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 ملخص ال
سورية    /نفذت الدراسة في محطة الصنوبر التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية

  عدد من اختبار كفاءة    بهدف،  2021، خالل الموسم الزراعي  على محصول الذرة السكرية
، Chilo spو      Sesamia spساق الذرة    في مكافحة ثاقباتالمبيدات الكيميائية والحيوية  

رش بالمبيدات   تضمنت التجربة ثماني معامالت: )شاهد،. الكمي انعكاس ذلك على اإلنتاجو 
  Oxamyl    ،Chlorpyrifos،  Chromafenozide،Emamectin  الكيميائية:

Benzoate  ،ة:الحيوي  اتالمبيدورش ب  Bacillus subtilis   ،Beauveria Bassiana  
( ) b10  ،)Beauveria Bassianaالعزلة  المبيدات ((.  b8العزلة  أهمية  النتائج  أظهرت 

اإلصابة   تخفيض نسبةعلى  حيث عملت  الذرة،  نواعها في مكافحة ثاقبات ساق  باختالف أ
أ بعد  حتى  الساق  الرش، بثاقبات  من  أعلى  و   سبوعين  اكانت  فاعلية  لمبيد المبيدات 

Chromafenozide  الرش  %88.88  بنسبة يومين من  بعد  المبيدات  كما    .وذلك  تباينت 
  B. Bassiana  الحيوية  معاملةالفقد تفوقت    ،تأثيرها على المعايير اإلنتاجية  المختبرة في

(8)b عدد العرانيس على  تأثركما  ،1-نبات. كغ 3.760 نتاجإمتوسط ب  على بقية المعامالت
 Chlorpyrifos  ينالنبات الواحد حيث ُسجل أعلى عدد للعرانيس في كل من معاملة المبيد

طول لأما بالنسبة  على التوالي،    1-نبات.نوسعر 18.00و    Chromafenozide   19.33و
 19.23على باقي المعامالت وسجلت    B. Bassiana  b(10)فقد تفوقت معاملة  العرنوس  

 .  للعرنوسسم 
، الذرة السكرية، مبيد حشري، مبيد حيوي،   sesamia sp    ،Chilo sp  كلمات مفتاحية:
 الفاعلية، اإلنتاج. 

 مقدمة: ال
 ,.Bukhsh et alالحبوب في العالم بعد القمح والرز )  من أهم محاصيل  ،Zea mays Lتعد الذرة الصفراء  

2012; Iqbal et al., 2017،)    ،والزيت كالنشاء،  الغذائية،  العناصر  من  بالعديد  ولغناها  العالية  الغذائية  لقيمتها 
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 Abebe andاستخداماتها كعلف للحيوانات )إضافة إلى إمكانية  (،  Farnham et al., 2003والبروتين، والفيتامينات )

Feyisa 2017ته في وحدة المساحة، نظرًا لنقص  (. يعاني محصول الذرة من العديد من المعوقات التي تحد من إنتاجي
تيجيات المكافحة المناسبة، وعدم التسميد الجيد، إضافة إلى تعرضه للعديد من اآلفات  يات الحديثة لإلنتاج كغياب استراالتقن

محصول   تهاجم  التي  الحشرية  األنواع  من  العديد  توجد  حيث  إنتاجيته،  على  تؤثر  رأسهاالتي  وعلى  الساق   الذرة  ثاقبات 
sesamia sp   وChilo sp  (Andow and Hilbeck, 2004; Groote et al., 2011 .) 

تعد ثاقبات ساق الذرة أحد أهم اآلفات التي تهاجم محصول الذرة حيث تسبب العديد من األضرار على النبات 
تهاجم اليرقات كافة األجزاء الهوائية    (، حيثMoeng et al., 2018خالل مراحل نموه المتتالية، ما يؤثر على إنتاجيته )

(، وتتغذى يرقات العمر األول على األوراق محدثة ثقوب صغيرة  والكيزان  األوراق، النورات المذكرة  األفرع،    للنبات )الساق،
الميت،   القلب  الساق مسببة  أولية(، كما تتغذى على قمة  أنفاقًا بداخلها، مما يسهل كسر و )أعراض  الساق محدثة  تدخل 

الفطرية والبكتيرية المرضية  المسببات  بالعديد من  لإلصابة  عرضة  ويجعلها   ,.Ndiritu 1999; Songa et al  الساق 

أشكال  .  ((2001 باختالف  التقليدية  المبيدات  استخدام  على  الذرة  ساق  ثاقبات  مكافحة  في  األساسية  الطرق  تعتمد 
صعبة الحشرات  هذه  مكافحة  أن  إال  رش(.  محاليل  أو  )حبيبات  ساق    ،مستحضراتها  داخل  محمية  اليرقات  لتواجد  نظرًا 

صفة المقاومة ضد العديد من المبيدات  وقدرتها على تطوير  يال الحشرة،  تعدد أجإضافة إلى  النبات أو في آباط األوراق،  
 (.( Bancole et al., 2020الحشرية 

ع الخضري بينت الدراسات بأن المبيدات الجهازية أكثر كفاءة من المبيدات السطحية عند استخدامها على المجمو 
 Khan andالواحد )زيادة عدد ووزن العرانيس على النبات    . كما أثرت على اإلنتاجية من خاللفي مكافحة ثاقبات الذرة

Amjad, 2000.)    بينت الدراسة التي أجراهاكماHaq   ( 2018وآخرون  ) في تخفيض  لمبيد الحشري ايميداكلوبريد  فاعلية ا
  Chiloذرة  أعلى إنتاجية في نباتات الذرة المصابة بثاقبة ساق الالحصول على  الضرر على األوراق ونسبة القلب الميت و 

 partellus    ،  ايمامكتين بنزوات. كما بالمبيد  المبيدين  كانمقارنة  في مكافحة   اً كبير   اً سبينوسات وكونفيدور دور   لتطبيق 
 . (  Mashwani et al., 2011; Ali et al., 2014ثاقبات الذرة )

المبيدات، إال أن آثارها السلبية على صحة اإلنسان والبيئة   والتوازن البيئي على الرغم من الفاعلية العالية لهذه 
صفة    (، إضافة إلى ظهورSisay et al., 2019; Russo et al., 2019والكائنات األخرى غير المستهدفة أكبر بكثير )

ن البد مكان  بالتالي  فضاًل عن ارتفاع كلفة استخدام المبيدات الكيميائية.  المقاومة لهذه المبيدات لدى العديد من الحشرات،  
  .، وآمنة على الصحة والبيئة واألعداء الحيوية، قليلة الكلفة للسيطرة على اآلفات الحشريةاالعتماد على طرق أكثر استدامة 

نحو   التوجه  جاء  هنا  للحشراتمن  الممرضة  الفطريات  باستخدام  الحيوية  مكافحة    ،المكافحة  في  الفعالة  الطرق  أحد 
( المحاصيل  تصيب  التي  لرتبة    (،Mahar et al., 2008; Fanning et al., 2018الحشرات    Hypocrealesتتبع 

 Kasambala))  أو داخل النباتهذه الفطريات في التربة    تتواجد و الحشرية،  المعروفة بمهاجمتها وقدرتها على قتل اآلفات  

Donga et al., 2021  يمكن النمو على مستنبتات غذائية،  لبيولوجيتها وقدرتها على  استخدامها كعوامل مكافحة   نظرًا 
للجنس    كما(.  Onwley et al., 2010)حيوية   التابعة  الفطرية  العزالت   Beauveria (Hypoceriales)تعد 

Cordycipitaceae  الحشرية األنواع  العديد من  ضد  حيوية  مكافحة  المستخدمة كعوامل  الفطريات  أهم   ,Bruck    من 
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حماية    (.(2010 على  يساعد  الحشرية  اآلفات  ضد  حيوية  مكافحة  كعوامل  للحشرات  الممرضة  الفطور  استخدام  إن 
على  و المحصول،   يساعد  كما  النافعة  بالكائنات  اإلضرار  دون  إنتاجيته  المبيدات الزيادة  استخدام  من  تقليل 

دور كل    (2020وآخرون )   Batoolبين  وقد    (. (Kuzhuppillymyal-Prabhakarankutty et al., 2021الكيميائية
الفطرين   الذرة    Trichoderma asperellumو    Beauveria bassianaمن  بثاقبة ساق  في تخفيض نسبة اإلصابة 

Ostrinia furnacalis    ،  وارتفاع معدل موت اليرقات المعاملة مقارنة بالشاهد، إضافة إلى تحسين الدفاعات النباتية ضد
البكتيريا  اإلصابة. كما يوجد   العديد من   ,Beauveria spوالفطريات  ،  Bacillus spp ،Pseudomonas sppهناك 

Metarhzium sp  ( الحشرية  اآلفات  من  العديد  ضد  حيوية  مكافحة  كعوامل   Mantzoukas andالمستخدمة 

Eliopoulos, 2020; De Silva et al., 2019 .) 
المبيدات الحيوية على  تأثير    حولمحلية  نظرًا ألهمية محصول الذرة في سورية وعدم توفر دراسات  مما سبق و 
ضمن   الذرة  التقليديةثاقبات  الزراعة  هذههدففقد    ،ظروف  الحشرية    ت  المبيدات  من  العديد  كفاءة  اختبار  إلى  الدراسة 
 ومقارنتها مع كفاءة عدد من المبيدات الحيوية وانعكاس ذلك على اإلنتاجية. ،كافحة ثاقبات الذرةمالمستخدمة محليًا في 
 مواد وطرائق البحث:

بالالذقية  بحثال  نفذ الزراعية  العلمية  البحوث  لمركز  التابعة  الصنوبر  محطة  مساحته   ،في  مفتوح  حقل  ضمن 
. استخدم في  ة المناسبة والعوائل المناسبةيوالمعروف بتواتر ظهور ثاقبات ساق الذرة فيه نظرًا لتوفر الظروف البيئ  ،2م200

، يتميز بلونه يومًا، وهو نبات قوي صفوفه ممتلئة ومتراصة  85-75مبكر  (، وهو صنف  Roi Soleil F1الهجين )البحث  
الحلواألصفر   األسوطعمه  وإضافة  بحراثتها،  األرض  تجهيز  تم  بمعدل  .  المتخمرة  العضوية  إلى  2-م.كغ  4مدة  إضافة   ،

 :N ((18:18:18( بطيء الذوبان، يحتوي على العناصر المعدنية  Diammonium phosphateسماد حبيبي مركب )

P: K      تمت   سم؛70. وتسوية سطحها وتخطيطها إلى خطوط تبعد عن بعضها  وخلطها جيدًا مع التربة  2-م.غ  50بمعدل
البذرة واألخرى    5على عمق حوالي  ،  2021/  16/6الزراعة بتاريخ   سم على نفس الخط، وبكثافة   40سم، ويفصل بين 

لري النباتات    السطحيواعتمدت طريقة الري  ، كما تمت زراعة خطوط حماية على جوانب المعامالت،  2-م.نبات  3.5نباتية  
 وهي:  استخدم في البحث أربعة مبيدات كيميائية وثالثة مبيدات حيوية عند الحاجة. 

 كغ/ه. 30معدل االستخدام ، Oxamylالمادة الفعالة  ،تعفير بشكل مسحوق ، Vidlet 100 GR لمبيد الكيميائيا •

، معدل االستخدام  Chlorpyrifos، المادة الفعالة  تعفيربشكل مسحوق    ،Zerosect 5%زيروسكت  المبيد الكيميائي   •
 ه./كغ 30

 3، معدل االستخدام Chromafenozide سائل، المادة الفعالةوهو مبيد  ،Matric 5% SCماتريك المبيد الكيميائي  •
 ه. /ليتر

الكيميائي   • مسحوق   ،Contact 50% WDGكونتاكت  المبيد  الفعالة  بشكل  المادة   ،Emamectin  Benzoate ، 
 ه./كغ 0.325معدل االستخدام 

الحيوي   • شركة  ،  Fitosporin 200-Mالمبيد  إنتاج  تجاري  مستحضر  بكتيريا  Basfinkomوهو  على  يحتوي   ،
Bacillus subtilis 26D أيام من الرشة األولى.   10مع إعادة الرش بعد  لتر ماء 100غ/300، معدل االستخدام 
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مدينة   –العزل من عذراء سوسة نخيل    معادة( عزلة محلية معزولة  b10)،  Beauveria Bassianaالمبيد الحيوي   •
 ( بوغة/مل. 810، معلق بوغي تركيز )الالذقية –النخيل 

الحيوي   • في Beauveria Bassiana  ،(b8المبيد  منجيال  منطقة  زيتون  بستان  تربة  من  معزولة  محلية  عزلة   )
 ( بوغة/مل. 810محافظة الالذقية، معلق بوغي تركيز )

اعتمادًا على    Beauveria Bassianaتم استخدام عزلتين من الفطر    ،للعزالت الفطرية المختبرةلتحضير المعلق البوغي  
 15والتحضين لمدة  PDA، بعد إكثار العزالت المختبرة مخبريًا على مستنبت آجار البطاطا 2013وأخرون  Parsa طريقة

مل ماء مقطر تحت ظروف   10م كشط النمو الميسليومي من على الطبق وغسله بـ  ثم في الظالم،  25يوم عند حرارة  
عبر قطعة    هحيث تم بعد ذلك ترشيح  ،% حجم/حجم(0.01توين )ماء  مل    10معقمة ليتم نقلها إلى إرلنماير يحتوي على  

دقائق. تم تقدير تركيز   10قماش للتخلص من أي ميسليوم، ثم وضع المعلق البوغي على هزاز لتجانس توزيع األبواغ لمدة  
 . 2015وآخرون  Russoليتم الرش الحقًا وفقًا لطريقة  بوغة/مل.  8X101المعلق البوغي وتحديده على التركيز 

االقتصادية الحشرات  مخبر  في  المخبرية  والتربية  الذرة  ثاقبات  لعذارى  الحقل  من  عينات  جمع  البحوث -تم  مركز 
بينت   .2020وآخرون     Calatayudفي الحقل والتعريف اعتمادًا على  الالذقية لتحديد األنواع الموجودةالعلمية الزراعية في  

 ..Sesamia spو   Chilo spنتيجة التربية المخبرية لعذارى ثاقبات الذرة المأخوذة من الحقل بأنها تابعة للجنسين 
(،  بداية ظهور أعراض اإلصابة بثاقبات الساق )أعراض القرض على األوراقتم رش هذه المبيدات لدى مالحظة  

خة يدوية ذات ضغط عالي )سعة  في الصباح الباكر باستخدام مض،  28/7/2021من الزراعة بتاريخ    اً يوم  42  مرور  بعد
( وذلك للمبيدات المختبرة، بينما مبيدات التعفير فقد تم خلطها مع التراب ونثرها على مساحة القطعة التجريبية وفقًا ل  20

 ما يلي:وقد تضمنت التجربة ثماني معامالت توزعت ك للنسب الموصى بها.
 المعاملة األولى: شاهد )نباتات بدون رش(. 

 . Oxamyl المعاملة الثانية: رش النباتات بالمبيد الكيميائي
 . Chlorpyrifosالمعاملة الثالثة: رش النباتات بالمبيد الكيميائي 

   Chromafenozide .الكيميائيالمعاملة الرابعة: رش النباتات بالمبيد  
 . Emamectin  Benzoate الخامسة: رش النباتات بالمبيد الكيميائيالمعاملة 
 .Bacillus subtilis: رش النباتات بالمبيد الحيوي السادسة المعاملة

 .  Beauveria Bassiana( B10): رش النباتات بالمبيد الحيوي السابعةالمعاملة 
 .Beauveria Bassiana ( B8) : رش النباتات بالمبيد الحيوي الثامنةالمعاملة 

على   اعتمادًا  العشوائية  كامل  لتصميم  وفقًا  التجربة  البحث  Dospekhov  (1985  ،)صممت  شمل   ثمانيحيث 
وعدد  ( قطعة،  24، وبلغ عدد القطع التجريبية )نبات  15وبثالثة مكررات لكل معاملة يحتوي كل مكرر على  معامالت،  

( التجربة  في  الكلي  )360النباتات  نباتًا،   )8    × ×    3معامالت  إحصائيًا    15مكررات  النتائج  تحليل  تم  نباتًا/مكرر(. 
اإلحصائي   التحليل  برنامج  التباين  Genestate12باستخدام  تحليل  واختبار   ،ANOVA  قيمة وحساب   ،LSD   عند

 ;Rosso et al., 2015لتسجيل البيانات )  ن كل قطعة تجريبيةبصورة عشوائية منباتات   9تم تعليم  %.  5مستوى معنوية  

Ilyas et al., 2015،)   فعالية المبيدات المختبرة في تخفيض اإلصابة مقارنة بالشاهد و نسبة اإلصابة،  قراءات    تم أخذو
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 ,Mashwani et al., 2011; Kumar and Alamوفق المعادالت التالية  اً يوم  21و  14،  7،  2قبل الرش وبعد الرش بـ  

2017) :) 
عدد  النباتات  المصابة 
العدد  الكلي  للنباتات 

× 100 =  نسبة اإلصابة

نسبة اإلصابة في المعاملة − نسبة اإلصابة في الشاهد 
 نسبة اإلصابة في الشاهد 

× 100 =  (%) فاعلية  المبيد

العرنوس،   وزن  النبات،  على  العرانيس  عدد  تسجيل  تم  وعرضهو كذلك  العرنوس   ;Lauer, 2002)  طول 

Distéfano et al., 2010).    تم تسجيل درجات الحرارة ورطوبة الهواء النسبية باستخدام مقياس عاديThermometer 

Max-Min  وجرى والصغرى،  والعظمى  اللحظية  والرطوبة  الحرارة  درجة  يقيس  والرطوبة  ،  الحرارة  درجة  متوسط  حساب 
 (.2( و) 1العظمى والصغرى والمتوسطة، وحساب متوسطها كل عشرة أيام خالل مراحل النمو، شكل )

 (: متوسط درجة الحرارة العظمى والصغرى ودرجة الحرارة المتوسطة كل عشرة أيام خالل التجربة 1شكل )ال

 
   (: متوسط رطوبة الهواء النسبية العظمى والصغرى ورطوبة الهواء المتوسطة كل عشرة أيام خالل التجربة2شكل )ال
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 النتائج والمناقشة:

 :بثاقبات الساق على الذرة الصفراء المبيدات المختبرة في تخفيض نسبة اإلصابةكفاءة  -1

(، والتي ترصد تأثير المكافحة الكيميائية والحيوية في تغير نسبة اإلصابة مع  1بينت النتائج الواردة في الجدول) 
  حيث بقيت النسبة   نسبة اإلصابة حتى بعد أسبوع من الرش  على السيطرة على   Chromafenozideالمبيد    قدرةالزمن،  

من %،    8.17 اإلصابة  نسب  حسب  المبيدات  ترتيب  يمكن  الرش  األفضل    حيث  من  أسبوع  مرور    : كالتالي بعد 
Chromafenozide  ˂ Emamectin Benzoate ≥ Bacillus subtilis˂  B.Bassiaa  b(8)  >B.Bassiana  

b(10)  >Chlorpyrifos ˂ Oxamyl . 
، وكانت الفروق بينها  % 100  إلىفي معاملة الشاهد  وصلت نسبة اإلصابة بعد مرور أسبوعين على مالحظة ظهورها  

الكيميائي    بالمبيد  رشها  تم  التي  النباتات  معاملة  أن  النتائج  أظهرت  كما  معنوية،  المعامالت  بقية    Emamectinوبين 
Benzoateأقل إصابة باآل الشاهد  % 74.08  بتخفيض قدرهو ،  %35.71  بلغت  بنسبة إصابة  فة، كانت  بعد   مقارنة مع 

أسبوعين   الكيميائي   الرش  منمرور  بالمبيد  رشها  تم  التي  النباتات  معاملة  تاله   ،Chlorpyrifos  ،  إصابة  بنسبة
المختبرة سواء كانت كيميائية أو حيوية،  %،  42.86 المبيدات  المبيدات    لدىو ولم يكن هناك فروقًا معنوية بين  استخدام 

متشابهاً  تأثيرها  كان  وبلغت    تقريباً   الحيوية  الرش  على  أسبوعين  مرور  بعد  المختبرة  المبيدات  أقل  %60بكافة  أي  من ، 
 %.  40الشاهد بنسبة 

جميع ، لوحظ أن  (، بعد مرور يومين على الرش2مختبرة في تخفيض نسبة اإلصابة جدول )لدى متابعة فعالية المبيدات ال
وتم الحصول على أفضل النتائج    ولم يكن هناك فروقًا معنوية بينها،  المبيدات ساهمت في تخفيض اإلصابة مقارنة بالشاهد 

 % وهذا يتوافق مع Chromafenozide  94.44حيث كانت أعلى المبيدات فاعلية المبيد  بعد مرور أسبوع على الرش،  
  B. Bassiana و  Bacillus subtilis(، تاله المبيد  2010)  وآخرين  Shahzad  ( و2018)  وآخرين   Haq  نتائج  

b(8) لكل منهما88.88بفعالية %. 
 متوسط نسبة اإلصابات بثاقبات ساق الذرة السكرية تأثير المبيدات الكيميائية والحيوية في (: 1جدول )ال

 متوسط نسبة اإلصابة %  المعاملة

 سبوعين من الرش بعد أ سبوع من الرشبعد أ بعد يومين من الرش قبل الرش 

Control *a.6921 a52.86 a93.33    a100.00 

Oxamyl a12.5 b17.86 b23.21  b52.86 

Chlorpyrifos a8.33 b8.33 b23.21   b42.86   

Chromafenozide a.178 b.178 b.178  b52.86  

Emamectin Benzoate a.178 b.178 b8.33  b35.71  

Bacillus subtilis a8.33 b8.33 b8.33  b60.00  

B.Bassiana  b(10) a12.5 b12.50 b12.50  b59.52  

B.Bassiana  b(8) a9.33 b9.33 b9.52  b60.00  

LSD 0.05 12.5 21.40 16.58 36.64 

 (. P<0.05في العمود الواحد أو السطر الواحد ال تختلف فيما بينها معنويا )مستوى المعنوية   نفسه الحرف األرقام التي تحمل* 
ثم   Emamectin   Benzoate  86.10 المبيدثم   بلغت    Beauveria Bassiaa b10المبيد  %،  حيث 

 و   Oxamylتفوقت جميعها معنويًا على المبيدين  حين  ، في  معنوية بين المبيدات السابقةولم يكن هناك فروقًا    %،80.54
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Chlorpyrifos ولم يكن وبعد مرور أسبوعين على الرش بدأت فعالية المبيد باالنخفاض  ،  %69.43  وقد بلغت فعاليتهما
المبيدات بين  معنوية  فروقًا  وكان    هناك  المعامالت،  المبيدفي  قدرها    Emamectin  Benzoate  أفضلها  بفعالية 

أسابيع  %،  74.08 ثالثة  مرور  بين    منوبعد  وتراوحت  المستخدمة  المبيدات  جميع  فعالية  انخفضت  و    11.12الرش 
إن انخفاض كفاءة المبيدات المختبرة بعد ثالثة أسابيع من الرش، ربما يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة خالل    %.18.53

أكثر فاعلية في أشهر الشتاء    B.  bassiana(، بأن الفطر  2007وآخرون )   Majidi- Shilsar ن  شهر آب، حيث بي  
 والخريف مقارنة بأشهر الصيف تموز وآب.

استخدام المبيدات باختالف أشكالها في تخفيض اإلصابة بثاقبات ساق الذرة. حيث خفضت    توضح النتائج أهمية
نسبة اإلصابة بعد الرش بيومين، في حين ارتفعت بصورة كبيرة بعد أسبوعين من الرش وهذا يوضح أهمية الرشة الثانية في 

 تخفيض نسبة اإلصابة. 

من   المحلية  العزالت  فعالية  النتائج  العزلة    B.  bassianaأظهرت  وأن  الذرة  بثاقبات  اإلصابة  نسبة  خفض  في 
( الذي بين  2017)       Majidi-Shilsarوهذا يتوافق مع دراسة  b(10)( أكثر كفاءة مقارنة بالعزلة الفطرية  8)bالفطرية  

الفطرية   العزلة  أن  ش  B.  bassiana MCB18فيها  الذرة  األكثر  ساق  بثاقبة  اإلصابة  نسبة  خفض  في  وكفاءة   راسة 
Chilo   suppressalis    مقارنة بباقي العزالت المختبرة. ويتوافق مع ما بينهBancole   بأن العزالت    (2020)وآخرون

Bb4    وBb35  لة  في اختبار اإلمراضية والشراسة، وإن معام  هما األكثر كفاءة في موت اليرقات وتخفيض نسبة اإلصابة
. إن تباين كفاءة المبيدات الحيوية عائد إلى تباين العزالت الفطرية  األوراق والجذور هي األكثر كفاءة في تخفيض اإلصابة

( النباتي  المعاملة والنوع  لمعلق Parsa et al., 2013المختبرة وكذلك طريقة  الورقي  الرش  الدراسات كفاءة  بينت  (. وقد 
في تخف المختبرة  الفطرية  الذرة  العزالت  بثاقبات   ,.Tefera and Vidal, 2009)  (Akello et alيض نسبة اإلصابة 

الفطر  ،   ;2009 دور  على  الدراسات  أكدت  الذرة   B.  bassianaكما  ساق  بحفار  اإلصابة  تخفيض  في  حيوي    كمبيد 
 Ostrinia nubilalis (Cherry et al., 2004; Vega  et al.,  2008 .) األوروبي

 تأثير المبيدات الكيميائية والحيوية في تخفيض متوسط نسبة اإلصابات بثاقبات ساق الذرة السكرية (:2جدول )ال

 المعاملة

 متوسط فعالية المبيد %

بعد يومين من 

 الرش

سبوع من بعد أ

 الرش

سبوعين من بعد أ

 الرش

سابيع من أ 3بعد 

 الرش

Control b0.00 c0.00 b0.00 a0.00 

Oxamyl a55.54 b69.43 a66.67 a14.82 

Chlorpyrifos a74.98 b69.43 a70.37 a18.53 

Chromafenozide a88.88 a94.44 a66.67 a18.52 

Emamectin Benzoate a83.32 ab86.10 a74.08 a14.82 

Bacillus subtilis a80.54 a88.88 a62.97 a11.12 

B.Bassiana  b(10) a63.87 ab80.54 a62.97 a18.53 

B.Bassiana  b(8) a77.77 a88.88 a62.97 a14.82 

LSD 0.05 38.06 17.18 16.18 20.40 

 

 



 385 2022                      سآب/أغسط 390-378(:4)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –ديب وآخرون

Dib et al–Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(4): 378-390 August 2022 

 حقليًا: السكرية المعايير اإلنتاجية لنباتات الذرة تأثير المعاملة بالمبيدات المختبرة على 

ساق    ثاقباتاإلصابة بج عن  دور المبيدات الكيميائية والحيوية المستخدمة في الحد من الضرر الناتظهرت النتائج  أ
أنه ترواح وزن العرانيس يتبين (، 3جدول )وبمتابعة ال، سين كمية اإلنتاج الكلي ومواصفاته مقارنة بالشاهد، وبالتالي تحالذرة

مابين   المعامالت  سجلت  1-نبات.كغ  3.760  –  2.690في  وقد  الحيوي    ،  المبيد  أعلى     b(8) B. Bassianaمعاملة 
كغ عن معاملة الشاهد   2.23بزيادة قدرها  1-نبات.كغ 3.760 إنتاجيتها وبلغتوبفروق معنوية عن بقية المعامالت إنتاجية 

بنسبة   )  %145.75أي  نتائج كل من  مع  يتوافق  حولJanuary et al., 2018; Russo et al., 2019وهذا  دور    ( 
وزيادة   Chillo  partellusفي خفض نسبة اإلصابة بثاقبة ساق الذرة    B.  bassianaالمكافحة الحيوية باستخدام الفطر  

النبات وإنتاجيته الذرة وتحسين نمو  الحبية لمحصول  المبيد  ،  اإلنتاجية  بإنتاجية قدرها   Chromafenozideتلتها معاملة 
أثرت    .ولم تكن الفروق بين بقية المعامالت معنوية من حيث اإلنتاجية،  %103.72ونسبة زيادة قدرها    1-نبات.كغ  3.117

المختبرة   المبيدات   فيالمبيدات  معاملة  من  كل  في  للعرانيس  عدد  أعلى  ُسجل  حيث  الواحد  النبات  على  العرانيس  عدد 
Chlorpyrifos    وb(8) B.Bassiaa   وChromafenozide     على    1-نبات.عرنوس  18و   18.67  و  19.33  وبلغت

قدرها  التوالي  زيادة  الشاهد116  ،124،  132بنسبة  معاملة  عن  المبيد %  معاملة  في  للعرانيس  عدد  أقل  كان  حين  في   .
الت  1-نبات.عرنوس  14.33و    Oxamyl  13.33  والمبيد  b Bassiana  .B(10)الحيوي   لتأثير على  بالنسبة  أما  والي. 

الحيوي   المبيد  تأثيرها  أكثرها  فكان  العرنوس  طول  على  بالمبيدات  كانت    سم  B. Bassiana  b(10)  19.23المعاملة 
المبيدات تأالفروق ظاهرية بينه وبين بقية معامالت  لم يكن هناك  بالمبيدات على. في حين  للمعاملة  العرنوس    قطر   ثيرًا 

سم في   3.940العرنوس بين    قطرى مع معاملة الشاهد وقد تراوح  حيث لم يكن هناك فروقًا معنوية بين المعامالت وحت
 . Chlorpyrifosسم في معاملة المبيد  5.007معاملة الشاهد و

 السكرية تأثير المبيدات الكيميائية والحيوية في المعايير اإلنتاجية لنبات الذرة (:3جدول )ال

 المعاملة
متوسط وزن العرانيس  

 كغ/نبات

عدد العرانيس  

 عرنوس/نبات 

طول العرنوس  

 سم

العرنوس   قطر

 سم

Control b1.530 b8.33 b9.14  a3.940 

Oxamyl ab2.907 ab14.33 ab23.20 a4.733 

Chlorpyrifos ab2.910 a19.33 ab23.31 a5.007 

Chromafenozide ab3.117 a18.00 ab23.28 a4.333 

Emamectin Benzoate ab2.697 a16.33 ab23.19 a4.947 

Bacillus subtilis ab2.830 a16.67 ab22.84 a4.320 

B.Bassiana  b(10) ab2.690 ab13.33 a24.23 a4.890 

B.Bassiaa  b(8) a3.760 a18.67 ab23.41 a4.453 

LSD 0.05 1.893 6.878 4.038 1.467 

النتائج دور المبيدات المختبرة في تحسين اإلنتاجية من خالل التقليل من نسبة اإلصابة وهذا يتوافق مع    أظهرتلقد  
ن فيها دور المبيدات الحشرية في تحسين إنتاجية نباتات الذرة من خالل تقليل  ( بي  (Okweche et al., 2013دراسة لـ   

بين   كما  الذرة.   ساق  بثاقبات  المبيد (Adamu et al., 2015اإلصابة  بأن  الحشرية  المبيدات  لعدد من  اختباره  عند   )
Furadon  بث اإلصابة  نسبة  تخفيض  في  فاعلية  أكدأكثرها  كما  اإلنتاجية،  وتحسين  الذرة  ساق   Jaber and)  اقبة 



 386 2022                      سآب/أغسط 390-378(:4)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –ديب وآخرون

Dib et al–Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(4): 378-390 August 2022 

Enkerli, 2017)    الحاصل الضرر  وتقليل  إنتاجيته  وزيادة  النبات  نمو  تحسين  في  للحشرات  الممرضة  الفطريات  أهمية 
 على النبات بفعل اإلصابات الحشرية. 

 خالصة: 

الذرة والتحسين في بعض المعايير اإلنتاجية، لذلك البد    المختبرةالمبيدات    جميع لها كفاءة في تخفيض اإلصابة بثاقبات 
عدة أنواع من المبيدات )كيميائية وحيوية( والتركيز على الفطريات الممرضة   ات المتعلقة بتضافرالدراسمن التركيز على  

ثاقبات ساق الذرة وتفعيل دورها في الزراعة    إمكانية استخدامها في إدارة حشراتللحشرات المعزولة محليًا ودراسة كفاءتها و 
 المستدامة.
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Abstract 

The study was conducted at Alsonawbar station of the Agricultural 

Scientific Research Center in Lattakia/ Syria on  Maize (Zea mays L.) 

during 2021summer season, to estimate the efficacy of some 

insecticides and bio-pesticides in controlling corn stem bores sesamia 

sp and Chilo sp and its reflection on production. The experiment was 

laid out in eight treatments: (control, spraying with 

Oxamyl،Chlorpyrifos  ،Chromafenozide، Emamectin  Benzoate, and 

bio-pesticides: Bacillus subtilis and two isolated of  Beauveria 

Bassiana (b8, b10)). Results showed that all tested pesticides reduced 

the Infestation percentage even after two weeks of spraying. The 

highest effective pesticide was Chromafenozide 88% after two days 

of spraying. The tested pesticides varied in their effect on the 

production parameters. B. Bassiana  b(8)   treatment outperformed the 

rest of the treatments with an average production of 3.760 kg/plant, 

the number of the cobs also affected, where the highest number of 

cobs was recorded in Chlorpyrifos and B. Bassiana  b(8) 19.33 and 
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18.00 cob/plant respectively. As for the length of the cob;  B. 

Bassiana  b(10) treatment outperformed the rest of the treatments and 

recorded 19.23 cm/cob.  

Key words: Sesamia sp,  Chilo sp, Maize,  Efficacy,  Insecticide,  

Bio pesticide,  Production. 

 


