوراثي االول إن.علـــى التـــوالي 

حبـــة فـــي العـــروة الخریفیـــة رغـــم عـــدم معنویتهمـــا 300عـــرانیص النبـــات وعـــدد صـــفوف العرنـــوص فـــي العـــروتین ووزن 

( عالیة المعنویـة مـع عـدد حبـوب الصـف حاصل الحبوب هذا عالقات ارتباط أكد, على التوالي ) 6, 4, 3الجداول (

ووزن ) **0.45, **0.46(د صـــفوف العرنـــوص وعـــد) **0.56, **0.59(وعـــدد العـــرانیص ) **0.32, **0.48

إنالنتیجـــة عـــدد مـــن البـــاحثین الحظـــوا أكـــدكمـــا , ولعروتـــي التجربـــة  علـــى التـــوالي ) **0.55,**0.36( حبـــة 300

مـن الزیـادة الحاصـلة فـي بعـض مكونـات تأتيللذرة الصفراء الزیادة الحاصلة في حاصل حبوب بعض التراكیب الوراثیة 

  .) 29, 25( سیة الحاصل الرئی

حاصـل الحبـوب ازداد مـع زیـادة  اضـافة السـماد البوتاسـي وكمعـدل عـام ازداد حاصـل إن) 7(یتضح من الجـدول 

عــن حاصــل نباتــات المقارنــة فــي عروتــي التجربــة ) %27، 70( هـــ/ طــن 1.40و 1.34النباتــات المســمدة بمقــدار 

تأثیره االیجـابيالحشریة والى اإلصابةنسبة أثیر البوتاسیوم في خفضتهذه الزیادة جاءت نتیجة الى إن.على التوالي 

هـــذا عالقـــة أكــدو , فـــانعكس ذلـــك فــي زیـــادة حاصــل الحبـــوب)6, 5, 4, 3الجــداول ( صــفات الحاصـــل زیـــادةفــي

یــة فــي الحظــوا زیــادة معنو آخــرینالنتیجــة مــع هــذه اتفقــت , آنفــاارتبــاط حاصــل الحبــوب مــع هــذه الصــفات والتــي ذكــرت 

  .)31, 30(حاصل حبوب الذرة الصفراء بزیادة مستوى التسمید البوتاسي 

وضـوحًا أكثـرازداد حاصل النباتات المعاملة بالمبیدات بشـكل معنـوي مقارنـة بمعاملـة المقارنـة ولكـن الزیـادة كانـت 

یــــادة عنــــد المعاملــــة فــــي حــــین بلغــــت الز % 10.15و 43.59إذ بلغــــت نســــبتها تحــــت تــــأثیر المعاملــــة بمبیــــد كــــروزر 

، ایضًا اختلف المبیدین عن بعضهما معنویـًا وللعروتین الربیعیة والخریفیة على التوالي % 8.29و 28.21بالدیازینون 

زیــادة إن.)7الجــدول (لصــالح النباتــات المعاملــة بمبیــد كــروزر % 12فــي العــروة الربیعیــة فقــط وبزیــادة بلغــت نســبتها 

المبیـد علـى النبـات خفـض نسـبة اإلصـابة بالحشـرة إلـى تـأثیر فـي تأثیره جانب إلىول قد یعزى المبید االبتأثیرالحاصل 

ضــمن تركیبـة  المركــب أخـرىبفعـل مــواد التــأثیرقــد یكـون أونفسـه فــي إنتـاج بعــض منظمـات النمــو فـي النســیج النبـاتي 

خالل المرحلة والمخزنة لغذائیة المصنعة توزیع المواد اإعادةفي ) 32, 5( والتي تعمل كمنظمات نمو لصالح النبات 

ذلـك عالقـات أكـد, االیجـابي فـي زیـادة صـفات الحاصـل ومـن ثـم حاصـل الحبـوب التأثیرأحدثتالتكاثریة للنبات والتي 

  .التي ذكرت سلفا بین حاصل الحبوب ومكوناته االرتباط 

معنــوي فــي حاصــل الحبــوب ولكــال تــأثیريالتــداخل الثالثــلــم یكــن للتــداخالت الثنائیــة بــین عوامــل الدراســة وكــذلك

عوامـل الدراسـة قـد سـلكت سـلوكا إنعدم معنویة التداخالت الثنائیـة والثالثـي لـبعض الصـفات تشـیر الـى إن.العروتین 

  .على تلك الصفات تأثیرهامنفردا في 

  

  

  (%) :نسبة البروتین في الحبوب 

و 2.16في هذه الصفة وبنسـبة زیـادة بلغـت 5012إباءاثي التفوق المعنوي للتركیب الور ) 8(تبین نتائج الجدول 

وتـــأثیرالعوامــل الوراثیــة تـــأثیرمــن یــأتيهــذا التفـــوق قــد إن, فــي العـــروتین علــى التــوالي 106عــن بحــوث % 4.31

في طول ه تمیز فضًال عن ) 2الجدول ( اقل نسبة اصابة بالحشرة التركیب إذ كان ، التداخل بین العوامل الوراثیة والبیئة 

المركبـات النتروجینیـة فـي الحبـوب النامیـة التـي تزهیر انثوي وحتى النضـج وبالتـالي زیـادة فتـرة ترسـیب % 50الفترة من 

الحظوا اختالفا في المحتوى البروتیني للحبـوب آخرون اتفقت النتیجة مع .زیادة نسبة البروتین فیها في انعكست إیجابا 

  .) 33, 7(ة الصفراء التراكیب الوراثیة للذر بتأثیر
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أقصـــاهازیـــادة معنویـــة فـــي نســـبة البـــروتین فبلغـــت إلـــىدىیـــؤ زیـــادة مســـتوى الســـماد إنكمـــا یتضـــح مـــن الجـــدول 

12.69, 20.06قـدرهافي حبوب النباتات المسـمدة بالمسـتوى العـالي للبوتاسـیوم وبنسـبة زیـادة ) % 11.28, 11.19(

, 0فــي العــروة الخریفیــة مقارنــة بالمســتویات % 1.71و10.91, 13.25فـي العــروة الربیعیــة فیمــا بلغــت% 4.68و

زیادة اضافة البوتاسـیوم فـي هـذه الصـفة وهـذا قـد یرجـع الـى أهمیةیتضح من هذا , هـ على التوالي / kكغم 40و20

الـذي ATPوفـي بنـاء المرتبطـة بعملیـة نقـل الطاقـة اإلنزیمـاتالبوتاسیوم یحفز عملیة التركیب الضوئي عبر تنشیط إن

النوویـة كمـا یسـرع مـن عملیـات واألحمـاضوفـي بنـاء السـكر والنشـا والبروتینـات Co2یقوم بخزن الطاقة الالزمـة لتمثیـل

اإلصـــابةالبوتاســـیوم قلـــل نســـبة إنالـــى باإلضـــافة) 35, 34, 17, 3(انتقـــال المـــواد المصـــنعة الـــى مواقـــع الخـــزن 

مـن المـواد أعلـىممـا یجعـل النباتـات السـلیمة تسـاهم فـي زیـادة تجهیـز المصـدر للمصـب  بكمیـة ) 2الجدول ( بالحشرة 

**-0.52(الحشـریة واإلصـابةذلك عالقة االرتباط السالبة عالیة المعنویة بین نسبة البـروتین فـي الحبـوب أكد, الممثلة 

  .في العروتین على التوالي) **-0.49, 

نسـبة للبـروتین فـي حبوبهـا بأعلىمعنویًا الصفة وبتفوق النباتات المعاملة  بمبید كروزر المبیدات معنویا فيأثرت

ازدادت فــي حــین % 3.56وبنســبة زیــادة عــن معاملــة الــدیازینون بلغــت فــي كــال العــروتین ) % 11.04, 10.77( 

تفـوق إن.) 8الجدول (ي ـى التوالـولعروتي التجربة عل% 7.60و 11.38نسبة الفرق قیاسا بمعاملة المقارنة فبلغت 

وبالتـالي ) 2الجـدول ( بالحشـرة اإلصـابةقد یعود الى جهازیة المبید التي ساعدت في حمایة النبات من األولىالمعاملة 

ذلــك عالقـة االرتبــاط التـي ذكــرت أكـد, مـن المـواد المتمثلــة أكثــرالمصــب بكمیـة إمـدادفـان النباتـات الســلیمة تسـاهم فــي 

  . ین الصفتین باً لفس

التــداخل الثالثــي فكــان معنویــا فــي العــروة أمــالــم تكــن معنویــة لهــذه الصــفة فإنهــاوفیمــا یخــص التــداخالت الثنائیــة 

( نسـبة بـروتین فـي الحبـوب بـأعلىهــ والمعامـل بمبیـد كـروزر / kكغـم 60المسـمد بــ 5012إبـاءالربیعیة فقط وبتفوق 

وكــذا مــع % ) 11.89( المبیــد نفســه وبتــأثیرهـــ / kكغــم 40المســتوى ولــم یختلــف معنویــا عنــه تحــت) 12.01%

لكنـــه اختلـــف مـــع المعـــامالت % ) 11.39(هــــ والمعامـــل بمبیـــد الـــدیازینون / kكغـــم 60المســـتوى بتـــأثیر106بحـــوث 

عطــتأعنــد معاملــة المقارنــة للتســمید والمبیــد التــي 106عــن بحــوث % 46.82وبفــارق معنــوي بلغــت نســبته األخــرى

إبــاءفالتركیــب الـوراثي , العوامــل الثالثـة تـأثیرتضـافرمعنویـة التــداخل جـاءت نتیجــة إن.% 8.18نسـبة بلغــت أدنـى

كفاءة في تحویل المادة الجافة الى حاصل اقتصـادي سـانده فـي ذلـك البوتاسـیوم فـي وأكثرإصابةكان اقل نسبة 5012

مــع المبیــد كــروزر فــي هتــأثیر الــى المصــب فضــال عــن أعلــىتمثیــل بكفــاءة ونــواتج المركبــات النتروجینیــةتحفیــز انتقــال ال

للنبــات یســاهم فــي زیــادة امــتالء الحبــوب بكمیــة أكثــربالحشــرة ممــا ســاهما فــي تــوفیر خــزین غــذائي اإلصــابةتقلیــل نســبة 

  .من المواد المتمثلة أعلى

  

  

  المصادر

  .) 20( 2مجلد , 2001, ) FAO( لمنظمة الغذاء والزراعة اإلحصائیةالنشرة -1

2- Krauss, A, 1993, Role of potassium in fertilizer nutrient efficiency cited by K, Mengel 
and A, krous, 1993, K, availability of soils in west Asia and North Africa – status 
and perspectives, Basel, switzer land 39-57. 

, مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر.وخصـــوبة التربـــة األســـمدة.1990.اهللا  نجـــم عبـــداهللاســـعد, النعیمـــي -3

  .العراق / جامعة الموصل 
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.االنبار 
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 :Lepidoptera)التكامـــــل فـــــي مكافحـــــة حفـــــار ســـــاق الـــــذرة . 1997.حمیـــــد حســـــن محمـــــد .الكربـــــولي -15
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لإلصابةیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في النسبة المئویة التركتأثیر) : 2(جدول 

  2002بالحشرة عند الحصاد للعروتین الربیعیة والخریفیة 

یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

  هكتار/ kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزروندیازینمقارنة

106بحوث 

0  51.2530.0820.133.78
2041.1124.9910.2931.46
4054.7720.3818.6331.26
6033.2223.9711.5022.89

5012إباء
032.8628.8217.6726.45

2036.3522.2313.1223.90
4033.3522.768.9221.67
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6027.7927.246.8320.62

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

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

1065.0829.3515.1029.84بحوث 

501232.5825.2611.6323.16إباء

L.S.D                        0.05 6.50م. غ

التسمید البوتاسي

× ي التسمید البوتاس

المبیدات

042.0529.4518.8430.11
2038.7332.6111.7027.68
4044.0621.5713.6426.42
6030.5025.609.1621.75

L.S.D                        0.05 7.96م . غ

المعدل العام38.8327.3013.34المبیدات

L.S.D                        0.05 26.49م.غ

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال

التركیب الوراثي

التسمید البوتاسي 

هكتار/ Kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

027.2015.6411.5618.14
2019.7212.2410.2014.05
4016.3214.289.5213.37

6019.0411.568.14612.92

5012إباء

018.3614.2810.2014.28
2012.9216.327.4812.24
4011.568.162.047.25
6010.888.168.529.18

L.S.D                        0.05 غ و مم. غ

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

10620.5713.439.8614.62بحوث 

501213.4311.77.0610.73إباء

L.S.D                        0.052.179م .غ

البوتاسيالتركیب

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

022.7814.9610.8816.20
2016.3214.288.8413.14
4013.9411.225.7810.31
6014.969.868.3411.05

L.S.D                        0.052.66م .غ

المعدل العام17.0012.588.46المبیدات

L.S.D                        0.053.0812.68

نبات / التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في عدد العرانیص تأثیر) 3(جدول 

  2002للعروتین الربیعیة والخریفیة

یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

  هكتار/ Kكغم 

المبیدات
× التركیب الوراثي 

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

0  0.910.971.00  0.96
20  1.011.011.09  1.02
40  1.061.021.14  1.07
60  1.081.091.23  1.13

5012ءإبا

0  0.980.981.03  0.99
20  1.031.001.05  1.02
40  1.031.201.13  1.12
60  1.001.091.35  1.14

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

  التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

1.04  1.011.021.10  106بحوث 

1.07  1.011.061.14  5012إباء

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

  التسمید البوتاسي

0.97  0.940.971.01  0التسمید البوتاسي 
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1.02  1.021.001.05  20المبیدات× 
40  1.041.111.13  1.09
60  1.041.091.29  1.14

L.S.D                        0.05 0.05م. غ

  المعدل العام1.041.12  1.01المبیدات

L.S.D                        0.050.051.05

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

هكتار/ Kكغم 

المبیدات
× التركیب الوراثي 

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

00.98  1.011.011.00
201.001.021.091.03
401.101.041.151.09
601.121.151.231.16

5012إباء

00.971.001.031.00
201.001.001.081.02  
401.071.131.141.11
601.141.161.351.21  

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

التركیب الوراثي

× لوراثي التركیب ا

المبیدات

  1.121.07  1.05  1061.05بحوث 

  50121.041.071.151.08إباء

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

التسمید البوتاسي  

التسمید البوتاسي 

المبیدات× 

00.97  1.00  1.020.99  
201.001.011.081.03  
401.081.081.141.1
601.131.151.291.19

L.S.D                        0.05 م. غ

المعدل العام  1.061.13  1.04المبیدات

L.S.D                        0.050.061.07

التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في عدد صفوف الحبوب تأثیر) 4(جدول 

  2002وتین الربیعیة والخریفیة بالعرنوص للعر 

یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ال
  

التركیب الوراثي
  التسمید البوتاسي

  هكتار/  kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

016.7417.6316.2916.88
2016.6918.3518.5317.85
4017.0317.0818.0117.37
6017.5318.6518.8418.34

5012إباء

016.4216.0818.4316.97
2017.0417.1418.6417.60
4018.0318.0818.7718.29
6018.8319.1018.8018.91

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

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

داتالمبی

10616.9917.9217.9117.60بحوث 

501217.5817.6018.6617.94إباء

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

التسمید البوتاسي

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

016.5816.8517.3616.93
2016.8617.7418.5817.72
4017.5317.5818.3917.83
6018.1818.8718.8218.62

L.S.D                        0.05 0.69م. غ

المعدل العام17.2817.7618.28المبیدات

L.S.D                        0.050.8017.77  

وة 
عر

ال

یة
ریف

خ
ال

  التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

هكتار/ kكغم 

× التركیب الوراثيالمبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106015.7415.6815.8215.74بحوث 
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2015.8316.6315.9516.13
4015.4516.1317.2816.28
6017.7717.0417.5117.44

5012إباء

015.4116.2516.0715.91
2016.8415.5116.4016.25

4016.4817.2918.1617.31

6016.6217.8218.9417.31

L.S.D               0.05   17.79م. غ

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

10616.1916.3716.6416.40بحوث 

501216.3316.7117.3916.81إباء

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

تسمید البوتاسيال

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

015.5715.9615.9415.82
2016.3316.0716.1716.19
4015.9616.7117.7216.79
6017.1917.4318.2217.61

L.S.D                        0.05م.غ

المعدل العام16.2616.5417.01المبیدات

L.S.D                        0.050.7016.60

صف للعروتین / التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في عدد الحبوب تأثیر) 5(جدول 

  2002الربیعیة والخریفیة 

یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

هكتار/ Kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

مید البوتاسيالتس كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

024.4025.3327.4025.71
2026.7332.1328.0628.97
4028.7327.9328.9328.53
6030.7335.0034.3333.35

5012إباء

027.8626.7332.8029.13
2026.6626.0635.4029.37

4032.0029.1337.1332.75

6031.7336.3335.2034.42

L.S.D                        0.05 3.09م. غ

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

10627.6430.0929.6829.13بحوث 

501229.5629.5635.1331.41إباء

L.S.D                        0.051.78م .غ

سمید البوتاسيالت

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

026.1326.0330.1027.42
2026.6929.4331.7329.28
4030.3628.5333.0330.64
6031.2335.6634.7633.88

L.S.D                        0.052.18

المعدل العام28.6029.8232.40المبیدات

L.S.D                        0.052.5230.27

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

هكتار/ Kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

038.5337.9335.6637.37
2034.8040.1342.0038.97
4036.5336.6040.9338.02
6043.6036.1346.8042.17

5012إباء

033.1340.8042.0038.63
2042.4639.8037.5339.93
4039.6640.6649.2043.17
6040.4040.8043.9341.71

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

التركیب الوراثي

10638.3637.6941.3439.13بحوث × التركیب الوراثي 
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501238.9140.5143.1640.86إباءالمبیدات

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

التسمید البوتاسي

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

035.8339.3638.8338.00
2036.6339.9639.7639.45
4038.0938.6345.0640.59
6042.0038.4645.3641.94

L.S.D                        0.05 2.64م. غ

المعدل العام38.6339.1042.25المبیدات

L.S.D                        0.05 39.99م. غ

للعروتین ) غم ( حبة 300والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في وزن الوراثيالتركیبتأثیر) 6(جدول 

  2002الربیعیة والخریفیة 

یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ل

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

هكتار/ Kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

063.1160.8469.8764.60
2065.4265.8268.7566.66

4069.7764.5367.7367.34

6070.9770.3866.3669.23

5012إباء

060.2158.2164.0860.83
2060.7262.6367.6163.48
4063.6261.6668.6264.63
6067.6961.0771.7366.83

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

التركیب الوراثي

× الوراثي التركیب

المبیدات

10667.3165.3968.1766.95بحوث 

501263.0660.8268.0163.96إباء

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

التسمید البوتاسي

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

061.6659.5266.9762.71
2063.0764.2268.1865.16
4066.6963.0968.1765.98
6069.3365.7269.0468.03

L.S.D                        0.05 3.11م, غ

المعدل العام65.1863.3768.09المبیدات

L.S.D                        0.053.594565و
یة

یف
خر

 ال
وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

هكتار/ Kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

057.2463.8960.2660.46
2065.6865.8173.1668.21
4068.4269.6774.467  0.85
6074.2673.5378.5875.47

5012إباء

061.0562.8369.0762.65

2068.1465.7872.2968.73

4065.1070.4976.7370.77
6075.3879.4580.9278.58

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

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

10666.4068.2771.6168.76بحوث 

501267.4169.6374.7570.59إباء

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

التسمید البوتاسي

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

059.1463.3664.6662.38
2066.9165.7672.7268.47
4066.7670.0875.5970.81
6074.8267.5179.7577.02

L.S.D                        0.05 3.98م. غ

المعدل العام66.9068.9573.18المبیدات
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L.S.D                        0.054.6069.67

  

) هكتار/ طن(التركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في حاصل الحبوب تأثیر) 7(جدول 

  2002للعروتین الربیعیة والخریفیة 

  
  

یة
یع
رب
 ال

وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي

هكتار/ Kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

01.501.751.891.71
202.032.642.762.47
402.503.163.693.11
603.233.684.273.71

5012إباء

01.522.352.402.09
201.872.803.342.67
402.773.554.103.47
603.354.124.503.99

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

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

1062.312.803.142.75بحوث 

50122.373.203.583.05إباء

L.S.D                        0.05 0.21م . غ

التسمید البوتاسي

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

01.512.052.141.90
201.952.723.052.57
402.633.353.893.29
603.293.904.373.85

L.S.D                        0.05 0.25م. غ

العام المعدل 2.343.003.36المبیدات

L.S.D                        0.050.3054.54

یة
یف
خر

 ال
وة
عر

ال

التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

هكتار/ Kكغم 

× التركیب الوراثي المبیدات

التسمید البوتاسي كروزردیازینونمقارنة

106بحوث 

05.055.275.265.19
205.445.695.805.64
406.365.996.326.22
606.567.716.957.07

5012إباء

04.955.565.315.27
205.736.136.626.16
406.116.897.286.76

607.168.038.627.93

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

التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

المبیدات

1065.856.166.086.03بحوث 

50125.986.656.956.52إباء

L.S.D                        0.05 0.30م. غ

التسمید البوتاسي

× التسمید البوتاسي 

المبیدات

05.005.415.285.23
205.585.916.215.90
406.236.446.806.49
606.867.877.787.50

L.S.D                        0.05 0.39م. غ

المعدل العام5.916.406.51المبیدات

L.S.D                        0.050.46117.68
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لحبوب للعروتین االتركیب الوراثي والتسمید البوتاسي والمبیدات والتداخل بینهم في نسبة بروتین تأثیر) 8(جدول 

  2002الربیعیة والخریفیة 

عی
ربی

 ال
وة
عر

ال
ة

  

  التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

  هكتار/  kكغم 

× التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي

  106بحوث 

0  8.18  9.66  10.16  9.33  
20  9.21  10.01  10.12  9.78  
40  9.85  10.58  10.63  10.35  
60  11.16  11.39  11.02  11.18  

  5012إباء

0  8.92  9.43  9.58  9.31  

20  9.05  10.41  10.79  10.08  
40  10.31  10.88  11.89  11.02  
60  10.75  10.83  12.01  11.19  

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

  التركیب الوراثي  0.831

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

  10.17  10.48  10.43  9.60  106بحوث 

  10.39  11.06  10.38  9.75  5012إباء

L.S.D                        0.05 1.28م. غ

  التسمید البوتاسي  

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

0  8.55  9.54  9.87  9.32  
20  9.13  10.21  10.45  9.93  
40  10.08  10.73  11.26  10.69  
60  10.95  11.11  11.51  11.19  

L.S.D                       0.050.3310.28

المعدل العام9.6710.4010.77المبیدات

L.S.D                        0.050.3310.28

وة 
عر

ال
یة

یف
خر

ال
  

  التركیب الوراثي
التسمید البوتاسي 

  هكتار/  kكغم 

× التركیب الوراثي   المبیدات

  كروزر  دیازینون  مقارنة  التسمید البوتاسي

  106بحوث 

09.539.209.999.57

209.5310.1010.259.96
4010.3111.1211.3310.92
6011.0111.1811.6411.27

  5012إباء

010.0710.7910.2410.36
209.93610.4010.8510.39
4011.0010.8811.9411.27
6010.7911.6712.1211.52

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

  التركیب الوراثي

× التركیب الوراثي 

  المبیدات

10.0910.4010.8010.43  106بحوث 

10.4410.9311.2810.88  5012إباء

L.S.D                        0.05 0.21م. غ

  التسمید البوتاسي

× التسمید البوتاسي 

  المبیدات

09.809.9910.119.96

209.7310.2510.5510.17
4010.6511.0011.6311.09
6010.5511.4211.8811.28

L.S.D                        0.05 0.26م. غ

المعدل العام10.2610.6611.04المبیدات

L.S.D                        0.050.3010.26

  


