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في مكافحة حفارات  بعض المعامالت الزراعية الناتج من تطبيقؤشر العائد الصافي م
 ساق الذرة الصفراء

 إبراهيم الجوري *)1(

(، دمشق،  GCSARقسم بحوث الحشرات، إدارة بحوث وقاية النبات، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ) (.1)
 سورية. 

 .( ejouri73@gmail.com, jouri@gcsar.gov.sy-eلكتروني: البريد اإلالجوري.  م)*للمراسلة: د. إبراهي 

 12/05/2018تاريخ القبول:    11/03/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
في السيطرة على حفارات ساق الذرة   ،هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع

والعائد الصافي لزراعة محصول   ،الكلي اإليرادوتأثيرها في التكلفة و  ،اإلنتاجوانعكاسها في زيادة  ،الصفراء
،  2011و  2010الذرة الصفراء. نفذ البحث في محطة بحوث المريعية بمحافظة دير الزور خالل عامي 

  1وغوطة 82حيث زرعت بذار أصناف وهجن الذرة الصفراء المنتجة محليًا غوطة  ،بالعروة التكثيفية
من شهر تموز وبفاصل عشرة أيام.  األولًا من . زرعت هذه البذار بثالثة مواعيد اعتبار 2و باسل 1وباسل

  1473.04و 1449.20بلغ المتوسط أظهرت النتائج ارتفاعًا في التكلفة الكلية مع تقدم موعد الزراعة 
وقدر متوسط  ،2011عام  والثاني والثالث على التوالي  األوللمواعيد الزراعة  دوالر/هـكتار 1501.17و

  1183.41بـحوالي  82 عند الصنف غوطة األدنىو  ،1384.10بـنحو  1للهجين باسل األعلىالتكلفة 
الكلي بعالقة طردية مع تقدم موعد الزراعة، وكان  اإليراد. كذلك ارتبط متوسط 2010عام  كتاردوالر/ه
  1. وبالنتيجة حقق الهجين باسل1باسل  الهجينعند    األعلى و     82  عند الصنف غوطة  األدنىالكلي    اإليراد

، وحقق موعد الزراعة الثالث أعلى  2010عام  كتاردوالر/هـ 542.97أعلى عائد صافي بمتوسط قدره 
 . 2011 عام كتاردوالر/هـ 679.40عائد صافي بمتوسط قدره 

 عائد الصافي، معامالت زراعية، حفارات ساق الذرة الصفراء. ال الكلمات المفتاحية:
 : المقدمة

ى عالميًا من األولإذ يحتل المرتبة   ،يعد محصـول الذرة الصـفراء من المحاصـيل الحبية الهامة التي يعتمد عليها في تأمين الءذاء لانسـان
. أما في ســــــورية فيأتي هذا المحصــــــول في المرتبة الثالثة من حيث األهمية (FAO, 2014) اً مليون طن  1037بأكثر من  اإلنتاجحيث 
)وزارة   اً طن  257684أنتجت  اً هكتار   60234أكثر من   2012صـــولي القما والشـــعير، حيث بلءت المســـاحات المزروعة ب  عام  بعد مح

(. تصـا  نباتات الذرة 2003( باإلضـافة السـتادامات  الصـناعية والعلفية الماتلفة )العيبان والاليفة،  2016الزراعة واالصـال  الزراعي،  
ــادية كبيرة تقدر بأكثر من  ــائر اقتصـــ ــبة خســـ ــاق من أهم هذه ا فات التي تســـ ــفراء بالعديد من ا فات، وتعد حفارات الســـ % من 40الصـــ
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اعتبارًا من مرحلة البادرات وحتى مرحلة النضــــــــج الفيزيولووي للمحصــــــــول، وتتمثل   اإلصــــــــابة(. تبدأ Songa et al., 2001) اإلنتاج
يؤدي الحفر ضـمن سـوق و مما يسـبة سـقوا الكيزان وتكسـر النباتات قبل الحصـاد من وهة،   ،ها بحفر األنفاق في السـوق والكيزانأضـرار 

ــرر فيزيولووي ــمن أوزاء النبات من وهة أخر  يتمثل ف ،النبات  إلى ضــ ــنعة ضــ ــر المعدنية والمواد المصــ ي خفض انتقال الماء والعناصــ
(Myers and Wedberg, 1999) والتركيز على نظـام  ،هـاأضــــــــــــــرار . ـلذـلك الـبد من االهتمـام بطرق مكـافحـة هـذه الحـفارات للحـد من

 قتصادية مع الحفاظ على مكونات النظام البيئي الزراعي وصيانت .بالمفهوم الذي يبقي مستو  ا فة دون العتبة اال ،المكافحة المتكاملة
المقاومة في مكافحة حفارات ســاق الذرة الصــفراء من المكونات الرئيســية لبرنامج   األصــنافيعد اتباع الطرق الزراعية مثل موعد الزراعة و 

ــناف  األبحاثالمتكاملة، والتي يعتمد عليها في الحد من تطور مجتمعات هذه ا فات، حيث أظهرت نتائج العديد من   اإلدارة تباين أصـــــــــــ
 Afzal et al., 2009; Bamaiyiفي مناطق عديدة من العالم )الذرة الصــفراء في حســاســيتها لاصــابة بأنواع حفارات الســاق الماتلفة  

and Joan, 2011  ،)  اإلصـابةفي حين سـاهم موعد الزراعة بشـكل معنوي في التقليل من مقايي (Farmanullah et al., 2010; 
Achhami et al., 2015.) 

؛ 2003ألي مشــــروع اســــتثماري )الصــــحن و خرون،   األســــاســــييعتبر العائد الصــــافي المعتمد على التكلفة والعائد الكلي العامل المحدد و 
الحشــرات المســتهدفة، ويبقى  أضــرارمن  أمكنفي الحد ما المقاومة   األصــنافموعد الزراعة و (، ويعود تبني قرار اســتادام  2009ديا ، 

 قناع المزارع بمثل هكذا قرار.إالنافاض التكلفة وزيادة العائد الدور االبرز والمحدد في 
وانعكاسها في زيادة  ،في السيطرة على حفارات ساق الذرة الصفراء ،ذا البحث إلى دراسة تأثير موعد الزراعة والصنف المزروعه يهدف
لمثل هذه الطرق في نظام  األمثلالذي قد يؤثر في اتااذ القرارات الزراعية بما يسهم في تحقيق التوظيف  األمروالعائد الصافي،  اإلنتاج

 المكافحة المتكاملة وانعكاسها على مستو  الدخل للمزارعين. 
 مواد البحث وطرائقه:

شرقي غرينتش،   40.09ي تقع على خط طول  نفذت التجار  في محطة المريعية التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بدير الزور، الت
متر. اعتمدت الزراعة في العروة التكثيفية، لكونها العروة   203شـــــــــــمال خط االســـــــــــتواء وترتفع عن ســـــــــــطا البحر    35.20وخط عرض  

رة . وطبقت كافة عمليات الزراعة والادمة حســــة التوصــــيات الصــــاد2011و  2010المعتمدة للزراعة بمحافظة دير الزور، خالل عامي  
 عن وزارة الزراعة السورية. وضمن هذه العروة زرعت بذار أصناف وهجن الذرة الصفراء المنتجة محليًا وهي:

(: صــــنف تركيبي مفتو  التلقيا من إنتاج الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، تتألف قاعدت  الوراثية 1Gرمز ل  )  1غوطةالصــــنف    -أ
متوســــط ارتفاع كوزه الرئيســــي و ســــم،  175، متوســــط ارتفاع النبات بحدود 1989عتمد للزراعة في ســــورية عام  ا  من أربع ســــالالت نقية، 

ــم،   75بحدود  ــج الفيزيولووي و ســـــ ــط عدد األيام حتى مرحلة النضـــــ ــط غلت  الحبية بحدود  يقد  و ، اً يوم  105  -100متوســـــ  8.75ر متوســـــ
ويدخل في صـناعة السـيالج )نشـرة   ،الحبي أو كأعالف خضـراء اإلنتاجهدف يزرع بو يصـلا للزراعة في األراضـي المالحة،  و طن/هكتار، 

 (.1989، 1اعتماد صنف الذرة الصفراء غوطة
ــنف غوطة -  ــنف تركيبي مفتو  التلقيا من إنتاج الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قاعدت  الوراثية 82Gرمز ل  ) 82الصـــــــ (: صـــــــ

ــورية عام  عتا  تهجين قمي مزدوج،   360مكون  من   ــط ارتفاع النبات بحدود 1982مد للزراعة في ســـ ــم،  195، متوســـ ــط ارتفاع و ســـ متوســـ
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ــم،   90كوزه الرئيســـــي  بحدود   ــج الفيزيولووي و ســـ ــط عدد األيام حتى مرحلة النضـــ ــط غلت  الحبية و يومًا،   125  -115متوســـ يقدر متوســـ
الحبي أو كأعالف خضـــــراء ويدخل في صـــــناعة  اإلنتاجيصـــــلا للزراعة في األراضـــــي المالحة، يزرع بهدف و طن/هكتار،   9.56بحدود 

 (.1982، 82السيالج )نشرة اعتماد صنف الذرة الصفراء غوطة
، 2000عتمد للزراعة في ســــورية عام  ا  هجين فردي من إنتاج الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،    (:1Bرمز ل  ) 1الهجين باســــل -ج

متوســـــــــط عدد األيام حتى مرحلة النضــــــــج و ســـــــــم،    75  -60متوســـــــــط ارتفاع كيزان  بحدود و ســـــــــم،    160متوســـــــــط ارتفاع النبات بحدود 
الحبي الذي  اإلنتاجيزرع بهدف الحصــول على  و طن/هكتار،   10.29يقدر متوســط غلت  الحبية بحدود و يوم،   105  -100الفيزيولووي 

في صــناعة أعالف الدواون والجلوكوز والنشــاء ورقائق الذرة واســتاراج الزيت، يمتاز بتماثل عالي بالشــكل الظاهري )نشــرة اعتماد  يدخل
 (.2000، 1هجين الذرة الصفراء باسل

ــل  -د ــورية عام  ا  هجين زووي من إنتاج الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  (:  2Bرمز ل  ) 2الهجين باسـ ، 2000عتمد للزراعة في سـ
متوســـط عدد األيام حتى مرحلة النضـــج الفيزيولووي و ســـم،    80متوســـط كوزه الرئيســـي بحدود و ســـم،    185متوســـط ارتفاع النبات بحدود  و 

ــط غلت  الحبية بحدود  و يوم،   115  -105 ــول على  و طن/هكتار،   12.19يقدر متوســـــ الحبي الذي يدخل في  اإلنتاجيزرع بهدف الحصـــــ
صـناعة أعالف الدواون والجلوكوز والنشـاء ورقائق الذرة واسـتاراج الزيت، يمتاز بتماثل عالي بالشـكل الظاهري )نشـرة اعتماد هجين الذرة 

 (.2000، 2الصفراء باسل
 والهجن السابقة بثالثة مواعيد كما يلي: األصنافزرعت 

 .2011حزيران لعام  30و 2010تموز لعام  1: في T1 األول* الموعد 
 .2011تموز لعام  11و 2010تموز لعام  11: في T2 * الموعد الثاني
 .2011تموز لعام  21و 2010تموز لعام  21: في T3* الموعد الثالث 

ضــعت مواعيد ال Split-plot Designصــممت التجربة بتصــميم القطع المنشــقة  زراعة في القطع الرئيســة، بواقع ثالثة مكررات بحيث تو 
ــنف في كل موعد ) ــاحة   36=    3×   4×    3لكل صــــــــ  120م للقطعة التجريبية بكثافة  7×    3ذات أبعاد   2م  21قطعة تجريبية(، بمســــــــ

ــبوعين، وأ خذت كافة القراءات عند الحصــــ  تنبات/مكرر؛ وتم ــبة مراقبة التجربة بشــــكل دوري من الزراعة وبمعدل مرة كل أســ اد وهي: نســ
 .كتارية طن/هـاإلنتاوو فاقد الءلة%، و الضرر على الكيزان%، و نسبة إصابة الكيزان%، و الضرر على السوق%، و إصابة السوق%، 

الكلي وبالتالي العائد الصــــــــافي الناتج عن تأثير زراعة بذار أربعة أصــــــــناف وهجن ماتلفة للذرة   إليراداعتمد في حســــــــا  التكلفة الكلية وا
ــفراء الماتلفة، على الواقع لد  المزارع العادي بءض النظر عن  ــفراء بثالثة مواعيد للزراعة في حفارات ســـــــاق الذرة الصـــــ ــعارالصـــــ  األســـــ

 الكلي وعلى مستو  المكرر الواحد، وكانت كما يلي: اإليرادو  اإلنتاجالرسمية لألوور ومستلزمات 
ــتو  المكرر في المعامالت الماتلفة. تقدير متوسططا التكلفة الكلية لمحصططوذ الذرة الصططفراء: 1 ــبت التكلفة الكلية على مسـ ثم أ خذ  ،ح سـ

ــفراء المروي وفقًا للطريقة المتبعة في المجمو متوســـــط المكررات،  ســـــبت تكلفة محصـــــول الذرة الصـــ ــادرة عن وزارة وح  ــائية الصـــ عة اإلحصـــ
 (، والتي تضمنت:2016الزراعة واالصال  الزراعي في سورية )

 يكي( لكل هكتار من وحدة المساحة، وهي كما يلي:األمر أ. األوور: حسبت كافة أوور العمل المزرعي سواء بشري أو  لي )بالدوالر 
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زراعـة، وأوور نـقل الســــــــــــــمـاد البـلدي والكيمـيائي، وأوور نثر الســــــــــــــمـاد البـلدي وأوور ال ذار )التـقاوي(،أوور إعـداد األرض، وأوور نـقل البـ 
الدراس( )والكيميائي، وأوور عمليات السـقاية، وأوور التفريد والتعشـية، وأوور الحصـاد وتقشـير الكيزان، وأوور فرا الحبو  من الكيزان 

 والتعبئة، وأوور نقل المحصول للتسويق.
 يكي( لكل هكتار من وحدة المساحة، وتضمنت ما يلي:األمر بت قيم كافة المستلزمات )بالدوالر حس :اإلنتاج . قيمة مستلزمات 

 قيمة األسمدة البلدية والكيميائية، وقيمة مياه الري، وقيمة البذار )التقاوي( للزراعة، وقيمة أكياس التعبئة للمحصول.
 المصاريف على التكلفة الكلية وهي:يضاف عادة مجموعة من  اإلضافات على التكلفة الكلية:ج. 

 .اإلنتاج% من مجموع األوور وقيمة مستلزمات 4.5* نفقات نثرية: وتقدر بـنحو 
 .اإلنتاج% من مجموع األوور وقيمة مستلزمات 5* فائدة رأس المال: ويقدر بـنحو 
 الحبي. اإلنتاج% من قيمة 15* أورة األرض: وتقدر بـنحو 

 أي أن:
 + النفقات النثرية + فائدة رأس المال + أورة األرضاإلنتاجاألوور + قيمة مستلزمات التكلفة الكلية = 

)بالدوالر الكلي على مســـــتو  المكرر في المعامالت الماتلفة   إليرادحســـــة ا الكلي لمحصطططوذ الذرة الصطططفراء:  اإليراد. تقدير متوسطططا 2
 الثانوي لكل هكتار من وحدة المساحة كما يلي : إليرادي وااألول إليرادوهو مجموع ا ثم أ خذ متوسط المكررات،يكي( األمر 

 .المباع × سعر المبيع( اإلنتاجي = كمية األول اإليراد)  الحبي اإلنتاجأ. قيمة 
 .الثانوي( اإليراد)  . قيمة بقايا المحصول من سوق وأغلفة و قوالا الكيزان

 أي أن:
 الحبي + قيمة بقايا المحصول  اإلنتاجالكلي = قيمة  اإليراد

ــافي للمعامالت الماتلفة في كل مكرر  . تقدير متوسططا العائد الصططافي لمحصططوذ الذرة الصططفراء:3 ــة العائد الصـ بتطبيق المعادلة ح سـ
 التالية:

 التكلفة الكلية  - الكلي   اإليرادالعائد الصافي = 
 ثم أ خذ متوسط المكررات

عند    LSDوقورنت المتوسطات في القراءات الماتلفة وفقًا الختبار أقل فرق معنوي    Fام اختبار فيشر  حصائيًا باستادإحللت كافة النتائج  
 CoStat ver. 6.4 (CoStat, 2008 .)باستادام برنامج  0.05مستو  المعنوية 

 النتائج والمناقشة:
 الصفراء على السوق:. تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع في نسبة إصابة وضرر حفارات ساق الذرة 1

الماتلفة تبعًا الختالف مواعيد الزراعة والصنف المزروع  لألصناف والهجن  تباينت نسبة إصابة سوق نباتات الذرة الصفراء بحفارات الساق  
ة % مقارن 29.27المستادم، إذ أد  التأخير في موعد الزراعة النافاض معنوي في نسبة إصابة السوق حيث بلءت بالموعد الثالث 

  26.98، كما بلغ متوسط نسبة إصابة السوق في الموعد الثالث  2010% على التوالي عام    34.48و    35.70والثاني    األولبـالموعدين  
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والهجن بمد  إصابة سوقها،   األصناف. كذلك اختلفت  2011والثاني على التوالي عام    األول% للموعدين    32.32و    33.61% مقابل  
على التوالي   2011و  2010% خالل عامي  20.28و  22.58والهجن إصابة بمتوسط بلغ  األصنافل أق 1حيث كان الهجين باسل
% خالل    38.84و    40.46والهجن إصابة بمتوسط بلغ    األصنافأكثر    2والهجن، وكان الهجين باسل  األصناف وبفارق معنوي عن بقية  

لهجن. كما ي الحظ ارتفاع متوسط نسبة إصابة سوق نباتات الذرة وا   األصنافعلى التوالي وبفارق معنوي عن بقية    2011و  2010عامي  
 (. 1والهجن )الجدول  األصنافوفي وميع المواعيد ولكافة   2011مقارنة بعام  2010الصفراء خالل عام 

 في نسبة إصابة وضرر حفارات ساق الذرة الصفراء على السوق  . تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع1الجدول 

 موعد الزراعة العام  القراءات 
متوسط   الصنف المزروع 

 G1 G82 B1 B2 الموعد 

 %
ق 

سو
ال
ة 

اب
ص

 إ
بة

س
ن

 

2010 

T1 34.64 40.44 24.46 43.27 35.70a 

T2 33.42 38.98 23.84 41.68 34.48ba 

T3 28.56 32.67 19.44 36.43 29.27c 

  32.20a 37.36b 22.58c 40.46d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =3.48التفاعل=  2.76موعد الزراعة=  2.01الصنف 

2011 

T1 31.69 38.43 21.91 42.39 33.61a 

T2 30.47 37.46 20.75 40.58 32.32ba 

T3 26.56 29.63 18.19 33.55 26.98c 

  29.57a 35.18b 20.28c 38.84d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =1.82التفاعل=  1.51موعد الزراعة=  1.05الصنف 

 %
ق 

و
س

 ال
ى

عل
ر 

ضر
ال

 

2010 

T1 19.34 25.55 13.68 29.64 22.05a 

T2 17.12 23.83 12.39 27.66 20.25ba 

T3 15.17 19.97 10.89 24.48 17.63c 

  17.21a 23.12b 12.32c 27.26d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =1.86التفاعل=  1.81موعد الزراعة=  1.07الصنف 

2011 

T1 17.98 23.68 12.93 26.43 20.26a 

T2 15.82 21.30 11.57 24.13 18.21b 

T3 12.63 18.83 10.20 20.71 15.59c 

  15.48a 21.27b 11.56c 23.76d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =2.09التفاعل=  0.75موعد الزراعة=  1.21الصنف 

 وجود االحرف المتشابه في المقارنات المخلفة للمتوسطات في نفس الصف أو العمود يدل على عدم وجود فروق معنوية.# 

الماتلفة نتيجة إصـابتها بحفارات سـاق الذرة الصـفراء تبعًا لألصـناف والهجن  اختلف متوسـط نسـبة الضـرر في سـوق نباتات الذرة الصـفراء  
الختالف مواعيد الزراعة والصـنف المزروع المسـتادم، إذ أد  التأخير في موعد الزراعة إلى انافاض متوسـط نسـبة الضـرر الظاهري في 

، وإلى 2010التوالي خالل عام    والثاني والثالث على األول% عند موعد الزراعة    17.63و   20.25و   22.05الســـــوق إذ وصـــــل إلى  
مع مالحظة أن وميع الفروق بين متوســـطات   2011% لنف  ترتية مواعيد الزراعة الســـابقة خالل عام    15.59و   18.12و   20.26

اختلفت  . كذلك2010والثاني لم يكن معنويًا عام   األولما عدا الفرق بين الموعدين    المواعيد الثالثة كانت معنوية ولكال عامي الدراســــة،
% خالل   11.56و   12.32والهجن ضــررًا في بمتوســط  األصــنافأقل   1والهجن بمتوســط الضــرر، حيث كان الهجين باســل األصــناف
 2والهجن ضــررًا كان الهجين باســل األصــنافوالهجن، أما أكثر  األصــنافعلى التوالي وبفارق معنوي عن بقية   2011و   2010عامي 

والهجن، بينما بلءت  األصـــــــــــنافعلى التوالي وبفارق معنوي عن بقية   2011و   2010امي % خالل ع  23.76و   27.26بمتوســـــــــــط 
 2011و   2010خالل عامي  82% عند صـنف غوطة  21.27و   23.12و   1% عند صـنف غوطة  15.48و   17.21نسـبة الضـرر  
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وفي وميع   2011مقارنة بعام   2010على التوالي، وي الحظ ارتفاع متوســـــط نســـــبة الضـــــرر في ســـــوق نباتات الذرة الصـــــفراء خالل عام  
 (.1والهجن )الجدول  األصنافالمواعيد ولكافة 

 الكيزان:  . تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع في نسبة إصابة وضرر حفارات ساق الذرة الصفراء على2
ــير بيانات الجدول ) ــابة  2تشـــــــ ــبة إصـــــــ الكيزان وفي كال عامي ( إلى أن تأخير موعد الزراعة أد  إلى انافاض معنوي في متوســـــــــط نســـــــ

% في   14.31% في الموعد الثاني وحتى   18.88، وانافض إلى  األول% في الموعد    20.62الدراســـــة، إذ بلغ متوســـــط هذه النســـــبة 
%   15.97إلى   األول% في الموعد    18.15إذ انافض المتوســط من   2011، وكذلك الحال في عام  2010الموعد الثالث خالل عام 

ــابة الكيزان لد    12.51في الموعد الثاني و ــبة إصــــ ــط لنســــ ــناف والهجن، فقد بلغ أعلى متوســــ ــبة لألصــــ % في الموعد الثالث. أما بالنســــ
ــ   82% تاله الصنف غوطة  22.46والذي وصل إلى    2الهجين باسل ــ   1% ثم الصنف غوطة  19.57بـــــــــــ % وأخيرًا الهجين   15.97بـــــــــــ

% ألصناف   10.92و  14.31و  17.26و  19.69فبلغ هذا المتوسط   2011، أما في عام  2010ام  % خالل ع  13.75بـــــــــــــــ  1باسل
 معنوية وفي عامي الدراسة. األصنافعلى التوالي، وكانت وميع الفروق بين متوسطات  1و باسل 1و غوطة 82وغوطة 2باسل

تلفة نتيجة إصـابتها بحفارات سـاق الذرة الصـفراء تبعًا  المالألصـناف والهجن  تباين متوسـط نسـبة الضـرر في كيزان نباتات الذرة الصـفراء 
الختالف مواعيد الزراعة وصـــــنف البذار المزروع، إذ أد  التأخير في موعد الزراعة إلى انافاض متوســـــط نســـــبة الضـــــرر في الكيزان إذ 

 12.29، وإلى 2010 والثـاني والثـالـث على التوالي خالل عـام األول% في موعـد الزراعـة  10.48و 12.69و 14.25وصـــــــــــــــل إلى 
مع مالحظة أن وميع الفروق بين متوســــــــــــطات المواعيد   2011% لنف  ترتية مواعيد الزراعة الســــــــــــابقة خالل عام    8.83و  11.01و

. في حين اختلفــت 2010والثــاني لم يكن معنويــًا عــام  األولمــا عــدا الفرق بين الموعــدين  الثالثــة كــانــت معنويــة في عــامي الــدراســـــــــــــــة،
% خالل عامي   14.19و  16.25أعلى ضــــررًا في الكيزان بمتوســــط بلغ  2ن بمتوســــط الضــــرر، إذ حقق الهجين باســــلوالهج األصــــناف
والهجن ضـــــــــررًا في الكيزان كان الهجين   األصـــــــــنافوالهجن، أما أقل    األصـــــــــنافعلى التوالي وبفارق معنوي عن بقية   2011و  2010
ــل ــط بلغ   1باســ ــنافعن بقية  معنوي   وبفارق    على التوالي  2011و  2010% خالل عامي   7.46و  8.63بمتوســ والهجن )الجدول  األصــ
2.) 
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 في نسبة إصابة وضرر حفارات ساق الذرة الصفراء على الكيزان  . تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع2الجدول 

 موعد الزراعة العام  القراءات 
متوسط   المزروع الصنف 

 G1 G82 B1 B2 الموعد 

 %
ن 

زا
كي

ال
ة 

اب
ص

 إ
بة

س
ن

 

2010 
T1 18.56 22.82 15.97 25.14 20.62a 

T2 16.59 20.53 14.52 23.89 18.88b 
T3 12.76 15.35 10.77 18.35 14.31c 

  15.97a 19.57b 13.75c 22.46d متوسط الصنف 
LSD 0.05  =1.55التفاعل=  0.47موعد الزراعة=  0.89الصنف 

2011 
T1 17.52 20.09 12.36 22.64 18.15a 
T2 14.63 17.86 11.57 19.82 15.97b 

T3 10.80 13.81 8.83 16.62 12.51c 
  14.31a 17.26b 10.92c 19.69d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =1.08التفاعل=  2.10موعد الزراعة=  0.63الصنف 

 %
ن 

زا
كي

 ال
ى

عل
ر 

ضر
ال

 

2010 
T1 12.84 15.66 9.77 18.71 14.25a 

T2 11.44 13.95 8.85 16.50 12.69ba 
T3 9.72 11.39 7.26 13.53 10.48c 

  11.34a 13.67b 8.63c 16.25d متوسط الصنف 
LSD 0.05  =1.41التفاعل=  1.61موعد الزراعة=  0.81الصنف 

2011 
T1 10.65 13.58 8.44 16.48 12.29a 
T2 9.31 12.09 7.83 14.79 11.01b 

T3 7.53 10.35 6.12 11.30 8.83c 
  9.16a 12.01b 7.46c 14.19d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =1.40التفاعل=  0.35موعد الزراعة=  0.81الصنف 
 العمود يدل على عدم وجود فروق معنوية.# وجود االحرف المتشابه في المقارنات المخلفة للمتوسطات في نفس الصف أو 

 ية )طن/هكتار(:اإلنتاج. تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع في نسبة فاقد الغلة )%( و 3
أثر اختالف موعد الزراعة في متوســـط نســـبة فاقد الءلة لنباتات الذرة الصـــفراء لألصـــناف والهجن الماتلفة نتيجة إصـــابتها بحفارات ســـاق 

ــبة فاقد الءلة   ــفراء الماتلفة، إذ كانت نسـ ــط  األدنىالذرة الصـ  2011و  2010في عامي  %    17.76و  20.37عند الموعد الثالث بمتوسـ
كافة  % لنف  ترتية عامي الدراســة، وكانت  21.15و  23.48بمتوســط   األولعند الموعد    األعلىبة فاقد الءلة  نســ على التوالي، وكانت 

في الهجين  األدنىالفروق بين متوســــــطات المواعيد معنوية في عامي الدراســــــة. أما بالنســــــبة لألصــــــناف والهجن فكانت نســــــبة فاقد الءلة  
بمتوســط  2في الهجين باســل  األعلىعلى التوالي، ونســبة فاقد الءلة    2011و  2010% خالل عامي    15.36و  15.99بمتوســط  1باســل
 (.3كانت معنوية )الجدول  األصنافلنف  ترتية عامي الدراسة، مع مالحظة أن كافة الفروق بين متوسطات %  30.43و 34.36
طن/هكتار، تاله    7.85في الموعد الثالث بمتوسـط ية لمحصـول الذرة الصـفراء تبعًا لموعد الزراعة، إذ بلغ أعلى معدل لها اإلنتاواختلفت 

فقد بلغ   2011، أما عام  2010طن/هكتار خالل عام    7.14بمتوســـــط  األولطن/هكتار، وأخيرًا الموعد    7.42الموعد الثاني بمتوســـــط 
ارق معنوي بين متوسطات والثاني والثالث على التوالي وبف  األولطن/هكتار لمواعيد الزراعة    8.28و  7.86و  7.51متوسط الءلة الحبية  

ية، إذ حققت الهجن أعلى غلة حبية اإلنتاووالهجن المزروعة في معدالت  األصــــــــــــنافالمواعيد الثالثة في عامي الدراســــــــــــة. كما تباينت 
على التوالي، تاله    2011و  2010طن/هكتار خالل عامي   9.24و  8.91 1، حيث بلغ أعلى متوســــط للهجين باســــلاألصــــنافمقارنة ب

 1طن/هكتار لنف  ترتية عامي الدراســـــــة، بيمنا حل ثالثًا الصـــــــنف غوطة   8.42و   7.82بمتوســـــــط بلغ  2وبفارق معنوي الهجين باســـــــل
طن/هكتار   6.64و  6.24 بمتوســط  82على التوالي، وأخيرًا الصــنف غوطة  2011و   2010طن/هكتار لعامي   7.24و  6.92بمتوســط 

 (.3لنف  ترتية عامي الدراسة )الجدول 
 



 

Al-Jouri – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 364-376 September 2019 
 

 2019 سبتمبر /أيلول 376-364(:  3) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – الجوري  371

 ية اإلنتاجفي فاقد الغلة وانعكاسها في  . تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع3الجدول 

 العام  القراءات 
موعد  

 الزراعة 

متوسط   الصنف المزروع 

 G1 G82 B1 B2 الموعد 

 %
ة 

غل
 ال

قد
فا

 

2010 
T1 18.45 22.09 16.74 36.65 23.48a 
T2 17.84 20.79 15.95 34.84 22.35b 
T3 16.29 18.32 15.28 31.58 20.37c 

  17.52a 20.40b 15.99c 34.36d متوسط الصنف 
LSD 0.05  =0.20التفاعل=  0.27موعد الزراعة=  0.11الصنف 

2011 
T1 16.57 19.23 16.33 32.46 21.15a 
T2 15.49 18.69 15.61 30.94 20.18b 
T3 12.84 16.17 14.13 27.89 17.76c 

  14.97a 18.03b 15.36c 30.43d متوسط الصنف 
LSD 0.05  =0.90التفاعل=  0.91موعد الزراعة=  0.52الصنف 

ج
تا

إلن
ا

هـ
ن/

ط
ة 

ي
ار 

كت
 

2010 
T1 6.61 5.89 8.62 7.45 7.14a 
T2 6.83 6.18 8.91 7.76 7.42b 
T3 7.31 6.63 9.19 8.24 7.85c 

  6.92a 6.24b 8.91c 7.82d متوسط الصنف 
LSD 0.05  =1.72التفاعل=  0.77موعد الزراعة=  0.99الصنف 

2011 
T1 6.91 6.22 8.88 8.03 7.51a 
T2 7.16 6.57 9.28 8.44 7.86ba 
T3 7.64 7.13 9.55 8.78 8.28c 

  7.24a 6.64b 9.24c 8.42d متوسط الصنف 
LSD 0.05  =1.11التفاعل=  1.07موعد الزراعة=  0.64الصنف 

 # وجود االحرف المتشابه في المقارنات المخلفة للمتوسطات في نفس الصف أو العمود يدل على عدم وجود فروق معنوية.

 . تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع في بعض المؤشرات االقتصادية لمحصوذ الذرة الصفراء:4
 1296.55تباينت التكلفة الكلية لمحصــــــــــــــول الذرة الصــــــــــــــفراء تبعًا لموعد الزراعة، إذ بلغ أعلى معدل لها في الموعد الثالث بمتوســــــــــــــط 

خالل عام  كتاردوالر/ه  1254.82بمتوســـــــط   األول، وأخيرًا الموعد  كتاردوالر/ه  1271.34، تاله الموعد الثاني بمتوســـــــط كتاردوالر/ه
ــط التكلفة الكلية    2011، أما في عام  2010 لمواعيد الزراعة الثالث  هكتاردوالر/  1449.20و  1473.04و  1501.17فقد بلغ متوســـــــــ
والهجن المزروعة  األصــنافعلى التوالي وبفارق معنوي بين متوســطات المواعيد الثالثة ولكال عامي الدراســة. كما تباينت  األولوالثاني و 
 كتاردوالر/ه  1590.12و  1384.10، إذ بلغ هذا متوســــــــط قدره األصــــــــنافالكلية، إذ حققت الهجن أعلى متوســــــــط مقارنة ب في التكلفة

بمتوســـــــــط بلغ  2على التوالي كأعلى متوســـــــــط للتكلفة، تاله وبفارق معنوي الهجين باســـــــــل  2011و  2010خالل عامي    1للهجين باســـــــــل
 1222.46بمتوســــــــــــــط قـدره  1ة ذاتهمـا، بينمـا حـل ثـالثـًا الصــــــــــــــنف غوطـةخالل عـامي الـدراـســـــــــــــ  كتـاردوالر/ه  1522.72و  1306.97

 1373.0و 1183.41بمتوســــــــــــــط قــدره  82على التوالي، وأخيرًا الصــــــــــــــنف غوطــة 2011و 2010لعــامي  كتــاردوالر/ه 1411.98و
 (.4لنف  ترتية عامي الدراسة )الجدول  كتاردوالر/هـ

الكلي لمحصـــول الذرة الصـــفراء وارتبط هذا المتوســـط بعالقة طردية مع تأخر موعد الزراعة  اإليرادأثر اختالف موعد الزراعة في متوســـط 
ــث على التوالي عــــام  األولللموعــــد  كتــــاردوالر/ه 1747.88و 1660.45و 1603.14فبلغ  ــاني والثــــالــ  1992.66، و2010والثــ
، علـمًا أن ـكاـفة الفروق بين متوســــــــــــــطـات المواعـيد ـكاـنت 2011لنف  ترتـية مواعـد الزراعـة عـام   كـتاردوالر/ه  2180.57و  2078.87و

 معنوي   وبفارق   األدنىإلى  األعلىالكلي من   اإليرادمعنوية ولكال عامي الدراســـــــــــــة. أما بالنســـــــــــــبة لألصـــــــــــــناف والهجن فرتة متوســـــــــــــط 
ــناف  كتاردوالر/ه  1797.83و  1944.02و  2233.15و  2361.14 ــلألصـــــ ــل 1باســـــ على التوالي عام   82و غوطة 1و غوطة  2و باســـــ
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)الجدول   2010وبفارق معنوي عام    األصنافلنف  ترتية  كتاردوالر/هــــــ   1429.08و  1569.75و  1756.07و  1927.07،  2011
4.) 

 في بعض المؤشرات االقتصادية لمحصول الذرة الصفراء . تأثير موعد الزراعة والصنف المزروع4الجدول 

 العام  القراءات 
موعد  

 الزراعة 

متوسط   الصنف المزروع 

 G1 G82 B1 B2 الموعد 

هـ
ر/

ال
دو

ة 
لي
لك

 ا
فة

كل
لت

ا
ار 

كت
 

2010 

T1 1204.01 1163.03 1367.03 1285.20 1254.82a 

T2 1217.30 1180.10 1384.30 1303.66 1271.34b 

T3 1246.08 1207.10 1400.97 1332.04 1296.55c 

  1222.46a 1183.41b 1384.10c 1306.97d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =17.84التفاعل=  19.08موعد الزراعة=  8.73الصنف 

2011 

T1 1390.04 1344.43 1565.77 1496.57 1449.20a 

T2 1406.50 1368.33 1593.05 1524.30 1473.04b 

T3 1439.41 1406.42 1611.53 1547.30 1501.17c 

  1411.98a 1373.06b 1590.12c 1522.72d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =13.22التفاعل=  16.19موعد الزراعة=  6.54الصنف 

اد
ير

إل
ا

 
هـ

ر/
ال
و
 د

ي
كل

ال
ار 

ت
 

2010 

T1 1505.72 1358.41 1867.86 1680.58 1603.14a 

T2 1551.85 1417.61 1927.75 1744.60 1660.45b 

T3 1651.67 1511.23 1985.58 1843.04 1747.88c 

  1569.75a 1429.08b 1927.07c 1756.07d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =16.44التفاعل=  19.22موعد الزراعة=  7.17الصنف 

2011 

T1 1864.67 1694.29 2273.10 2138.59 1992.66a 

T2 1924.18 1780.71 2371.74 2238.86 2078.87b 

T3 2043.21 1918.48 2438.59 2322.01 2180.57c 

  1944.02a 1797.83b 2361.14c 2233.15d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =17.74التفاعل=  18.76موعد الزراعة=  6.82الصنف 

هـ
ر/

ال
دو

ي 
اف

ص
 ال

ئد
عا

ال
ار 

كت
 

2010 

T1 301.72 195.37 500.83 395.38 348.33a 

T2 334.55 237.51 543.46 440.94 389.11b 

T3 405.59 304.14 584.61 511.00 451.33c 

  347.29a 245.67b 542.97c 449.11d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =28.74التفاعل=  39.70موعد الزراعة=  16.60الصنف 

2011 

T1 474.63 349.86 707.33 642.01 543.46a 

T2 517.69 412.38 778.69 714.56 605.83b 

T3 603.80 512.05 827.05 774.71 679.40c 

  532.04a 424.77b 771.02c 710.43d متوسط الصنف 

LSD 0.05  =16.02التفاعل=  16.18موعد الزراعة=  9.24الصنف 
 فروق معنوية.# وجود االحرف المتشابه في المقارنات المخلفة للمتوسطات في نفس الصف أو العمود يدل على عدم وجود 

  543.46و 348.33أدت عمليات التأخير في موعد الزراعة الرتفاع العائد الصافي لمحصول الذرة الصفراء، حيث ارتفع المتوسط من 
في الموعد الثاني لنف   كتاردوالر/هـ 605.83و 389.11على التوالي، إلى  2011و 2010خالل عامي  األولفي الموعد  دوالر/هـ

على التوالي عند الموعد الثالث، مع مالحظة أن    2011و   2010لعامي    كتاردوالر/هـ  679.40و  451.33ترتية عامي الدراسة، وإلى  
 األصنافكافة الفروق بين متوسطات المواعيد الثالثة كانت معنوية وفي عامي الدراسة. كذلك تباينت قيمة متوسط العائد الصافي بين 

  2و باسل 1باسلوبفارق معنوي ألصناف  كتاردوالر/ه 245.67و 347.29و 449.11و 542.97والهجن الماتلفة، إذ المتوسط 
وبفارق   األصنافلنف  ترتية    كتاردوالر/هـ  424.77و  532.04و  710.43و  771.02و  ،2010على التوالي عام    82وغوطة  1وغوطة

 (. 4)الجدول   2011معنوي عام 
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ــفراء  األصـــــنافمواعيد الزراعة و تعد  ــاق الذرة الصـــ  ,.Achhami et al)  المزروعة من الطرق الهادفة في المكافحة الزراعية لحفارات ســـ
2015; Wanja et al., 2015; Sidar et al., 2017)،   .والتي تعد من أهم المكونات الرئيســـة لنظام المكافحة المتكاملة لهذه ا فة

وفاقد الءلة لهذه الحفارات   ،والضــرر في الســوق والكيزان  اإلصــابةإذ يالحظ ووود عالقة عكســية لنتائج متوســطات طرق قياس مســتويات 
ــابةن  مع التأخير في موعد الزراعة، وقد يعود ذلك إلى هرو  الموعد المتأخر م ــكل  اإلصــــــ على  إيجابي   ، وقد انعكســــــــت هذه النتائج بشــــــ

ية. وقد تعود الفروق بين أصـــــــناف وهجن نباتات الذرة اإلنتاوية، إذ يالحظ العالقة اإليجابية بين التأخير في موعد الزراعة وزيادة اإلنتاو
والهجن، أو إلى  األصـنافي التركية الوراثي لهذه  وضـرر السـوق والكيزان وفاقد الءلة، إلى االختالفات ف  اإلصـابةالصـفراء في مسـتويات 
ــم ــمًا في مقاومة هذه الحفارات )االتباين في تركية وســــــــ ــوق النباتات والتي تعد عاماًل حاســــــــ  ;Santiago et al., 2003كة ودر ســــــــ

Santiago et al., 2006.) 
 ،ج المكافحة المتكاملة لحفارات ساق الذرة الصفراءيعد العامل االقتصادي ومقدار الربا من تطبيق أي عنصر أو مكون من مكونات برنام

عاماًل محددًا في اعتماد هذا العنصر أو المكون في مثل هذه البرامج. وقد يعود التباين في التكلفة الكلية ألصناف وهجن نباتات الذرة 
مما ينتج عنة اختالف األوور   ،الصفراء من موعد  خر إلى االختالفات الجوهرية في الءلة الحبية لألصناف والهجن في المواعيد الماتلفة

أكياس التعبئة، أما االختالفات في التكلفة الكلية ألصناف وهجن نباتات الذرة الصفراء ضمن نف  موعد الزراعة، فقد تعود إلى   وقيمة
الكلي لمحصول الذرة  اإليرادالتباينات في قيمة البذار والءلة الحبية الااصة بكل صنف وهجين. في حين قد يعود سبة االختالفات في 

وقيمة بقايا المحصول عند مواعيد الزراعة    ،الحبي  اإلنتاجإلى تباين كمية وقيمة    ،والهجن  األصناف الزراعة وضمن    الصفراء ضمن مواعيد 
الكلي لمواعيد الزراعة وأصناف وهجن نباتات الذرة الصفراء   اإليرادوقد انعكست االختالفات في التكلفة الكلية و   .والهجن الماتلفة  األصنافو 

 المعامالت. في العائد الصافي لهذه
 االستطنطتطاجطات:

مع تأخير موعد الزراعة، لتتحول هذه العالقة إلى الطردية   عكسيةرتبط متوسط نسبة إصابة وضرر السوق والكيزان، وفاقد الءلة بعالقة ا
والهجن المدروسة فقد تباينت في متوسط  األصنافوهجن نباتات الذرة الصفراء المدروسة. أما  األصنافية وفي كافة اإلنتاومع متوسط 

، في  1، ثم الصنف غوطة82، تاله الصنف غوطة2عند الهجين باسل  األعلىإذ كان المتوسط    ،نسبة وشدة إصابة وضرر السوق والكيزان
أعلى متوسط،  1سلية فحقق الهجين بااإلنتاويجابًا في إفي كافة المواعيد، وانعك  ذلك  1عند الهجين باسل األدنىحين كان المتوسط 
في كافة المواعيد. ارتبط التأخير في موعد    82عند الصنف غوطة  األدنى، في حين كان المتوسط  1، ثم الصنف غوطة2تاله الهجين باسل

 يراداإلفي حين اختلف متوسط التكلفة و   .األصناففي كافة الهجن و والعائد الصافي و   اإليرادمتوسط التكلفة و الزراعة بعالقة طردية بكل  من  
، في حين كان 1، ثم الصنف غوطة2، تاله الهجين باسل1عند الهجين باسل األعلىباختالف الصنف، إذ كان المتوسط والعائد الصافي 

 في كافة المواعيد.  82عند الصنف غوطة األدنىالمتوسط 
 التوصيات:

تموز بهدف الهرو   20إلى  10زراعة محصول الذرة الصفراء في محافظة دير الزور بالعروة التكثيفية في الفترة  من توصي الدراسة ب
بحفارات ساق الذرة الصفراء، مع األخذ بعين االعتبار الفترة الزمنية الالزمة للصنف أو الهجين المزروع للوصول    اإلصابة قدر اإلمكان من  
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لما ل  من صفات ويدة في    1ووي والظروف الجوية السائدة في المنطقة. والعمل على نشر زراعة الهجين باسلإلى مرحلة النضج الفيزيول
السائد للزراعة في   82ولءلت  الحبية المرتفعة مقارنة بصنف الذرة الصفراء غوطة ،بحفارات ساق الذرة الصفراء الماتلفة اإلصابةتحمل 

اد الزراعي. وكذلك إوراء دراسة اقتصادية دقيقة لزراعة محصول الذرة الصفراء ضمن عروات  وذلك بالتعاون مع اإلرش ، منطقة الدراسة
ولتفاعل العاملين    ، متضمنة الجدو  االقتصادية للعاملين السابقين كل على حدة  ، وأصناف ماتلفة في محافظة دير الزور  ،الزراعة األخر  

 السابقين مع بعضهما البعض.
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Abstract 

This research aimed to study the impact of both; sowing date and variety in 

controlling maize stem-borers and its influence on the production as well as the 

total cost, revenue, and net profit of the cultivation of maize crop. This study was 

carried out at Al-Meriayah Research Station in Deir Ez-Zor governorate during 

2010 and 2011. Maize varieties and hybrids i.e. Ghouta82, Ghouta1, Basel1 and 

Basel2 were cultivated in the intensive planting time, every ten days starting on 

the first of June. The results showed that the total costs increased with the delay 

of planting date with an average about 1149.2, 1473.04 and 1501.17 dollar/ha in 

the first, second and third sowing dates respectively in 2011. The maximum and 

minimum average of costs were about 1384.1 and 1183.41 dollar/ha for Basel1 

hybrid and Ghouta82 variety, respectively in 2010. The total revenue was 

positively correlated with the date of sowing. The lowest total revenue was 

detected in Gouta82, but Bessel1 achieved the highest value. As a result, Basel1 

hybrid achieved the highest net profit (542.97 dollar/ha) in 2010, as well as the 

third date of sowing (21st July) gave the highest net profit (679.4 dollar/ha) in 

2011. 
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