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 Sesamiaحفارات ساق الذرة الصفراء، الكلمات الدالة: 

cretica ،Sesamia nonagrioides        ،Ostrinia 

nubilalis ،،  مبيددددددددد،ات ح دددددددددر Indoxacarb ، 

Esfenvalerate، Emamectin benzoate ،Fenoxycarb، 

Bacillus thuringiensis.    

 
 الموجــز

 

 تعتبددر حفددارات سدداق الددذرة الصددفراء مدد  ا  دد ا 

Sesamia cretica Led., Sesamia nonagrioides Lef., 

Ostrinia nubilalis (Hübner)   مد  خطردر ااتدات   د

محص ل الذرة الصفراء، والتد  تتثلدأ خادراربا رحفدر 

ا  فاق ت  الس ق والكيزان مسبب   قصاً كبيدراً تد  ة د  

الثحص ل و   يته. و عتبر بذا البحث ا ول مد     ده 

و  2004ت  الثنرق  ال دريي  مد  سد ر ا طدال  دام  

إذ حاولنددددا تربيددددم رعددددل الثبيدددد،ات الح ددددر    2005

Avaunt 150SC (Indoxacarb 150  لتدددددر ) ةدددددرات 

 ةدرات ( لتدر  و Esfenvalerate 50) Sumialpha 5ECو

Proclaim 05SG (Emamectin benzoate        50 

 Comply 25WP  (Fenoxycarb 250و ةددرات ( كدد  

 Agerin 6.5WP              (Bacillusةددرات ( كدد   و 

thuringiensis kurstaki 32000  م غدرات   (وحد،ة ووليد 

ت  مكاتح  بذه الحفارات. رينت النتائج خن مت سط  سدب  

ت  الس ق  % 38اإلصار  ت  معام   ال اب، وصأ إل  

خر،ت بذه الثبيد،ات تعاليد   ت  الكيزان. وي، % 18.5و 

 6 الي  ت  طفل مت سط  سب  اإلصار  ت  الس ق إل  

 Avauntلثبيدد،ات  % 21.2و 13.5و 11.5و 8.1و 

150 SC وSumialpha 5EC وProclaim 05 SG  

  ددد  الترتيددد ،  Agerin 6.5WPو Comply 25WPو

ت  الكيزان  % 11.1و 7.9و  7.2و  6.1و 4.5وإل  

لددنفت ترتيدد  الثبيدد،ات، مثددا خ عكددت إ زاردداً   دد    دداوة 

 الغ   الحبي  لثحص ل الذرة الصفراء.
 

 ةــالمقدم
 

أ محص ل الذرة الصفراء الثرتب  اللالل   الثيداً  حت

رعدددد، محصدددد ل  القثددددي والددددر  مدددد  حيددددث الثسدددداح  

الثزرو دددد  واإل تا يدددد ، حيددددث ر غددددت بددددذه الثسدددداح  

 692034خ تزددت  2005خلدده بكتددار  ددات  147017

 .(FAO, 2005)خله ط  

  أت   ل الذرة الصفراءـأت  محصـا تيـخما ت  س ر 

 تقد،محص ل  القثي وال دعير، رالثرتب   فسها ولك  رع، 

بكتدار  50955ر غت الثساحات الثزرو د  رده خكلدر مد  

طدد ، وتددأت  منرقدد  و ددر  187230خ تزددت  2005 ددات 

 17720رثسداح  ردي  الثنداطم الزور ت  الثرتب  ا ولد  

ة ـ)المجموع    ـطدد 60372 وإ تا يدد  2005بكتددار  ددات 

   .(2005ة، ـة الزراعيـاإلحصائي

لصفراء مد  الثحاصديأ متعد،وة  ع، محص ل الذرة ا

  150يدد،رت اسددتعثابته رددأكلر مددد   حيددثا ةددرا ، 

اسددتعثابً ملت فدداً، وب  زار دده رهددذا خآ محصدد ل  طددر 

حيددث  سددتل،ت تدد  تغذ دد  اإل سددان، وكددأ ا   ط ددراء 

ومركددزة ل حي ا ددات، راإلاددات  بسددتل،امات صددنا ي  

ملت ف  منها صنا   الن داء والكحد ل والغ  كد  ، حتد  

مل فددات بددذا الثحصدد ل يدد، خوط ددت تدد  وورة إ تددا   خن

 .(2003)العيبان والخليفة، ال رق والباستيك 

تصددان  باتددات الددذرة الصددفراء رالع، دد، مدد  ااتددات 

الثلت فددددددد ، وطاصددددددد   الح دددددددر   منهدددددددا، إذ تعتبدددددددر        
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حفارات الساق م  خبم بذه ااتات والتد  تسدب  طسدائر 

مددد  اإل تدددا   % 30ايتصددداو   كبيدددرة تقددد،ر ردددأكلر مددد  

(Brian, 2002) . 

 Sesamia cretica Led., Sesamia تعتبدر ا  د ا 

nonagrioides Lef., Ostrinia nubilalis (Hübner)    م

خبم خ  ا  حفارات ساق الذرة الصفراء وخكلربا ا ت اراً 

تبدد،خ بددذه ، حيددث تدد  حدد   البحددر ا ردديل الثت سددط

رح ددد  ا ادددرار مددد  مرح ددد  البددداورة وتسدددتثر حتددد  م

الن ددددج الفيز  لدددد    ل كيددددزان، مثددددا  دددد وآ للفددددل 

لس ق والكيدزان، ت  ااإل تا ي  ر كأ كبير  تيز  حفربا 

سق ط الكيزان وتكسدر النباتدات يبدأ الحصداو مد   مسبب 

الحفر اث  سد ق النبدات  وم   ه  خطرى   وآ ه ، 

إلدد  اددرر  تيز  لدد     تثلددأ تدد  طفددل ا تقددال الثدداء 

 او الثصدددنع  ادددث  خ دددزاء والعناصدددر الثع، يددد  والثددد

 النبات

(Nault & Kennedy, 1996 and Myers & Wed-

berg, 1999)  

وتتسب  بذه ا  د ا  رأادرار ايتصداو   كبيدرة مثدا 

 سددت،   مكاتحتهددا ر ددكأ مبكددر ل حدد، مددا خمكدد  مدد  بددذه 

ا ادددددرار، ويددددد، احت دددددت الثبيددددد،ات الح دددددر   ةيدددددر 

الثتلصصدد  الثقددات ا ول تدد  مكاتحدد  بددذه الحفددارات 

طاصددد  تددد  الب ددد،ان الناميددد   مدددراً ل دددعه ابمكا دددات 

، إب خن (Simsek and Gullu, 1996)الثاو دد  والفنيدد  

ابستل،ات الثتكدرر واللداطل لهدذه الثركبدات الكيثيائيد  

ي، خثرا س باً ت  البيئ  واإل سان، كثا خوى ت  النها   إلد  

ظه ر سابت م  ااتدات مقاومد  لتدأثير بدذه الثبيد،ات 

(Berg et al 1995) مثدددا اسدددت،   ترددد  ر خ يدددال .

بددددذه لثكاتحدددد   ح، لدددد وحي  دددد  ومركبددددات كيثيائيدددد  

 اتمبي، كان م  خرر باوالسابت الح ر   الثقاوم ، 

Indoxacarb, Esfenvalerate, Emamectin benzoate, 

Fenoxycarb and Bacillus thuringiensis.  

يبددأ الثصددنت تزار دداً مدد    Indoxacarb عتبددر مبيدد، 

مدددد    Avaunt 150SCتحددددت اسددددم  Dupontشددددرك  

الثركبات الح، ل  ذات التدأثير والفعاليد  العاليد ، طاصد  

اددد، الح دددرات التددد  اكتسدددبت منا ددد  اددد، الثبيددد،ات 

الكارراماتي  والف سدف ر   الع د    والبيروثرو ، د ، إذ 

 عثأ بذا الثبي،     إةاق ا يني  الص و   ت  اللا دا 

، مثدددا  دددد وآ إلددد  شدددد أ الزهددددا  والثحددداور العصددددبي 

العصب ، وت يه الح رة    الغدذاء رعد، خرردت سدا ات 

خ دات  كثدا  3 – 2طدال  م  الثعام د  مثدا  د وآ ل ثد ت

السثي  مح،ووة  سدبياً تد    هتأثيرات رك نبذا الثبي،  ثتا  

البيئ  والح رات الناتع ، و صنه م  حيث السدثي  مد  

منمثد  الصدح  حسد   Class IVمبي،ات الصده الراردت 

 .(Gunning and Devonshire, 2002)العالثي 

مددددددددد  الثبيددددددددد،ات  Esfenvalerate عددددددددد، مبيددددددددد، و

البيروثرو ،   الح، ل  والدذآ  سدتل،ت اد، طيده واسدت 

م  ااتات الح ر   وطاصد  ت دك التد  اكتسدبت مقاومد  

 ثت دددك بدددذا الثبيددد، تدددأثيرات واددد، الثبيددد،ات التق ي، ددد ، 

تزار دداً مدد  يبددأ شددرك   اً مصددنعوبدد  تامسددي  ومع، دد ، 

Sumitomo  تحددت خسددمSumialpha 5EC عتثدد، تدد  ، و 

  ددد  تعريدددأ مدددرور التنبيهدددات العصدددبي  تددد  تدددأثيره 

الثحداور العصددبي   تيزدد  تدأثيره   دد  ا ينيدد  الصدد و  ، 

  ـ  تد  الصده اللا دـ صنه بذا الثبي، م  حيث السثيو

Class II ـ  العالثيدددـحسددد  منمثددد  الصحددد  (The 

Pesticide Manual, 1999). 

الث ددداره  Emamectin benzoateمبيددد،  تبدددرتيثدددا  ع 

والثتحصددأ   يدده طبيعيدداً  Avermectinالتركيبدد  ل ثبيدد،  

، وبدد   Streptomyces avermitilisمدد  ركتر ددا الترردد  

تحدددت اسدددم  Novartisمصدددنت تزار ددداً مددد  يبدددأ شدددرك  

Proclaim 05SG ، ،لي  تأثير وطد ا  و ثت ك بذا الثبي 

يثيائيددد  تر ددد،ة ومترددد رة مددد  طدددال تدددأثيره تددد  تيز  ك

 Gamma Amino Butyric)النايدأ العصدب  مسدتقبات 

Acid) GABA عرددأ اإلشددارة العصددبي ، تتت يدده  مثددا 

الح ددرة  دد  التغذ دد ، وتصددان رال دد أ وتثدد ت طددال 

الصه اللالث  ت  صنه م  حيث السثي   ، وخررع  خ ات

Class III   حسد  منمثد  الصدح  العالثيد(Ishaaya et 

al  2002). 

الثصنت تزار داً مد  يبدأ  Fenoxycarbثا  ع، مبي، نير

مدددد   Comply 25WPتحددددت اسددددم  Novartisشددددرك  

 (Insect Growth regulator)منمثدات النثد  الح درآ 

IGR  وبدد  مدد  الثركبددات الكارراماتيدد  التدد  ب تتثتددت ،

،  دد ثر  دد  طر ددم الددتامت والثعدد،ة،  رالسددثي  العصددبي

ا الثبي، تعاليد  ي  د  لهرمد ن النثد  مثدا  عيدم و مهر بذ

 سدتل،ت اد، ووص ل الح درات إلد  مرح د  البالغدات، 
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ح دددددرات حرشدددددفي  ا  نحددددد  والح دددددرات الثاصددددد            

 تد و صنه م  حيث السدثي  وح رات الصح  العام ، 

 حسد  منمثد  الصدح  العالثيد  Class IIIالصه اللالث 

(The Pesticide Manual, 1999). 

الثعتثد،ة تد  تركيبهدا   د  الثبيد،ات    حي  تعتبدرت

مددد  خبدددم الثبيددد،ات  Bacillus thuringiensis ركتير دددا  

تدد ثر بددذه البكتر ددا  دد  طر ددم اله ددم حيددث والحي  دد ، 

تعثأ   د  ا حدال اللا دا الثبرند  ل قنداة اله دثي  مثدا 

 ،   وآ إل  ت يه الح رات    التغذ   وم تها    داً ،

 Classالصه اللالث         ت ي  و صنه م  حيث السث

III   حسددد  وكالددد  حثا ددد  البيئددد ،  تبدددت لهدددذا النددد   مددد

و  kurstakiر ا الع، ، م  تحدت ا  د ا              )يالبكت

aizawai  وtenebrionis    الدد    لددت  كددأ تحددت  دد...

ويد، رثكاتح  رت  مح،وة خو رتب  واح،ة م  الح درات، 

ل  مصدددر   مددد  راسدددتل،ات سدددا Biogroيامدددت شدددرك  

زل ـ   ددـمدد Bacillus thuringiensis kurstakiركتير ددا 

ت ـدـ  لتصنيـدـ  الزرا يـ راثيدـ  الـدـ ث الهن،سـ، رحـمعه

 and  (2004، )وجيه  Agerin 6.5WPالثبي، الحي آ 

Gonzalez Cabrera  et al  2006  

 اتالثبيد، هيات الع، ، مد  البداحلي  ر،راسد  تدأثير بدذ

ت  الح رات ملبر اً وحق ياً، وي، خشارت ال،راسات إل  

تددد  الق ددداء   ددد   ريدددات  Indoxacarbارتفدددا  تعاليددد  

ق الدددذرة ا وررددد  حرشدددفي  ا  نحددد  ملدددأ حفدددار سدددا

Ostrinia nubilalis Hbn.   ووووة ورق القرددددددد

Spodoptera littooralis B.   ووووة ل   القر  ا مر كي

Helicoverpa armigera Hbn.   ووووة ثثددددار التفددددا

Cydia pomonella L.          مددددت ا لفددددا  تددددأثيره تدددد ،

 Boselli & Scannavini, 2001)الكائنات الحيد  الناتعد  

and Tillman et al 2002). 

تهدد  تعددال ادد، الع، دد، مدد   Esfenvalerateخمددا مبيدد، 

ااتات الح ر   وطاص  حرشدفي  ا  نحد  منهدا، حيدث 

خرد   عتبر الثبيد، الثف دأ لثكاتحد  و د،ان  د   القرد  و

، كثددا تدد  الع، دد، مدد  الدد،ول .Pieris sppوييددم الث فدد  

 نصدددي راسدددتل،امه تددد  مكاتحددد  حفدددارات سددداق الدددذرة 

 Ostriniaذرة ا وررد ـار سداق الدـء  ث ماً وحفالصفرا

nubilalis Hbn   (Imomaliev et al  2002). 

 Emamectinوكذلك خك،ت ال،راسات ارتفدا  تعاليد  

benzoate  ،  ا لفددا  وادد، الع، دد، مدد  ااتددات الح ددر

سدددثيته لا سدددان وذوات الددد،ت الحدددار  ث مددداً والكائندددات 

ثدا ، ك(Ahmad et al  2002)الحيد  الناتعد  طص صداً 

 Emamectin benzoateرينت ا رحاث خن استل،ات الثبيد، 

 تدد  مكاتحدد   ريددات  لدد  الث فدد   ذات المهددر الثاسدد 

Plutella xylostella L. لم   و لمه ر سابت م  بدذه ،

الح رة مقاوم  له مثا  زعأ استل،امه الثستقب   وا د،اً 

 .(Zhao et al  2002)ت  ررامج الثكاتح  الثتكام   

مددد  العناصدددر  Fenoxycarbتددد  حدددي   عتبدددر مبيددد،  

 /IPM/ا ساسددي  ل ع، دد، مدد  رددرامج الثكاتحدد  الثتكام دد  

ل ع، ددددد، مددددد  الثحاصددددديأ، وطاصددددد  لبسددددداتي  التفدددددا  

وا  دددددددددددا ، كثدددددددددددا  عتبدددددددددددر مددددددددددد  الثبيددددددددددد،ات                           

ذات الفعالي  الزي،ة ت  الح، م  التأثيرات الس بي  ل ع، د، 

         .Spodoptera exigua Hbnت ملددددأ مدددد  الح ددددرا

وحددددددداترة خوراق    ددددددد  خوراق ال ددددددد  ،ر السدددددددكرآ

 الحث يات، وحفارات ساق الذرة الصفراء         

(Pasqualini et al 1992 and Perovic & Malidzan, 

2001). 

 Bacillus thuringiensisركتر ددا تعتبددر تدد  حددي  

kurstaki الفعالددد  مددد  الثبيددد،ات الحي  ددد  الثتلصصددد  و

مكاتحددد   ريدددات  لددد  اددد، حرشدددفيات ا  نحددد  ملدددأ 

، .Plutella xylostella Lالمهددر الثاسدد   الث فدد   ذات

والثت سددددر   ا ورردددد و ريددددات حفددددار سدددداق الددددذرة 

sesamia nonagrioides Lef. (Eizaguirre et al 

2005). 

 وراسدد  تددأثير الثبيدد،اتويدد، بدد،  بددذا البحددث إلدد  

         Avaunt 150SC (Indoxacarb 150الح ددددددددددر   

 Sumialpha 5EC (Esfenvalerate 50و  ةددرات ( لتددر 

 Proclaim 05SG (Emamectin ةدددددرات ( لتدددددر  و

benzoate 50 ةدددددرات ( كددددد   و Comply 25WP  

(Fenoxycarb 250  كددد   و ) ةدددراتAgerin 6.5WP 

(Bacillus thuringiensis kurstaki 32000  وح،ة ووليد )

ارات سددداق الدددذرة الصدددفراء م غدددرات  تددد  مكاتحددد  حفددد

سددد ر ا  وحسدددان تعاليددد  بدددذه  –رثنرقددد   و دددر الدددزور 

 الثبي،ات مقار   ر اب،.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Gonzalez%2DCabrera+J%22%5BAuthor%5D
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 مواد البحث وطرائقه -2

 

 موقع تنفيذ التجارب -2-1

 

 فذت التزارن ت  محر  البح ث الع ثيد  الزرا يد  

 سدد ر ا - رالثر عيدد  التدد  تقددت شددري  م، ندد  و ددر الددزور

وطدط  در   ش نتشدري  ةدر 40.09    طط طد ل 

شددثال طددط ابسددت اء وترتفددت  دد  سددري البحددر  35.20

 خمتار. 203

امتا ت ترر  حقدأ التزدارن رك  هدا مت ا  د  رم يد  

طينيدد  سدد تي  ةيددر وااددح  القرا ددات لح،اثدد  تك  نهددا، 

 هيا دد،آ، مت ا  دد  العناصددر الكيثيائيدد  الثك  دد pHذات 

 منرقد  ابسدتقرار الرارعد وتقت الثحر  اث  لألما ، 

 ي يدأ ا مردار، شتاء راروذو ثناخ مت سر  الت  تتثيز ر

 .وصيه حار  ،اً و ا 

 

 الصنف المزروع -2-2

ت  البحث لك  ده الصدنه  82استل،ت صنه ة ط  

ا كلددر  را دد ً تدد  الثنرقدد ،  ثتددا  بددذا الصددنه رك  دده 

صددنه تركيبدد  مفتدد   الت قدديي،  صدد ي ل زرا دد  رهدد،  

   را تده تد  الحص ل   د  الحبد ن والسديا ، و ثكد

 العروتي  الرئيسي  والتكليفي . 

 

لثعرت  خ  ا  حفارات ساق الدذرة دراسة مسحية  -2-3

 الصفراء و سد  ت ا د،با تد  منرقد  الثر عيد 

وو دم  1ر، ر الزور مد  طدال  را د  مسداح  

ربدددذار الدددذرة الصدددفراء تددد  العدددروة التكليفيددد  

لث سددم  7(  7و  2004لث سددم  7(  8رتددار   

2005. 

 

 Avaunt 150SCالحش رية مبي دات الدراسة تأثير  -2-4

(Indoxacarb 150  لتددر ) و  ةددراتSumialpha 

5EC (Esfenvalerate 50 لتددددددددددر  و ) ةددددددددددرات 

Proclaim 05SG (Emamectin benzoate 50 

 Comply 25WP (Fenoxycarbو   ةددرات ( كدد  

 Agerin 6.5WP (Bacillusةدرات ( كد   و  250

thuringiensis kurstaki 32000  وحددد،ة ووليددد  )

م غرات  ت  مكاتح  حفارات ساق الذرة الصدفراء 

 رثنرق  و ر الزور.

 

 المعامالت التجريبية  -2-4-1

 

معددامات  سددتاشددتث ت الثعددامات التزر بيدد    دد  

 ب :

 Avaunt 150SC  (Indoxacarb 150معام د  الثبيد،  –1

 ( بكتار. 3سم 300رثع،ل  ةرات ( لتر 

 Sumialpha 5EC (Esfenvalerate معام ددد  الثبيددد، –2

 ( بكتار. 3سم 350رثع،ل  ةرات ( لتر  50

 Proclaim 05SG (Emamectinمعام دددد  الثبيدددد،  -3

benzoate 50  ةددددرات(  190ةددددرات ( كدددد   رثعدددد،ل

 بكتار.

 Comply 25WP (Fenoxycarb 250معام د  الثبيدد،  -4

 لتر ماء. 100ةرات (  45رثع،ل  ةرات ( ك  

 Agerin 6.5WP (Bacillus ،معام ددددد  الثبيددددد –5

thuringiensis kurstaki) 32000  وحدددد،ة ووليدددد  )

 . بكتار(  ةرات 720رثع،ل  م غرات 

 شاب، معامأ رالثاء تقط. –6

 

 تصميم التجربة -2-4-2

صددددثثت التزرردددد  رتصددددثيم القرا ددددات الع دددد ائي  

 Avauntمبي،  -معامات )ال اب، (الثاء( 6 الكام   ر ايت

150 SC - ،مبي Sumialpha 5EC    -  ،مبيProclaim 05 

SG -  ،مبيددComply 25WP –  ،مبيددAgerin 6.5WP  

 3) 2ت 30ورلاث مكررات ل ثعام   ال اح،ة ورثسداح  

X 10.،ت ل ثكرر ال اح   

 

 تنفيذ التجربة -2-4-3

سددم  70 فددذت الزرا دد  تقبيعدداً   دد  طردد ط رتبا دد، 

طدط  14سم ري  النباتات، خآ ر ايدت  25ري  اللر ط و 

 168 بات ت  اللدط ال احد،  )رحد،وو  12ت  الثكرر و 

 بات ل ثكرر ال اح، .حيث ر غدت الكلاتد  النباتيد  رحد،وو 

العث يددددات كاتدددد  طبقددددت ووو ددددم ،  تدددد (  بددددات 5600(

رآ ....الدد   حسدد   -تع ددي  -تفر دد، -الزرا يد  )تسددثي،
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الثنص   ره م  و ارة الزرا د .  تيثدا   م دت  باتدات 

 رثحاليأ الرش الثلت ف  رث  ،   بثا:الذرة الصفراء 

رعدد، ت ددكأ ال ريدد  الحقيقيدد  اللاللدد   الموع  د الو : -

 ل نباتات ره،  حثا   الثزث   الل رآ وكا ت رتار  

 .2005لث سم  8(  2و  2004لث سم  8(  6

رعددد،  ث يددد  اإلطصدددان مباشدددرة  الموع   د الي   ا ي: -

لث سددم  9(  13رهدد،  حثا دد  الكيددزان وكا ددت رتددار   

 .2005لث سم  9(  10و  2004

 

 القراءات  -2-4-4

I-  :خطدددذت القدددراءات متوس   س  س   بة إل   ابة الس   وق

خسب  ياً وتم تد   ها د  الث سدم  ثدت خ د،او النباتدات 

الثصار ، تم رع، ذلك حسان  سدب  اإلصدار  ل ثكدرر 

 ال اح، رتربيم الثعاول  التالي :

 

ع دد  سبة إلابة السوق = )ع دد النبات ات المص ابة ل ال

 X 100الكلي للنباتات( 

 ثم ُحسبت الثت سرات لثلت ه الثعامات.
 

II- ثعدت الكيدزان مد  : متوسس  سبة إل ابة الكي زان 

كأ مكرر  ند، الحصداو وتحصدت وتدم  د، الكيدزان 

 الثصار  ثم طبقت الثعاول  التالي :

 سبة إلابة الكيزان = )ع دد الكي زان المص ابة ل الع دد 

 X 100الكلي للكيزان( 

 م ُحسبت الثت سرات لثلت ه الثعامات.ث

III-  :)لحسان الغ   ط  ( بكتدار تدم الغلة )طن ل هكتار

 تح، ، ما    :

A-  حسان و ن الكيزان ت  كأ مكدرر رعد، التق دير

 رالك .

B–   حسان  سدب  التصدات  ل كيدزان )النسدب  الثئ  د

لدد  ن الحبدد ن رعدد، الفددرط إلدد  الدد  ن الك دد  

 ل كيزان .

C– ر  النسبي  ل حب ن. يياس الرط  

ثدددم طبقدددت الثعاولددد  التاليددد  لحسدددان الغ ددد  ل ثكدددرر 

  :2ت 30ك  (  ) % 15ال اح،  ن، رط ر  
 

 Xوزن الكي    زان ] = % 15الغل    ة عن    د رطوب    ة 

 س      بة  X)وزن الكي      زان ] – [ س      بة التص      افي

 .[(% 15 –)الرطوبة المقاسة  Xالتصافي( 

 ثدددم ُحسدددبت ددد،لت رعددد،با الغ ددد  إلددد  طددد  ( بكتدددار 

 الثت سرات لثلت ه الثعامات.

 

IV- الفعالية للمبيدات المختلفة مقار ة بالشاهد 

A-   حسددان تعاليدد  الثبيدد،ات الثلت فدد  تدد  طفددل  سددب

اإلصدددار  تددد  السددد ق خو الكيدددزان مقار ددد  رال ددداب، 

 رتربيم الثعاول  التالي :

 

 سبة  –) سبة اإللابة في الشاهد ]فعالية المبيد = 

 X [ل  سبة اإللابة ف ي الش اهد اإللابة في المبيد(

100 

 

B-   حسددان تعاليدد  الثبيدد،ات الثلت فدد  تدد    دداوة الغ ددد

رتربيددم الثعاولدد  الحبيدد  ل ثحصدد ل مقار دد  رال دداب، 

 التالي :

الغل  ة  –)الغل  ة الحبي  ة ف  ي المبي  د]فعالي  ة المبي  د = 

 X [الحبي  ة ف  ي الش  اهد( ل الغل  ة الحبي  ة ف  ي الش  اهد

100    

 

 حصائيالتحليل اإل -2-5-5
 

خيأ تدرق اطتبار     ح  ت النتائج إحصائياً ا تثاواً 

لثعدددامات ال ثقار ددد  ردددي  مت سدددرات  0.05LSDمعنددد آ 

 .الثلت ف 

 والمناقشة النتائج – 3

 

خظهددددرت  تددددائج ال،راسدددد  الحق يدددد  لنباتددددات الددددذرة 

الصددفراء تدد  م يددت تنفيددذ التزددارن رثنرقدد  و ددر الددزور 

خ دد ا  مدد  و دد و  دد،ة  2005و  2004طددال  ددام  

و         Sesamia creticaحفدارات سداق الدذرة الصدفراء بد 

Sesamia nonagrioides  وOstrinia nubilalis كثدددا ،

مدد  حيددث  سددب   Sesamia cretica رينددت سددياوة  دد   

الت ا ، ومد،ى إصدار  السد ق والكيدزان   د  حد، سد اء 

 Sesamiaو  Sesamia creticaمد   هد ، وخن الن  دان 

nonagrioides طدال م سدث  كان ا سبم ت  المه ر و

 . (1 )جدو م   ه  خطرى  2005و  2004التزرر  

 



  

 مجلة اتحاد الجامعات العربية
 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2007، 312-301 (،2) دد(، ع15)جلدم

 
 (2006ديسمبر   4)سلم البحث فى 

 (2007يوليو  9)ووفق على البحث فى 

 

.  تددائج ال،راسدد  الحق يدد    دد ا  حفددارات سدداق الددذرة الصددفراء الثنت ددرة تدد  م يددت تنفيددذ التزددارن طددال 1الزدد،ول 

 م سث  ال،راس 

 

الجزء 

 النباتي

التاريخ أخذ 

 القراءة

 2004موسم 

 

التاريخ أخذ 

 اءةالقر

 2005موسم 

 ألنواع حفارات ساق الذرة الصفراء % ألنواع حفارات ساق الذرة الصفراء %

Sesamia 

 cretica 

Sesamia 

nonagrioids 

Ostinia 

nubilalis 

Sesamia 

 cretica 

Sesamia 

nonagrioids 

Ostinia 

nubilalis 

ق
سو

ال
 

14/07/2004 0 0 0 13/07/2005 0 0 0 

21/07/2004 0 0 0 20/07/2005 0 0 0 

28/07/2004 83.33 16.67 0 27/07/2005 88.24 11.76 0 

04/08/2004 78.95 21.05 0 03/08/2005 82.61 17.39 0 

11/08/2004 77.78 22.22 0 10/08/2005 76.19 23.81 0 

18/08/2004 68.75 28.13 3.13 17/08/2005 75.00 25.00 0 

25/08/2004 68.29 24.39 7.32 24/08/2005 73.53 20.59 5.88 

01/09/2004 71.43 20.41 8.16 31/08/2005 75.00 18.18 6.82 

08/09/2004 72.22 18.52 9.26 07/09/2005 71.74 21.74 6.52 

15/09/2004 62.50 28.57 8.93 14/09/2005 71.43 21.43 7.14 

22/09/2004 59.32 30.51 10.17 21/09/2005 67.35 24.49 8.16 

29/09/2004 53.52 32.39 14.08 28/09/2005 62.07 25.86 12.07 

06/10/2004 57.35 27.94 14.71 05/10/2005 61.54 24.62 13.85 

13/10/2004 60.49 24.69 14.81 12/10/2005 63.93 22.95 13.11 

20/10/2004 60.71 22.62 16.67 19/10/2005 63.89 22.22 13.89 

27/10/2004 63.29 18.99 17.72 26/10/2005 62.07 22.41 15.52 

03/11/2004 67.05 14.77 18.18 02/11/2005 61.76 23.53 14.71 

12/11/2004 68.46 12.05 19.49 08/11/2005 64.38 19.06 16.56  

ن
الكيزا

 

22/09/2004 88.89 0.00 11.11  21/09/2005 0 0 0 

29/09/2004 70.83 8.33 20.83 28/09/2005 77.27 4.55 18.18 

06/10/2004 69.70 9.09 21.21 05/10/2005 75.00 7.14 17.86 

13/10/2004 68.57 11.43 20.00 12/10/2005 70.97 9.68 19.35 

20/10/2004 65.00 12.50 22.50 19/10/2005 73.53 8.82 17.65 

27/10/2004 60.47 16.28 23.26 26/10/2005 66.67 12.12 21.21 

03/11/2004 58.49 16.98 24.53 02/11/2005 63.04 15.22 21.74 

12/11/2004 60.85 11.11 28.04 08/11/2005 64.97 10.19 24.84 
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الصدفراء  خوت  ث يات مكاتح  حفدارات سداق الدذرة

راسدددتل،ات مبيددد،ات ح دددر   كيثيائيددد  وحي  ددد  ملت فددد  

للفل كبير وبات ت  مت سط  سدب  إصدار  السد ق رهدذه 

ر دد  مت سددط  سددب  إصددار  السدد ق تدد   حيددثالحفددارات، 

طددال  ددام   % 36.51و % 38.69معام دد  ال دداب، 

         لفددددل تدددد  حددددي  ا  دددد  الترتيدددد ،  2005و 2004

 ند، معام د   % 20.23و % 22.02 إل بذا الثت سط 

لدنفت ا  د ات السدارق ،   Agerin 6.5WP الثبي، الحيد آ

 % 13.29وا واوت شدددد،ة اب لفددددا  حتدددد  وصدددد ت 

لعدام    Comply 25WPت  معام   الثبيد،  % 14.08و

 % 10.31إلدددددد  و  دددددد  الترتيدددددد ،  2005و 2004

لدنفت  Proclaim 05 SGالثبيد،  ت  معام د  % 12.89و

تددددد   % 8.92و  % 7.61 ، وإلددددد ا  ددددد ات السدددددارق 

إب خن اب لفددددا   ،Sumialpha 5ECمعام دددد  الثبيدددد، 

ا كبدددر والدددذآ تفددد ق   ددد  رددداي  الثبيددد،ات كدددان لددد،ى 

إذ لدم  تزداو  مت سدط  Avaunt 150 SCاسدتل،ات الثبيد، 

طدددددال  % 7.53و  % 5.95 سدددددب  إصدددددار  السددددد ق 

ا   ات ذاتهدا، مدت الع دم خن كاتد  الفدرق ردي  الثعدامات 

رددي  ال دداب،، ورددي  الثعددامات الثلت فدد  تيثددا الثلت فدد  و

 .(2)الجدو  رينها كا ت معن    وطال  ام  ال،راس  

  

 

وتعاليدد  ت ددك  رحفددارات سدداق الددذرة الصددفراءسدد ق . تددأثير الثبيدد،ات الح ددر   الثلت فدد  تدد   سددب  إصددار  ال2الزدد،ول 

 .  مت ال اب،الثبي،ات مقار 

 

    

 الثبي،

 مت سط  سب  اإلصار  %
الي  الثبي،ات الثلت ف  ت  طفل تع

  سب  اإلصار  % مقار   رال اب،

2004 2005 2004 2005 

Avaunt 150 SC   5.95 7.53 84.62 79.37 

Sumialpha 5EC   7.61 8.92 80.33 75.56 

Proclaim 05 SG 10.31 12.89 73.35 64.69 

Comply 25WP  13.29 14.08 65.64 61.43 

Agerin 6.5WP 22.02 20.23 43.08 44.59 

 36.51 38.69 ال اب،

  

0.05LSD  1.731 1.463 

 

 

بذا اب لفا  ت  مت سط  سدب  إصدار   و ع و سب 

السدد ق رحفددارات سدداق الددذرة الصددفراء الثلت فدد ،  ندد، 

الفعاليدد  العاليدد   إلدد تربددم الثبيدد،ات الح ددر   السددارق ، 

  لت دددك الثبيددد،ات مقار ددد  رال ددداب،، والتددد  وصددد ت إلددد

 ، وAvaunt 150SCل ثبيددد،  % 79.37و  % 84.62

 و ،Sumialpha 5ECل ثبيدد،  % 75.56و  % 80.33

و  ،Proclaim 05SGل ثبيددد،  % 64.69و  % 73.35

و ، Comply 25WPل ثبيددد،  % 61.43و  % 65.64

طدال  Agerin 6.5WPل ثبي،  % 44.59و  % 43.08

  .2    الت ال  )الز،ول  2005و  2004 ام  

وت  ث يددات الثكاتحدد  رالثبيدد،ات الثلت فدد  إلدد  كثددا خ

مت سط  سب  إصار  كيزان الدذرة رحفدارات سداق  طفل

الددذرة الصددفراء الثلت فدد ، حيددث ا لفددل مت سددط  سددب  

تدددد   % 16.84و  % 19.82إصددددار  الكيددددزان مدددد  

  ددد   2005و  2004معام ددد  ال ددداب، طدددال خ ددد ات 

 راسدتل،ات الثبيد، % 10.17و  % 12.10الترتي  إلد  

 % 7.19و  % 8.59، وإلد   Agerin 6.5WPالحيد آ 
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   يثدددا ا واو بدددذا رن،  Comply 25WPراسدددتل،ات الثبيددد، 

اب لفدددا  تددد  مت سدددط  سدددب  إصدددار  الكيدددزان حتددد  

الثبيد،  راستل،اتت    % 7.01و  % 7.36 وص ت إل 

Proclaim 05SG، راسددددتل،ات  % 6.14و  % 5.78و

كأيأ  % 4.21و  % 4.73، و Sumialpha 5ECالثبي، 

طددال  Avaunt 150SCالثبيدد، راسددتل،ات  سددب  إصددار  

ترتيدد  ا  دد ات ذاتهددا، و عدد و ذلددك برتفددا  تعاليدد  بددذا 

ت  طفل  سدب  اإلصدار  مقار د   Avaunt 150SCالثبي، 

  طددال  % 74.98و  % 76.12  التدد  ر غددتورال دداب، 

و  % 70.83و   دد  التددد ال   2005و  2004 ددام  

و  % 62.86، و Sumialpha 5EC ل ثبيدد، % 63.53

، ت  حي  لم تتزاو  Proclaim 05SGل ثبي،  % 57.37

 57.31و  % Comply 25WP 56.65الفعاليدد  ل ثبيدد، 

 % 39.61و  % Agerin 6.5WP 38.95، ول ثبيد، %

طال  فت الفتدرة الزمنيد  و فدت الترتيد ، مدت الع دم خن 

  كات  الفرق ري  الثعامات الثلت ف  وردي  ال داب،، وردي

 دد،ا  الثعددامات الثلت فدد  تيثددا رينهددا كا ددت معن  دد  تيثددا

مقار   مت سط  سدب  إصدار  الكيدزان تد  الثعام د  رثبيد، 

Avaunt 150SC     مقار د  رثعدام تSumialpha 5EC  و

Proclaim 05SG ،ومعام ددد  الثبيددد ،Sumialpha 5EC 

 Complyو           Proclaim 05SGمقار د  رثعدام ت  

25WP  الثبيددددد، ، ومعام ددددProclaim 05SG   مقار ددددد

وتددد  كدددا  دددام  ال،راسددد   Comply 25WPرثعام ددد  

 (.3)الجدو  

 

 

 بحف ارات س اق ال ذرة الص فراء . تأثير المبيدات الحشرية المختلفة في  سبة إل ابة الكي زان3الجدو  

 .ة مع الشاهدوفعالية تلك المبيدات مقار 

 

 الثبي،    
 مت سط  سب  اإلصار  %

بي،ات الثلت ف  ت  طفل  سب  تعالي  الث

 اإلصار  % مقار   رال اب،

2004 2005 2004 2005 

Avaunt 150 SC   4.73 4.21 76.12 74.98 

Sumialpha 5EC   5.78 6.14 70.83 63.53 

Proclaim 05 SG 7.36 7.01 62.86 57.37 

Comply 25WP  8.59 7.19 56.65 57.31 

Agerin 6.5WP 12.10 10.17 38.95 39.61 

 16.84 19.82 ال اب،

  

0.05LSD  3.854 2.701 

 

ا عكسدددت بدددذه الفعاليددد  العاليددد  ل ثبيددد،ات الح دددر   

الثلت فدددد  تدددد  طفددددل مت سددددط  سددددب  إصددددار  السدددد ق 

ر د   إذوالكيزان،   اوةً ت  ة د  الدذرة الصدفراء الحبيد ، 

طدد  ( بكتددار تدد   9.32و  9.07خ  دد  مت سددط ل غ دد  

 2005 و  2004لعدام   Avaunt 150SCمعام   الثبي، 

مقار دددددد   % 26.80و  % 35.77رز دددددداوة مقدددددد،اربا 

 6.68رثعام   ال اب، الذآ لم  تزاو  مت سط الغ د  تيده 

ر د  و ط  ( بكتار طال  فت ا   ات السدارق ، 7.35و 

ط  ( بكتار     الترتي   9.26و  8.84مت سط الغ   

 Sumialphaتد  معام د  الثبيد،  2005 و 2004لعدام  

5EC  مقار دد   % 25.98و % 32.33رز دداوة مقدد،اربا

ط  ( بكتار  9.13و 8.61ر   مت سط الغ   رال اب،، و

تد  معام د  الثبيد،  2005و 2004    الترتي  لعدام  

Proclaim 05SG 24.21و % 28.89مق،اربا   رز اوة 

 Complyخوى اسدتل،ات الثبيد،  رينثدا مقار   رال اب،، %

25WP  طددد  (  8.81و 8.35سدددرها إلددد  ة ددد  ر ددد  مت
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مقار دد   % 19.86و % 24.98بكتددار رز دداوة يدد،ربا 

  د          2005و  2004رال اب، وذلك طال  دام  

التدد ال ، تيثددا لددم  تزدداو  مت سددط ة دد  معام دد  الثبيددد، 

Agerin 6.5WP 7.27  طدد  ( بكتددار رز دداوة   7.65و

مقار ددد  رال ددداب، طدددال  % 4.08و  % 8.84يددد،ربا 

 (.4)الجدو      الت ال   2005و  2004ا   ات 

 

. تأثير المبيدات الحشرية المختلف ة ف ي الغل ة 4الجدو  

وفعالي  ة  الحبي  ة لمحص  و  ال  ذرة الص  فراء

ة مع تلك المبيدات في زيادة تلك الغلة مقار 

 . الشاهد

 

 الثبي،    

الغ   الحبي                                                             

   ( بكتارط

تعالي  الثبي،ات 

الثلت ف  ت    اوة 

الغ   الحبي  % مقار   

 رال اب،

2004 2005 2004 2005 

Avaunt 150 SC   9.07 9.32 35.77 26.80 

Sumialpha 5EC   8.84 9.26 32.33 25.98 

Proclaim 05 SG 8.61 9.13 28.89 24.21 

Comply 25WP  8.35 8.81 24.98 19.86 

Agerin 6.5WP 7.27 7.65 8.84 4.08 

 7.35 6.68 ال اب،

  

0.05LSD  1.504 1.273 

 

  الخاللة واالستنتاجات -4

  

شك ت ااتات الح در   التد  تهدا م محصد ل الدذرة 

الصددفراء  ائقدداً تدد  و دده   دداوة ة دد  الثحصدد ل، وذلددك 

رسدددب  ا ادددرار التددد  تحددد،ثها سدددن  اً، ويددد، ا واو بدددذا 

 طيددرة  تيزدد  لز دداوة الثسدداحات التددأثير تدد  السددن ات ا

 الثزرو   رالذرة الصفراء تكليفياً.

الع ثيد   اتوتع، بدذه ال،راسد  مد  خوائدأ ال،راسد 

لحفدددددارات سددددداق الدددددذرة الصدددددفراء الثت ا ددددد،ة تدددددد            

منرقدد  و ددر الددزور، حيددث تبددي  و دد و  دد،ة خ دد ا  مدد  

و   Sesamia creticaحفارات سداق الدذرة الصدفراء بد  

Sesamia nonagrioides   وOstrinia nubilalis    وبد

تدد  ال يددت ذاتددده ااتددات الرئيسدد  ل دددذرة الصددفراء تددد  

 Velasco  et al  2004)ح   البحر ا ريل الثت سط 

and Santiago  et al  2005). 

كدان  Sesamia creticaخظهرت النتائج خن الند    

ا مددر الددذآ خوى إلدد   ،ا كلددر ت ا دد،اً وا ركددر ظهدد راً 

 ، ثد   باتدات الدذرة تد رار واسع  تتثلأ تد  التدأثير خا

وبدذا  ت اتدم مدت مدا و د،ه  ،اإل بار والغ  ت  ورالتال  

(Naibo  et al  1996)  إب خن  ث يددات الثكاتحدد .

وطاصدد  تدد  الفتددرات الثبكددرة مدد   ثدد   باتددات الددذرة 

الصفراء شك ت  اماً حاسثاً ت  الح، مد  خادرار بدذه 

ويدددد، كددددان ل ثبيدددد،ات   ربددددا  الحفددددارات و ث بددددا وتر

و  Sumialpha 5ECو  Avaunt 150SCالثسدددتل،م  )

Proclaim 05SG  وComply 25WP  وAgerin 

6.5WP  التدددأثير ال اادددي تددد  طفدددل مت سدددط  سدددب  

اإلصار  ل س ق والكيزان     السد اء مقار د  رال داب،، 

إب خن بذه الثبي،ات ي، تبا نت ت   سب  بذا التدأثير، تفد  

و  Avaunt 150SCالثبيدددد،ات الكيثيائيدددد  حددددي  حقددددم 

Sumialpha 5EC  وProclaim 05SG  خ  دددد  تددددأثير

والثبيدد،  Comply 25WPمقار د  رثدنمم النثد  الح درآ 

، تاه رقد ة التدأثير مدنمم النثد   Agerin 6.5WPالحي آ 

الدددذآ تفددد ق   ددد  الثبيددد،  Comply 25WPالح دددرآ 

 وبددذا مددا ختفددم مددت مددا و دد،ه Agerin 6.5WPالحيدد آ 

(Ishaaya et al  2002.  

ويدد،  عدد و التبددا   تدد  التددأثير ل ثبيدد،ات الثل فدد  إلدد  

ربا       ـاطددددتا  مزث  ددددات ت ددددك الثبيدددد،ات و ليددددات تأثدددد

  ـذه الثبيدد،ات تددـا  مدد،ة الثلدداررة لهددـمدد   هدد ، واطتدد

-Gonzalez)  خطدددددرىـرو  الحق يددددد  مددددد   هدددددـالمددددد

Cabrera et al  2006 and The Pesticide Manual, 

1999).        

ويدد، شددك ت خاددرار الحفددارات الثتثل دد  تدد  إحدد،اث 

الدددددرئيت  ا  فدددداق ادددددث  السدددد ق والكيدددددزان السددددب 

 Bohn et al)ب لفددا  الغ دد  تدد  التزددارن الحق يدد  

 اتثبيددد،الوبدددذا مدددا ظهدددر   يددداً  نددد، اسدددتل،ات  (1999

 Sumialpha 5ECو  Avaunt 150SC   الح ددددددر

 Agerin 6.5WPو Comply 25WPو  Proclaim 05SGو

 32   داوة تد  الغ د  الحبيد  رنسدب  تز د،  د  تحقق الت 



 رآإووار، الز 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 15(2), 2007 

310 

   دد  التدد ال  % 6و  % 22و  % 26و  % 28 و %

 كا م سث  التزارن. مت سط ت  و

ورالثزثأ  احد  اطتاتداً طفيفداً ردي  النتدائج تد   

م سددددث  التزرردددد  ويدددد،  عدددد و ذلددددك بطددددتا  رعددددل 

ها ردددي  الث سدددثي  والتددد    ادددح الثعريدددات الثناطيددد 

 (.5)الجدو  
 

. بع  ض المعطي  ات المنالي  ة لموق  ع التج  ارب 5الج  دو  

 2005و  2004لال  موسمي 
 

 الشهر العام
السطوع  درجات الحرارة

 الشمسي
 سا

 الرطوبة
 عظمى %

 0م 

 صغرى
 0م 

2
0

0
4

 26.26 11.09 23.54 36.56 يوليو 

 34.81 11.59 23.11 37.70 أغسطس

 34.43 10.59 17.59 34.85 سبتمبر

 46.03 7.64 12.66 30.09 أكتوبر
 74.13 6.21 7.36 19.05 نوفمبر

 

2
0

0
5

 27.16 12.17 24.99 40.24 يوليو 
 30.35 11.46 24.20 36.98 أغسطس
 36.37 10.43 18.96 34.53 سبتمبر
 41.94 8.70 10.50 23.60 أكتوبر
 61.10 6.90 4.45 19.98 نوفمبر

بذا البحث ال بن  ا ول  ت  وراس   وت  النها   تق، شكأ

تددأثير حفددارات  سدداق الددذرة الصددفراء تدد  منرقدد  و ددر 

تحسددي  الددزور و تدداق مكاتحتهددا والسدديررة   يهددا رغيدد  

 ً  .   اإل تا  كثاً و   ا
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