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  المستخلص

افحة حشرة   جذوع أشجار النخيل لغرض مك المبيدات الجهازية في لحقن يستعمل تهدف هذه الدراسة إلى اختبار جهاز      
  :هذه الدراسة على ثالث مراحل حيث نفذت "، جرى تجميع بعض أجزائه وتحوير وتصنيع الجزء األخر محلياوباسالد
  

دروليك الخاص بالساحبة يعمل بمرحلتين ثقب الجذع           ":أوال تجميع وتصنيع جهاز يربط خلف الساحبة يعمل بضغط الهي
  .جزء خاص بها متمثلة بالمثقب الهيدروليكي ومضخة الحقن وحقن المبيد داخل الثقب المعمول وآل مرحلة لها

 
دروليكي وهي         ":ثانيا ن والمثقب الهي ار عمل مضخة الحق اد  ) C.V(معامل االختالف  :نفذت سبعة تجارب الختب ، اإلجه

ن ، زمن شوط واح             ة بواسطة مضخة الحق ل المحقون ة المحالي ن ، آمي تيكية لمضخة الحق د المسلط على االسطوانة البالس
  . تحت عدة ضغوط ، زمن إنجاز الثقب بواسطة المثقب الهيدروليكي ، إنتاجية الجهاز ، انتشار واتجاه حرآة المحلول

 .بار 14عند أعلى ضغط توفره المضخة % 1لتصريف مضخة الحقن ) C.V(بلغ معامل االختالف  .1
ن تحت ضغط     .2 تيكية لمضخة الحق ى االسطوانة البالس اد المسلط عل غ اإلجه ار     14بل وتن 12.25ب م وهو /ني مل

 .ضمن الحدود المسموح بها
 .دقيقة 19.9-26.5لتر واستغرق زمن الحقن  10.5بلغت آمية المحلول التي حقنت بواسطة مضخة الحقن  .3
ار   7بلغ زمن شوط واحد لمضخة الحقن تحت ضغط    .4 ة و      26ب ة في األشجار المتروآ ة في األشجار     40ثاني ثاني

 .تظمةالتي تسقى على فترات من
 26 بار هو  30و40 زمن إنجاز الثقب للمثقب الهيدروليكي تحت ضغطين للزيت الهيدروليكي القادم من الساحبة  .5

 .دقيقة/دورة 160ثانية على التوالي وبلغت عدد دورات المثقب  36و
 .شجرة/مل 225ساعة عند حقن /شجرة 28بلغت إنتاجية الجهاز  .6
  .نتشار واتجاه حرآة المحلول في آل االتجاهاتتحرك المحلول داخل جذع النخلة ولوحظ ا .7
  -:نفذت ثالث تجارب حقلية وآما يأتي  ":ثالثا

بار ونوعين من   7,5,3تأثير الضغط والمبيد والزمن في نسبة القتل لحشرات الدوباس حيث استعمل ثالث ضغوط  )1
ام وأسبوع   وثالث أوقات لقراءة نسبة القتل بعد ال Calypsoومبيد  Confidorالمبيدات مبيد  مكافحة وهي ثالثة أي

ة  ة بتصميم القطاعات الكامل ة عاملي ل حيث طبقت تجرب بة القت ي نس ذه العوامل ف أثير ه م دراسة ت وأسبوعين وت
ة     د مستوى دالل ائج    0.05التعشية وبثالث مكررات واختبرت المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي عن وآانت النت

  :آما يأتي
 %. 87.55حيث بلغت نسبة القتل  Calypsoنسبة قتل مقارنة مع مبيد  أعلى Confidorأعطى مبيد  .1
 %. 82.66بار حيث بلغت نسبة القتل  3بار في تسجيل أعلى نسبة قتل مقارنة مع ضغط  7تفوق ضغط  .2
 %. 73.38على الزمن بعد ثالثة أيام حيث بلغت نسبة القتل " تفوق الزمن بعد أسبوعين معنويا .3
داخل   .4 وي للت د           هناك اثر معن ل حيث سجل المبي د والضغط في نسبة القت ين المبي ار   7تحت ضغط    Confidorب ب

 %. 97.44بار حيث بلغت نسبة القتل  3تحت ضغط  Calypso   أعلى نسبة قتل مقارنة مع مبيد 
ن        )2 ة في زمن حق ار   7و  5,4,3,2,1   مل حيث استعمل ستة ضغوط هي       225تأثير الضغط وقطر جذع النخل ب

ة              50و35 لنخلة هما وقطرين لجذع ا ن حيث طبقت تجرب ذه العوامل في صفة زمن الحق أثير ه م دراسة ت سم وت
ة            د مستوى دالل وي عن رق معن ل ف ار اق ثالث مكررات وباختب  0.05عاملية بتصميم القطاعات الكاملة التعشية وب

  :وآانت النتائج آما يأتي
 .ثانية 0.50بار حيث بلغ زمن الحقن  4و 3,2,1  بار اقل زمن حقن مقارنة مع الضغوط   7سجل ضغط  .1
 .دقيقة  1سم حيث بلغ زمن الحقن 35سم اقل زمن حقن مقارنة مع قطر  50سجل القطر  .2
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ر      " وتشير النتائج أيضا .3 ه اث ان ل ن حيث سجل        إلى إن التداخل بين الضغط وقطر الشجرة آ وي في زمن الحق معن
ة مع القط       7سم تحت ضغط  50القطر  ن مقارن ل زمن حق ن       1تحت ضغط    35ر بار اق غ زمن الحق ار حيث بل ب
 .ثانية 0.24

ن     )3 ن حق ي زم واط ف ل األش أثير الضغط وتسلس ة ت بعة ضغوط    225دراس ة س ذه التجرب ي ه تعمل ف ل اس    م
ة                7و 6,5,4,3,2,1 ة عاملي ن حيث طبقت تجرب ذه العوامل في زمن الحق أثير ه م دراسة ت بار وثالث أشواط وت

د مستوى       بتصميم القطاعات الكاملة الت وي عن رق معن ل ف ار اق عشية وبثالث مكررات واختبرت المتوسطات باختب
 :وآانت النتائج آما يأتي 0.05داللة 

 .دقيقة  0.27بار وبلغ زمن الحقن  4و3,2,1 بار اقل زمن للحقن مقارنة مع الضغوط   7سجل ضغط  .1
  . دقيقة 1.17 سجل الشوط األول اقل زمن حقن مقارنة مع الشوط الثالث وبلغ زمن الحقن .2
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  لمقدمةا1-

ا نظر        دتع          ى تطويره ة التي يسعى المختصون إل ا  " امكننة أشجار النخيل في القطر العراقي من المواضيع المهم لم
ة     وأشدها" األشجار عطاء أآثرآونها  لىع" تمتلكه هذه األشجار من مكانة تاريخية واقتصادية فضال ة لظروف البيئ مقاوم

ية ر ،القاس ل و  تعتب وطن النخي دين م الد ا لراف ى تب وي عل ا  % 37حت الم تقريب ل الع وع نخي ن مجم كل األصناف " م وتش
  .))1982(علي (العالمي  من إنتاج التمور % 39السنوي فيبلغ  هاأما إنتاج أصناف التمور في العالم 5/1 هاالموجودة في
ة و   13مرة منها   21القران الكريم  ذآرت النخلة فيو رة واحدة       7مرة بأسم النخل والنخل ل وم مرات بأسم النخي

م  ة (باس ن   )لين ا م ا له ةلم ات   أهمي ي حي رى ف انآب ات  .  اإلنس ن اآلف د م ر بالعدي ة التم ية  تصاب نخل ة المرض الزراعي
ل مشاآل    أفاتوالحشرية وغير الحشرية وتسبب  الدوباس والحميرة وعنكبوت الغبار والحفارات ومرض خياس طلع النخي

سلوك  لىع" وتكمن صعوبة مكافحة أشجار النخيل في ارتفاعاتها العالية فضال.اقتصادية آبيرة على نخيل التمر في العراق
  ).2000)(الجبوري(ء والتي تعيش داخل جذوع األشجار خيل وسوسة النخيل الحمرابعض اآلفات مثل حفار ساق الن

وبالنظر لهذه األهمية من الناحية االقتصادية والغذائية والمكانة المتميزة لإلنتاج السنوي والذي تجاوز في بعض      
دا   وألآثر % 65آلف طن والذي يسوق منه حوالي  500السنوات  الم ل  " من خمسين بل ة    في الع دفوعات التجاري تحسين الم

ر الحشرية والتي تجاوزت           ات الحشرية وغي فالبد من االهتمام في هذا المورد االقتصادي وخاصة في مجال مكافحة اآلف
  . ))1990(العزاوي ( "حشرة تقريبا 16

ين           ائقهناك عدة طر        ل ومن ب ر لمكافحة األمراض والحشرات التي تصيب أشجار النخي ذه ال  أآث " شيوعا  ئق طراه
رش األرضي والجوي احبات أو   . ال ف الس ة خل ة والمعلق ن المرشات اليدوي ة م واع مختلف رش األرضي أن ي ال تخدم ف يس

النجراف وتساقط    المحمولة على السيارات ، وفي هذه الطريقة يتم رش مبيدات بمعدالت عالية مما يجعل العاملين عرضة
ذي يشكل خطر    ر  ًامحلول الرش وال و   ًاآبي ة في تل ا الرش الجوي فيستخدم بصورة رئيسية لمكافحة المساحات         .ث البيئ أم

ات    . تلك المعالجة تنفذ بمعدالت رش قليلة بسبب تلوث البيئة . الكبيرة للغابات والبساتين أن آمي ومن وجهة نظر اقتصادية ف
دا تآبيرة من محلول الرش  ذلك تستعم  " هدر وان آمية المبيد التي تصل إلى الهدف قليلة ج ة آحل   ل ذه الطريق ر في    ل ه أخي

   .(Schmidt (1988))  حالة ظهور حشرات مفاجئة
ة واضحا    " منذ أول تصنيع للمبيدات لحل مشاآل اآلفات الزراعية في العالم آان اعتراض المهتمين بموضوع البيئ

دا    وأصبح . من ناحية تلوث البيئة وما تسببه المبيدات من آثار جانبية " وجليا را  موضوع استخدام ب دات آم ا " ئل المبي " مهم
اد طر" وضروريا دات ائوإيج ار المبي ن آث ل م تخدام .ق تقل د اس ي يع ة الت ة المتكامل ام بموضوع المكافح رز االهتم ذلك ب ل

ات   " تقنيات المكافحة والجرع القليلة واحدا ة والكائن من مكوناتها ولذا تطورت صناعة المبيدات بشكل يقلل التأثير على البيئ
ذلك   " فة ،وفي مجال تطور الصناعة برز موضوع المبيدات ذات الحامل المائي بدالغير المستهد من المذيبات العضوية وآ

دات المناسبة          ة المبي دات لضمان إيصال آمي ن األشجار بالمبي طورت تقنية المبيدات المكبسلة وبرز االهتمام بموضوع حق
   ).Navarro ) 1992( ( لآلفة دون األضرار بعناصر البيئة األخرى

ا في العراق ب              ل وصعوبة مكافحته ق وألهمية موضوع آفات النخي ة        طرائ اد طريق م اعتم الرش الجوي واألرضي ت
دا ة ج ة فعال ا طريق دات داخل جذوع األشجار آونه ن المبي ال" حق ة ب ىاألخرى  طرائقواقتصادية مقارن ا  فضال عل تقليله

ة المستعم    داول في           .ل لتلوث البيئة للحد األدنى وضمان حماي ة سهلة الت از يعمل بصورة ميكانيكي وفر جه دم ت النظر لع وب
  :دفت هذه الدراسة إلى ماياتيالسيطرة على آفات النخيل ه

دروليكي للساحبة      بالضغط الهيدروليكيجهاز يعمل  جميعت .1 از الهي اتج من الجه وم بثقب       الن ربط خلف الساحبة يق ي
 .النخيل أشجاروحقن جذوع 

 .ونوع المبيد والزمن في نسبة قتل حشرة دوباس النخيل معرفة تأثير الضغط .2
   .معرفة تأثير الضغط وقطر جذع النخلة وتسلسل األشواط في زمن الحقن .3
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  مراجعة المصادر2- 

  
  األساسيات التطبيقية المستعملة في نظام حقن األشجار1-2 
  :يجب أن تخضع ألربعة معايير  في حقن جذوع األشجار تستعملأن نجاح آل تقنية  Schreiber (1969) بين

 .أن يكون النظام سريعًا وآفوءًا .1
 .أن يكون قطر الحاقن صغيرًا لتقليل ضرر الشجرة  .2
ا               .3 ًا فيه ددة ليست مرغوب ن المتع اط الحق ة، نق ات الحي ل من دخول الكائن الجروح الصغيرة تشفى بشكل سريع وتقل

 ".سنويا
 .يجب تحديد آميات المبيدات المحقونة في آل ثقب .4

  
  :انه يجب اعتماد معايير وأسس لتقييم آل تقنية ووضع ما يأتي    Helburg et al)1973(آما ذآر

 .يجب أن يكون أجراء سهًال .1
 .يجب أن يزود المحلول الكيميائي بشكل سريع .2
  .التي تحقن في آل موقع) المبيدات(يجب أن يكون الجهاز متحكمًا في آمية المواد الكيميائية  .3

  
  :ضرورة اآلخذ بنظر االعتبار األسس اآلتية Harrell  (2001 (وقد أآد 

 .يجب أن يكون قطر الثقب المعمول صغيرًا .1
 .يجب أن يكون عمق الثقب المعمول قليًال .2
  .يجب أن يكون الثقب على مستوى منخفض في الشجرة .3

ذلك  " وخالفا. الفتحات السابقةإلى إن إعادة حقن الشجرة مرة ثانية يتطلب التأآد من إن الشجرة قد غلقت  "أيضاوأشار      ل
ا يسبب ضررا    ".ضروريا" فان  تأجيل المعاملة الثانية أمرا دة ربم ن       " إن مكان المعاملة الجدي أن حق ذلك ف ع ل ر من النف أآث

  .األشجار يكون مرة واحدة في السنة ويفضل أن أليتم الحقن أآثر من مرة آل سنتين أو ثالث سنوات
  

  بالمبيداتطرق حقن جذوع األشجار  2-2 
  Maugetطريقة 1- 

ل شرآة        ة طورت من قب ن            Maugetوهي طريق ة حيث صممو وحدة خاصة تستعمل لحق ا األمريكي في آليفورني
ة توضع في     ) 1(الوحدة من إبرة ثاقبة وأنبوب تغذية ووحدة حقن مضغوطة شكل   األشجار وتتكون هذه  ة التغذي أنبوب
ة فقط في الثقب ،       طرق بعمق صحيح في اتأعلى اإلبرة الثاقبة و وب التغذي ة أنب رة تارآ دفع لجذع وبعدها نسحب اإلب  ت

ة محررة     وب التغذي ة أنب ة     "وحدة الحقن المضغوطة الصغيرة التي تحتوي على مبيد إلى نهاي دة قليل د م د بع يمكن  المبي
   (Schmidt ( 1988) ).  وحدة الحقن البالستيكية التخلص من

  
  

  

  

  

  
  

  Mauget حدة حقنلو األجزاء الرئيسة) 1(شكل 
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 .الجزء الثاقب .1
 .أنبوب التغذية  .2
 .قبضة الطرق  .3
 .فتحة التغذية  .4
 .الغالف  .5
 .الغالف السفلي للحاقن  .6
 .حلقة األحكام  .7
 .الشجرةخشب . 9 .8
 .الناقلةاألوعية  .10 .9

 .منطقة قلب الشجرة.11 .10

  أنابيب بالستيكية تحت ضغط2 -  
ى     ) 2 (بأحجام مختلفة شكل)  latex tube(ة تصنع هذه األنابيب من مادة بالستيكية مرن         تغلق من طرف واحد وتمل

اني    Kpa) 80 – 60(بحجم معين من المبيد تحت ضغط  ذه الكبسوالت       .ويتم غلق الطرف الث ة في استعمال ه د الرغب عن
تح   سم وبعد ذلك يثبت الحاقن في جذع الشجرة داخل ا   ) 4-3(ملم وعمق ) 6(يتم عمل ثقب بمثقب آهربائي بقطر  لثقب ويف

   .(Navarro et al (1992)) أحد طرفي الكبسولة ويثبت مع الحاقن ويترك لمدة من الزمن ليتم تجهيز الشجرة بالمبيد
  
  
  
  

                                                               
  
  

  
  

  حقن الشجرة باألنابيب البالستيكية) 2(شكل 
  

  آلة حقن زيت التشحيم -3  
ن الزيت   ) 1989(ألبهادلي وآخرون  استعمل       ة     ) زيت التشحيم  (آلة حق دات الفطري ن المبي  ,  Bayfidanالكابسة لحق

Benlat   ارات   (لتر والمبيدات الحشرية  / غم   1بمعدل ة ضد الحف ر /مل Carbofuran   1و  Tamaron) الفعال د  . لت وق
دهور    10حقن   المرض  لتر لكل نخلة عندما آافح النخيل المت ذه المكافحة        Chalaropsis spوالمصاب ب د أعطت ه وق

  .نتائج جيدة 
  
  Maugetتحوير لطريقة  -4  

وب    ) 2001( واخرون أوضح الجبوري      ه استخدم أنب في دراسة قام بها لمكافحة حشرة د وباس النخيل بطريقة الحقن ان
وب   ادخالهيسهل  سم نهايته مسحوبة لتشكل حافة حادة 1سم وقطره    20معدني طوله ذا األنب ا داخل جذع النخلة، يتم دفع ه

ة            ا بالمطرق تم الطرق عليه ة ي ه نهاي وب المجوف وب داخل الجذع بالطرق على أنبوب آخر مغلق النهايتين شكله يشبه األنب
اع ) 3(شكل ى ارتف وب عل ذا األنب ادة    1.5يثبت ه ة ح ر عن سطح األرض بزاوي الترآ.ْ درجة 45مت د ب ن المبي يز يحق

  ).شجرة/مل 20( خة ظهرية أو يدوية وبحجم األنبوبالموصى به بمض
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  Maugetآلة حقن تحوير لوحدة حقن ) 3(شكل 
  

  طريقة دفع الكبسوالت5 -  
ى                    وي عل ذي يحت ال ال د الفع ك المبي د االسيكاب وهو ذل ة يستخدم مبي ذه الطريق والكبسولة  ) Acephate 97%(في ه

د    10-12يتم عمل ثقوب في ساق الشجرة أو النخلة بوساطة مثقاب .غم مادة فعالة 0.875تحتوي على  ى بع  50-70ملم عل
ين آل ثقب وأخر      5-15حوالي  في جذع النخلةسم من سطح التربة بعمق ة حول       10سم وب ة دائري سم تعمل الثقوب بطريق

د  والت المبي ع آبس تم وض ة وي جرة أو النخل اق الش ات(س ل الثق) خرطوش ن دون داخ وب م رك الثق ن أن تت وب ويمك
ة والت  .تغطي تخدام الكبس دل اس والت 5-10مع اق    /آبس م س ب حج ى حس والت عل دد الكبس ف ع جرة وتختل اق ش س
جرة ن  .الش ا م اق وغيره انعات األنف ربس وص ن والت ل والم اق النخي ار س د حف ال ض وي وفع أثير ق ه ت يكاب ل واالس
 ).CSI* (2003)(  ن األضرار بعناصر البيئةويمكن استخدامه بأمان على األشجار دو.اآلفات

  CSI*: Creating Sales, Inc.U.S.A 
  

  مكافحة اآلفات الزراعية  3-2
ر          ق التعفي تخدمت طرائ د اس ة فلق ة الزراعي ي البيئ ا ف ة وحسب وجوده ات الزراعي ة اآلف ائل لمكافح دة وس تعمل ع تس

ذه       وال ULVوالرش األرضي والرش بالرذاذ المتناهي الصغر  ة وتسمى ه دات في الترب ن المبي طالء والطعوم السامة وحق
  .))1990(  العزاوي وآخرون( .بالطرائق التقليدية

زيادة استخدام المبيدات في السنوات األخيرة وبروز مشكلة تلوث البيئة بالمواد الكيميائية أصبحت الحاجة ضرورية  لو      
ة مباشر     ة تستهدف اآلف ة      لتبني طرائق مكافحة حديث د في عناصر البيئ ة  (ة دون ضياع المبي اء،الهواء والترب وآنتيجة  ) الم

يلة  ة الوس ذه الطريق ي جذوع األشجار مباشرة وأصبحت ه دات ف ن المبي ة حق ة طريق ات بتجرب ة النب اء وقاي دأ علم ذلك ب ل
  ) .(Derek et al (1976) لمكافحة مرض تدهور أشجار الدردارفي الواليات المتحدة األمريكية " األآثر اعتمادا

  
  طريقة حقن الجذع   4-2

د مباشرة في         Schmidt) 1988(في دراسة قام بها  ن المبي ي حق د  ت و) الخشب، نسغ األشجار   (بين إن حقن الجذع يعن ع
ق   وهي اآثر اقتصادية من الرش األرضي    " طريقة مؤثرة جدا ذ عن طري ة     وتنف ئ     45ثقب الجذع بزاوي ى األسفل تمل ْ إل
ك      بنسبة مطلوبة م ر ذل الطين أو الشمع أو غي ادة مناسبة آ ا    . ن المبيد ثم تغلق بم ة تجاري ذه الطريق ى   " تطبق ه للسيطرة عل

) 50 -25(في الجذع وبعمق   ملم) 12 – 10(حشرات التي تتغذى على األوراق ويكون عدد الثقوب واحدًا أو أآثر بقطر   
ة   في األشجار ذات الفلقتين مث. ملم أو اآثر حسب نوع الشجرة  بعمق   Cambiumل الصنوبر فأن موقع الخشب تحت طبق

زا          .سم  3 – 1 زداد ترآي وزع خالل الساق وت أن حزم الخشب تت ة الواحدة ف نحو المحيط   "أما في أشجارالنخيل ذوات الفلق
اج إل   وان. الخارجي و لذلك من المهم معرفة مكان الخشب ونوع المادة الكيميائية المراد حقنها ة  أشجار الصنوبر تحت ى حقن

ة واحدة       .على قطر الشجرة ذلك واحدة أو عدة حقنات  للحصول على توزيع جيد للمبيد و يعتمد ل فحقن ا في أشجار النخي آم



 10

ا بوساطة                ة وتحسين المكافحة يمكن الحصول عليه د وإن فاعلي ة المبي د من فاعلي ددة التزي ات المتع ة، إن الحقن تكون آافي
  .ملم  40 – 30تحديد عمق الحقن من 

ة    Microinjectionإن طريقة حقن األشجار تضم قسمين األول يسمى الحقن الدقيق   Stipes )1999(ين ب وتجري عملي
ن     ل عالي الحقن تحت ضغط و ترآيز ة تسمى الحق ة الثاني  Macro injectionلمبيد داخل الثقب المعمول بالشجرة والطريق

ات  ) ون ضغطمن د(وهي أما أن تكون بوساطة ضغط أو بوساطة االنتشار  ويستخدم في هذه الطريقة محلول مخفف وبكمي
  .ويتحقق من خالل ثقب في الساق أو قاعدة الشجرةاآبر من الطريقة االولى 

ة               Harrell) 2001(وذآر ا غالبي ة للخشب والتي يكون فيه ة الخارجي ون في الشجرة يتحرك خالل الحلق إن المبيد المحق
ة األشجار ذات األوراق   .الماء في البلوط والدر دار يقع في الحلقة الخارجية  من جريان % 90أن نسبة وجريان الماء  وبقي

  .لتحريك نسبة من الماء خمس أو سبع حلقات يستعملالعريضة تستعمل حلقتين أو ثالثة والصنوبر 
  

  حشرة الدوباس 5-2
درجات        راق ب ي الع ل ف و النخي اطق نم ع من ي جمي ل ف ى النخي دوباس عل رة ال د حش ن اإلصابة توج ة م د .متفاوت وتوج

ة أو المزروعة بأشجار             ا بصورة متقارب ة من األنهر أو المزروع نخيله اتين القريب اإلصابة الشديدة بهذه الحشرة في البس
لحشرة الدوباس جيالن في السنة   .وفي جميع األعمار" وإناثا" وتصيب حشرة الدوباس جميع أصناف النخيل ذآورا.الفاآهة

مى الج دهما يس ل الصيفي  اح ر بالجي بات واألخ ل الس توي أو جي ل الش الل   .ي ل الصيفي خ يض الجي اث بوضع ب دأ اإلن تب
ران ن حزي اني م بوع الث يض   .األس د الب ا ويوج ار أو أقماعه ى الثم ى عل ه ال يلق ذوق ولكن ى السعف والع يض عل ى الب ويلق

ع     على السطح السفل%  30.8على السطح العلوي للخوصة و %   69.2بنسبة " موزعا ى الجهات األرب ا عل ي للخوصة أم
يفي         توي والص ين الش ي الجيل اوية ف يفي وبصورة متس ل الص ي الجي اوية ف ر متس وزع بصورة غي يض م ان الب ة ف للنخل

  )). 1974(عبد الحسين(يبدأ فقس البيض خالل األسبوع األول من أب وينتهي خالل األسبوع الثالث من أيلول  ".معا
  

  الحشرة بعد المعاملةزمن وصول المبيد إلى  6-2
ى عمق         et al  Helburg)1973( أوضح        ر األزرق عل ادة الحب ن م ه حق د مرور ساعتين ونصف       15بأن ج وبع ان

ى      12قدم فوق منطقة الحقن وبعد مرور   30األوراق على ارتفاع  قد وصل إلىالحظ إن الحبر  ر إل ة ساعة وصل الحب  قم
ة   در دار األمريكي جرة ال رعة ا  ش د س ة         تعتم ت المعامل جرة ووق م الش ى حج جرة  عل ل الش د داخ ة المبي ار وحرآ         نتش

)(1973)  (Filer.  

في العراق على ظاهرة موت النخيل بين إن عملية حقن المبيدات في جذع النخلة ) 1989(و في دراسة للبهادلي 
عملية حقن النخيل بالحجم العالي من بمضخة الزيت الكابسة أدت إلى نتائج جيدة بعد شهر من عملية الحقن وقد وجد إن 

  .في مقاومة الفطريات الوعائية والحفارات التي يصعب مقاومتها بالطرائق التقليدية " المبيدات تعد فعالة جدا
في دراسة الستخدام الحقن آأسلوب لمعالجة سوسة النخيل الحمراء الهندية باستخدام مجموعة  ) 1997(آما بين العزبي     

  .أيام من المعاملة  7بعد   % 100   قدرها أظهرت النتائج تحقيق هذه المبيدات نسبة قتل. وبتراآيز مختلفة من المبيدات
م      ا قس ام به ي دراسة ق ى   *DCLM) 1999( ف د عل ه يعتم ى هدف ائل للوصول إل تغرقه الس ذي يس ان الوقت ال ين ب تب

د   . صحة الشجرة ونوعها  ع بصحة جي د من      فاألشجار الفتية التي تتمت ول المبي ا في     2-10ة يستغرق وصول محل ائق أم دق
  .ساعة 24األشجار المريضة فيستغرق 

  
  DCLM*: Department of Conservation and Land Management. 
 

وممكن أن   Mpa 0.1جو أو 1قدم تحت ضغط   30بأن الماء يتحرك في الخشب الرتفاع    Chaney (2000)آما أوضح
  .جو للتغلب على الجاذبية األرضية وهذا يعتمد على نوع األشجار  2ا استخدم ضغط  قدم إذ  60يصل إلى  
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عند استخدام طريقة حقن النخيل في مكافحة حشرة ألد وباس باستخدام مجموعة   ) 2001( وآخرون وأآد الجبوري
د المستعمل و       ة المبي وءة واقتصادية بكمي ة آف اًال في خفض      من المبيدات وبتراآيز مختلفة ، إن هذه الطريق ا فع ان تأثيره آ

  أيام من المعاملة   7آثافة الحوريات بعد  
ول صبغة           et al Idris   )2002( وجد     ن محل م حق ا إذ ت ل الزيت في ماليزي  Eosin dyeفي تجربة أجريت على نخي

ول تحرك مس           % 1بترآيز  ن وجد إن المحل ة الحق سم   40افة وعند تشريح النخلة واخذ مقطع عرضي وطولي من منطق
  .أعلى وأسفل والى الجانبين

  
  توقيت المعاملة 7-2
ين      ن  Schmidt) 1988( ب اعة العاشرة صباحا ألي شجرة أن أفضل وقت للحق ين الس ان ب اء وان " آ والسادسة مس

روع خالل        م الف ى قم دة       4 – 3المادة الكيميائية يمكن أن تصل إل ام فقط ، وتثبت في األوراق لم ًا مع  90أي ى   يوم دة عل تم
من   إن أفضل وقت لحقن المبيد هو بعد وضع البيض .أنواع األشجار والمادة الكيميائية ،وفي النهاية تتحلل بفعل األنزيمات 

ة ممكن أن يستغرق      قبل الحشرات ادة الكيميائي ام   4 – 3أو بعد أول عالمة للفقس،اخذين بنظر االعتبار إن وصول الم  وأي
  .على الظروف الجوية " ساعة معتمدا 1دقيقة إلى  30المبيد بعد  في الحقن األوتوماتيكي يحرر

ذا         ) 2000(واقترح الجبوري       ى ه اني عل ات العمر الث دما نالحظ حوري ه وعن بان يتم فحص سعف القلب أو القريب من
ان ظهور أول ح   % 75يعني ذلك إن الفقس قد تجاوز فالسعف  ات الطور   وان موعد المكافحة قد تجاوز المقرر لذلك ف وري

ين   . أدق لبدء المكافحة  " الثاني قد يكون موعدا ا ب اء لألشجار         Chaney 2000)( آم إن أفضل وقت لسرعة صعود الم
أي " هو أثناء زيادة عملية النتح إذ يعني ذلك بان أفضل وقت لصعود المبيد لالرتفاعات العالية سيكون في هذا الوقت أيضا  

  .وقت زيادة عملية النتح
  

  إلنتاجية تحت نظام حقن األشجارا 8-2
ق    Schmidt )1988( بين       بأن اإلنتاجية في  طريقة حقن األشجار تكون عالية فعلى سبيل المثال في آوريا تمكن فري

وم     300عمل يتكون من ثالثة أشخاص من معالجة  دويا     (شجرة في الي والشخص الثالث   " شخصين لثقب جذع الشجرة ي
  ).شجرةيحقن المبيد داخل ال

ا       تطيع شخصان أن يعالج ا فيس ي ماليزي ا ف ل الزيت خالل  800أم ن أشجار نخي اوي  8شجرة م ا يس و م اعات وه س
  .هكتار من األشجار 3.5مساحة 

  ".شجرة من أشجار نخيل التمر يوميا 80-100وفي المملكة العربية السعودية استطاع ثالثة أشخاص من مكافحة     
ة واقتصادية،ويستطيع        De la Parra and Calderon (1992)  وأوضح       ن األشجار سهلة وأمين ة حق إن طريق

  .شجرة أو أآثر في اليوم الواحد 80عامالن مع بعض الخبرة أن يحقنا 
   

  آفاءة نظام الحقن9-2 
ا            ام به ة الفطر     et al Derek) 1976(في دراسة  ق ى  Dutch elm diseaseمرض  ل المسبب  C.ulmiلمقاوم عل

دازول تحت ضغط           ات البنزيمي ن مرآب ة بحق در دار الهولندي ار  5.37شجرة ال ات   ب مل للشجرة     500 , 150 , 50بكمي
م          ) حجم ماء: وزن مبيد ( % 0.05بترآيز  ة خالل شهر تموز ت امالت عالجي ران ومع آمعامالت وقائية خالل شهر حزي

  .الحصول على مكافحة جيدة ضد المسبب
ن األشجار        et al (1977)  Wilsonوأآد  ة حق ة هي األفضل  في طريق  Raeseأوضح آل من     .بان المبيدات الجهازي

and Parish (1984) ;   Yoshikawa et al (1982); Reil etal (1978); Hurley et al (1986); Barney et 
al (1985); Yoshikawa (1988)   دان د استعمال  ) 1982(و وه ن لمكافحة أشجار     عن ة الحق ل المصاب    طريق النخي

ارات   تعمالبالحف د  باس د السوبر أس انمبي ذا يجب  وب ة ل ات تعيش داخل جذع النخل ا الضار اليرق ارات وطوره ذه الحف ه
استخدام مبيدات تنتقل مع العصارة إلى أجزاء الساق المختلفة وذلك لضمان وصول المبيد للحفارات وذآر إن طريقة الحقن 
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ات النخي      ة ضد آف اءة عالي ة       استعمال إن   et al Raese )1986( وأوضح .لذات آف ة في طريق ات الكيميائي بعض المرآب
   .ألآثر من موسمين ) Chlorosis(حقن األشجار قد أثبتت فعاليتها في أشجار الفاآهة إذ قللت من مرض اصفرار النبات 

ين      د ب و ا       ) 1988( محم راء ه ل الحم ة النخي اب بسوس ل المص ذع النخي ن ج ة حق م    إن طريق ي ت ق الت ل الطرائ فض
ى  ) 1997(وأآد العزبي .استعمالها إن أسلوب الحقن باستخدام المبيدات  من دون تخفيف مباشرة داخل جذوع النخيل أدى إل

  .نتائج جيدة للسيطرة على يرقات سوسة النخيل الحمراء 
ادلي       د ألبه رون ووج ة    ) 1989( وآخ ي معالج دة ف ائج جي ى نت ن أدى إل لوب الحق ن   إن أس بب ع ل المتس دهور النخي ت

ة  ات الوعائي ة الفطري ة لمعالج دات فطري دة مبي ات حيث جرب ع ة فطري ن .مجموع ى حق م يقتصر عل ن ل لوب الحق إن أس
ة               دة في المكافحة الحيوي ات المعتم ى استعمال سبورات الفطري ك إل ا تعدى ذل المبيدات واألسمدة في جذوع األشجار وانم

در دا      دهور ال ى مرض ت ات الفطر      للسيطرة عل د حقنت فطري دي فلق از   Verticillium dahliaeر الهولن  gougeبجه
pistol         ن سريعة ة الحق ى أن تكون الثقوب صغيرة وعملي وحققت نتائج جيدة بإعطاء األشجار مناعة ضد هذا المرض عل

  مع غلق سريع للثقوب
(Elgersma et al (1993)); (Sutherland et al (1995)); Anonymous(1998)).   ين  -and Abd)1994( ب

Elgawad Shamselden          راء ل الحم ل التمر هي حشرة سوسة النخي بان من الحشرات المهمة التي تصيب أشجار نخي
وع من                  ن ن ات حق ذه التقني ذه الحشرة ومن ه ات لمكافحة ه ق وتقني دة طرائ اك ع اطق الشرق األوسط وهن وخاصة في من

ة  دان الثعباني اتودا(الدي ة    Entomopathogenic  Nematodes) النيم رة سوس ة حش ذع الشجرة لمكافح ي داخل ج ف
  " .النخيل الحمراء حيويا

د  ة     et al  Stanton)1999(و   ; Costonis (1981)  Gardner (1986)آل من    وأآ أن بق الج   Lace  bugب تع
رور   جار الزع ى أش ن عل ة الحق اءة بطريق د) Green hawthorn   )Crataegus viridisبكف دات  عن تخدام مبي اس

   .جهازيه
 Janatulo and Stipes (1976) ;Stipes (1999); Grieg (1986);Schreiber and Gregoryآل من   أشار     

(1981) and French (1987); Stennes   1999(و( Haugen and Stennes     عند استخدامهم ألنواع مختلفة من
اءة انتشارها            Dutch elm diseaseالمبيدات الفطرية لمكافحة مرض    ى آف د عل دات تعتم ذه المبي أثير ه ة ت ى إن فعالي إل

    .)ويتضمن هذا ترآيز المبيد داخل أنسجة النبات(داخل تاج الشجرة ونسبة ترآيز المبيد المستعمل 
راء باستخدام    and Razvi  Azam) 2001( في دراسة قام بها         دا 11 لمكافحة السوسة المنشارية الحم ة  ب" مبي طريق

  .األرضي الحقن ،وجد بأن هذه الطريقة حققت مقاومة عالية لهذه الحشرة على النخيل مقارنة بطريقة الرش
وري          دات             ) 2001(وبين الجب دة مبي ل في العراق باستخدام ع اس النخي ن لمكافحة حشرة دوب إن استخدام نظام الحق

  .للبيئة " دية في استخدام المبيدات واقل تلويثاأعطت نتائج جيدة والحظ إن هذه الطريقة هي اآثر اقتصا
ا وفي دراسة أجر        ن األشجار لمكافحة حشرة       حول استعمال  et al (2003)   Doccola ه ة حق  Hemlockطريق

Wooily Adelyid )H W A (ر بحوالي      واوجد ن اآث ة الحق  85بان نسبة القتل في الحشرات لألشجار المعالجة بطريق
  .بأنه يفضل أن يكون الحقن مرة واحدة آل سنتين إلى ثالث سنوات واوذآر.عالجة بالطرائق األخرىمن األشجار الم% 
ل               et al (2002) Idrisأشار         ن قاعدة ساق نخي ا في معالجة مرض تعف ن األشجار أثبتت فعاليته ة حق ى إن طريق إل

  . Soil moundingجار أو بعد أن آانت تعالج بإزالة األش   Basal stem rotالزيت في ماليزيا  
د       ة لمكافحة مرض        Ned Tisserat   )2002(  أآ م طريق ان أه د داخل       Dutch elm diseaseب ن المبي هي بحق

ى تسمى    جار األول ن األش ريقتين لحق اك ط ان هن ين ب د ب جرة وق ة   Microinjectionالش ن آمي تم حق ة ي ذه الطريق ي ه ف
ة تسمى   صغيرة ومرآزة من المبيد داخل الشجرة  تم    Macro injectionومثال على ذلك استخدام الكبسول والثاني والتي ي

ة      أ من الطريق من خاللها حقن آمية آبيرة من المبيد المخفف داخل الشجرة وقد أشار الباحث إلى إن الطريقة الثانية هي أآف
  ".األولى وذلك الن انتشار المبيد يكون اآثر انتظاما

ا لمكافحة حشرة      Roberts)  2003( وجد       وعين    Emerald Ash Borer  (E A B)في تجربة أجراه باستخدام ن
دات  ن المبي ام  Birdin  ،Imidaclopridم تخدم آبسوالت بأحج ل ،  100واس جرة   3م ل ش ددت الكبسوالت لك ل وح م

  .وقد أعطى المبيد الثاني نتائج جيدة في القضاء على يرقات الحشرة  2بقسمة قطر الشجرة على 
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  ضغط الحقن  10-2

ين      ة   et al Helburg )1973( ب ن آمي ين تحت ضغط   60إن حق ي األشجار ذات الفلقت د ف ل مبي ار  4.1 – 2.7م ب
  سم 3 – 2دقيقة على عمق  1.5 – 0.5استغرق مدة زمنية بين 

ن  بضغط      et al  Derek)1976( أوضح      ة الحق ار  5.3انه استخدم طريق ة بعض أمراض     ب در دار   لمقاوم أشجار ال
  .الهولندية وقد أعطت هذه الطريقة نتائج جيدة 

وجد إن هذا    Macro injectionعند استعماله نظام  Root flareعلى مرض Kondo  )1978( في دراسة أجراها     
ذا المرض    تحت  المرض ينتشر على محيط سطح الساق وان استخدام عدة ثقوب حول الساق ذات تأثير فعال في مكافحة ه

،وقد أوضح بان آمية المبيد وترآيزه يعتمد على قطر الشجرة ،ففي األشجار ذات األقطار الصغيرة        بار 0.6-1.3ضغط 
رة         ة مع األشجار ذات األقطار الكبي د مقارن ة من المبي د  . تكون آمية األوعية الناقلة قليلة فلذلك يجب أن تعطى آمية قليل وق

   Stennes  and French ).) ( 1987(حصل على نفس النتائج 
د       ه استخدم ضغط     et al Idris )2002(  أآ ار  13.7ان ار من            ب ا بخمس الت ل الزيت في ماليزي ن أشجار نخي في حق

.                           سم في آل اتجاهات الشجرة  40أدى إلى حرآة المحلول لمسافة  % 1وبترآيز  Eosin dyeمحلول صبغة 
د ضغط     Navarro  )1992(ام بها في دراسة ق      اثبت بان افضل تحرك للمبيد المكبسل داخل عبوة بالستيكية تحقق عن
0.6 – 0.8  Psi  في أشجار الزيتون .  
ار ضغط       بار 20.6بان استخدام ضغط   Thorson   )2004(  أآد      ذا فاختي ار  13.7يسبب ضرر ملحوظ للشجرة ل  ب

وان استخدام المبيدات ذات الترآيز القليل يجب مضاعفة آمياتها .مله دون حدوث أضرار من النبات ويمكن تح" يعد مقبوال
ى وان           ى ضغط أعل اج إل ه داخل الشجرة ويحت ا زادت صعوبة حقن ول آلم د في المحل ز المبي ا زاد ترآي ن ،وآلم د الحق عن

  . الضغوط العالية غير مرغوب فيها آونها تسبب أضرارًا ملحوظة على الشجرة 
ة       et al  Escobar )1993( بين      ا ضغط عالي والطريق إن هناك طريقتين لحقن األشجار الطريقة األولى يستخدم فيه

ا تخدم تجاري ى ال تس ة األول د ذآر إن الطريق ا ضغط واطئ وق تخدم فيه ة يس دات " الثاني ى مع اج إل ا تحت ك ألنه رة وذل بكث
ة     خاصة وايدي عاملة متدربة وفي بعض األحيان الضغط الع ل آلف ة فتكون اق الي يؤدي إلى ضرر النبات أما الطريقة الثاني

  . وال تحتاج إلى معدات خاصة
  

  تلوث البيئة 2- 11
ر        Schmidt  )1988( بين      وث آبي ه تل ق ال يتسبب عن إن من مميزات نظام الحقن هو إن التطبيق يتم خالل نظام مغل

  .للبيئة وللعاملين والقائمين على المكافحة 
ئية وتسهم في   إن استخدام طريقة حقن جذوع األشجار تؤدي إلى استعمال آفوء للمواد الكيميا  Navarro )1992( أآد     

ائي     et al (1994)  Escobarفي دراسة قام بها .خفض التلوث البيئي ذآر إن نظام حقن األشجار ال يتطلب تحضير آيمي
ت صغيرة أو آبيرة فهي تكون جاهزة وتحتاج إلى وقت قصير في تنفيذ في الحقل عند استعمال المبيدات المعبئة في آبسوال

  .المعاملة 
ا       م      *ACAT) 1993( وضحاآم دات ذات الحج ن المبي رة م ات آبي مح لكمي ه يس رش الجوي ان اوئ ال ن مس ان م ب

اهي   ة المحيطة خارج الهدف المقصود إذ تنجرف إ     ) U L V )Ultra Low Volumeالمتن وث المنطق اه  إن تل ى مي ل
دارس     ة والمتنزهات والم د     .الشرب والمنازل والساحات المزروعة بالخضر والنباتات الطبي يحدث انجراف لقطرات المبي

ى          % 40أثناء وبعد المكافحة نتيجة هبوب الرياح وان  ذي يصل إل د عن الهدف المقصود وال د يبتع من الرش الجوي للمبي
بة رة نس د .  % 1الحش راف المبي بة انج ن إن نس ف م ى   % 5تختل اح منخفضة إل تحت ظروف  % 60تحت ظروف ري

  .ميل أو اآثر من موقع المعالجة  2ويتوقع انتقال رذاذ المبيد إلى مسافة .الرياح الشديدة 
ة           ) 2001( وآخرون بين الجبوري      ان آمي ل في العراق ب اتين النخي اس في بس د وب في دراسة للحد من ضرر حشرة أل

نويا 500– 400 اك    " طن س ائرات وهن رش بالط رة ت ذه الحش ة ه نوي لمكافح امج الس تعمل ضمن البرن دات تس ن المبي م
ة اقتصاديا      ا مكلف ة آونه ذه الطريق د من         " مجموعة من المالحظات على ه ا يزي ة ، ومم ات البيئ ا لمكون ى  تلويثه فضال عل



 14

ار      خطورة هذه الطريقة على الصحة العامة آون معظم مناطق زراعة النخيل في العر   ا ذات آث ا أنه ة بالسكان آم اق مأهول
لغرض تحقيق مفهوم حماية البيئة والحصول على افضل مكافحة لآلفات باستخدام  . سلبية في الكائنات الحية غير المستهدفة

ان                  ذلك ف ة ل دائل لطرائق المكافحة التقليدي اد ب ى إيج ة مناسبة فضال عل دات ذات مواصفات بيئي ة من المبي ة ممكن اقل آمي
وال          طرا ر قب ي األآث ون ه قي تك ة الس تخدامها بطريق جار أو اس ذوع األش ي ج دات ف ن المبي ق حق ة   " ئ ة البيئ ن الناحي م

  . واالقتصادية
ا              Roche) 2003( أشار      دات آونه ة في استخدام المبي د من الطرائق المهم ن األشجار تع ة حق إلى إن استخدام طريق

ذهب داخل الشجرة       أمينة على البيئة ولم تتأثر بحالة الطقس  ا ت ون جميعه د المحق وهي اقتصادية في تطبيقها الن آمية المبي
ل    د في الحق ن        .،فضال على آونها بسيطة حيث ال تحتاج إلى خزن أو خلط المبي ة حق ى منطق د عل ة يعتم ذه الطريق ونجاح ه

  .المبيد الذي من خاللها يتحرك داخل الشجرة
 ACAT*: Alaska Community Action on Toxics. 

  مميزات حقن الجذع  12-2
  :وجد إن مميزات نظام الحقن تتلخص في   Schmidt )1988( في دراسة قام بها

 .العاملين  تطبيق المكافحة من خالل نظام مغلق لذلك ال يكون هناك خطر تلوث آبير على .1
 . أو اقلتقديرات أعلى  آل حقنة تحتوي على آمية محدودة من المبيد ذات نسب صحيحة لذلك ال توجد .2
 . بالطرائق األخرى" زمن التطبيق اقل قياسا .3
  :إن من محاسن نظام الحقن   Navarro  )1992( آما بين
 .استعمال آفوء للمواد الكيميائية .1
 .خفض معدل التلوث البيئي حيث يحقن المبيد في نظام مغلق .2
       .يستعمل الحقن عندما تكون التطبيقات األخرى في المكافحة غير مؤثرة أو صعبة .3
  .يمكن أن تستعمل في الريف والمدينة .4
  :محاسن نظام الحقن  and Calderon De la Parra )1992( وأآد

 .األشجار يمكن أن تعامل على الرغم من الضرر الحاد أو التقليم الحاد .1
 .حساب الجرعة المطلوبة بدقة .2
   .وفي تطبيق واحد ساعة 24ان آمية لتر واحد من المبيد المرآز يمكن ان يقدم للشجرة في اقل من  .3

  :ومعاملة التربة وهي إن محاسن نظام الحقن آثيرة ولها فوائد اآثر من الرش  Harrell) 2001( آما ذآر
 .ضد أنواع عديدة من الحشرات" تكون اآثر تأثيرا .1
 .من المبيدات صغيرة آمياتتستعمل  .2
   .المعدات المستعملة أو المستخدمة في المعاملة بسيطة .3
 .حتى في ظروف الرياح واألمطار ممكن أن تطبق .4
  .المادة الكيمياوية تحقن مباشرة في الشجرة دون هدر .5
  :هي  Maugetإن من مميزات حقنة   Thorson  )2004(  وبين

 .سهلة االستعمال .1
 .يمكن حقن آمية محددة ومنتظمة من المبيد .2
 .ذات شكل منتظم .3
 .يمكن أن تعمل في الظروف الصعبة .4
  .ذات ضرر قليل على الشجرة .5
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  المواد وطرائق العمل 3-
  الجهاز  تجميع 1-3
جهاز لثقب وحقن جذوع أشجار النخيل بالمبيدات الموصى بها لمكافحة بعض آفات النخيل المهمة في  تجميعجرى      

جميع تم ت. المتطلبات األساسية المارة ذآرها لهذا النوع من المكافحة وفقالعراق آحشرة دوباس النخيل حيث بني التصميم 
جامعة بغداد و من األسواق المحلية وقد تم تصنيع وتحوير بعضها بما /أجزاء الجهاز المختلفة من ورشة آلية الزراعة

المخرطة، ماآنة لحيم (في عملية التصنيع بعض أالجهزه والمعدات مثل  متتتالئم مع آلية عمل الجهاز وقد استخد
   .)، ومجموعة مفاتيح ذات قياسات مختلفة وبعض المعدات األخرىعمةمن، منشار حديد آهربائي، مسطرة قياس،  آهربائي

   
  
  
  

  

  

  

  

                

  

  

  
  

  مخطط الجهاز) 4(شكل
  

  )بار 16(مقياس ضغط  -7              الهيكل                  -1
  )بار 250(مقياس ضغط  -8                الخزان               -2 

  عتالت تشغيل -9        المثقب الهايدروليكي      -3                                                 
  فتحة علوية للخزان -10                   الحقل    مضخة -4                                                 
 صندوق عدد -11                    صمام التوزيع  -5                                                 

 نقاط التعليق -  12            صمام تنظيم الضغط -6             
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
  
  

  مخطط المثقب الهيدروليكي) 5(شكل
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  مخطط مضخة الحقن) 6(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 المخطط الهيدروليكي للجهاز) 7(شكل 

  اسطوانة هيدروليكية 5-                 محرك هيدروليكي  1-
  خزان 6 -                       صمام سيطرة 2-      
 الخط العائد إلى الخزان 7-               صمام تنظيم الضغط 3-      
 مقياس ضغط 4-      

780m
m
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  مراحل تجميع وتصنيع أجزاء الجهاز2-3 
            الهيكل - 1
سم ثبتت  4.5- 3.5تم تصنيعه من أنابيب حديدية مجوفة خفيفة الوزن ذات متانة عالية، تراوحت أقطار هذه األنابيب بين    

 سم 111، االرتفاع  سم 62، الطول  سم 52العرض :بلغت قياسات الهيكل آما يأتي. اللحيم الكهربائيمع بعضها بوساطة 
على سهولة " تضمن الهيكل نقاط التعليق الثالثة ومواقع تثبيت أجزاء الجهاز المختلفة بشكل يسهل ربطها وفكها فضال. 

  .التعامل معها أثناء عملية تشغيل الجهاز 
         الخزان - 2

لتر يحتوي  100للمواد الكيميائية والصدمات الخارجية سعته  عالي الصالبة المقاومة اثيلينمصنع من مادة البولي      
على تدريج لمعرفة آمية المبيد الموجود داخله و يحتوي على فتحة آبيرة في األعلى ذات غطاء تستعمل لملئ الخزان 

كل عن مكان تثبيت الخزان في أعلى الهي. مضخة الحقن من قبلوفتحة صغيرة في األسفل يتم سحب المبيد من خاللها 
  .سم  59سم وطوله  47شكل الخزان أسطواني قطره . حديدية على شكل نصف دائرة  أطواق طريق

  المثقب الهيدروليكي  - 3
  .)8(الشكل   من األجزاء آالتيةيتكون 

  ربط وتجميع المثقب الهيدروليكي - 4
مة مع المحرك الهيدروليكي عن المحرك الهيدروليكي يحتوي على فتحتين لدخول وخروج الزيت، ربطت ماسكة البري     

مع المحرك والطرف الثاني مسنن حيث جرى ) لولب تثبيت(طريق الوصلة الميكانيكية والتي تحتوي على قفل تثبيت  
سم عرض وتحتوي القاعدة على قبضتين من  5سم طول و  19أما قاعدة المثقب فتراوحت قياساتها . ربط ماسكة البريمة 

آغم  4.5يمتاز المثقب الهيدروليكي بخفة وزنه الذي يبلغ .ت مطاطية لتكون مريحة إثناء العمل الحديد تم تغليفها بقبضا
سم وعدد  11.5سم وطوله  6ثناء العمل وسهل المناورة به ، يبلغ قطر المحرك الهيدروليكي أ وهذا ما يجعله مريحا

من الزيت الهيدروليكي القادم من الساحبة  يأخذ المثقب حرآته.بار 40عند ضغط زيت  دقيقة / دورة 160دورات المثقب 
  .والذي يقوم بتدوير ترس، يقوم هذا الترس بتدوير ذراع وبذلك نحصل على الحرآة الدورانية للمثقب

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  المثقب الهيدروليكي) 8(شكل 
  .محرك هيدروليكي – 1     
  ).ماسكة البريمة(ماسكة الثاقب  -2     
  .وصلة ميكانيكية -3     
  .قاعدة المثقب -4     
  .قبضات مسك -5     
  .دخول وخروج الزيتل أنابيب مطاطية -6     
  البريمة  - 7     
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  مضخة الحقن  - 5
  .)9(مضخة ماصة آابسة تعمل بالهيدروليك تتألف من األجزاء آالتية  وآما موضح في الشكل  وهي عبارة عن

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مخطط لمضخة الحقن) 9(شكل 

  .األلمنيوممن " سدادة مصنعة محليا – 6             .هيدروليكية ةاسطوان – 1
  .حديدية قضبانمن " رباط مصنع محليا – 7                               .مكبس – 2                     
  .فتحات دخول وخروج الزيت – 8               .اسطوانة بالستيكية – 3                     
  .ذراع المكبس – 9                   .اسطوانة حديدية – 4                     

  .فتحة خروج المبيد_  10    .ات سحب ودفع المبيدصمام – 5               
  

إلى األمام  حرآة ترددية تتكون المضخة من جزأين رئيسين األول وهو بمثابة محرك يقوم على تحريك المكبس
دروليكية ، تحتوي على فتحتين لدخول وخروج الزيت وتحتوي آذلك على ذراع ثبت الهي باالسطوانةوالخلف متمثل 

 اتسم ويحتوي على حلق 2ملم وسمكه  34.5المكبس مصنع من مادة التفلون قطره .المكبس في نهايته عن طريق صامولة 
  . 2عدد  حاصرات آمانع تسرب مطاطية

سم ثبتت داخل االسطوانة  35سم وطول  3.5ية ذات قطر داخلي أما الجزء الثاني فيتمثل باالسطوانة البالستيك     
الحديدية وجرى التوصيل بين هذه االسطوانة وصمامات السحب والدفع عن طريق سدادة تحتوي على سن داخلي من آال 

ل الكلي ثبت الجزءان برباط مصنع من أسالك حديدية لمنع انفصالهم أثناء العمل ، يبلغ الطو.الطرفين وبأقطار مختلفة 
  .سم  4.8سم وقطرها الخارجي  76للمضخة 

بار في بداية أنبوب الدفع للمضخة على خط  16،جرى تثبيت مقياس ضغط  وأطواقتثبت على الهيكل بوساطة لوالب     
مصنع من ) Needle(متر وثبت أنبوب تنظيم  2مرور المبيد المضغوط الذي يتم نقله عن طريق أنبوب مطاطي بطول 

عمل المضخة .مل خالل شوط واحد 225المضخة  يبلغ تصريففي نهاية األنبوب المطاطي،    Stainless Steelمادة 
يتمثل في حرآة المكبس الترددية والتي تم الحصول عليها من حرآت الزيت القادم من الساحبة إثناء حرآة المكبس من 

ان المبيد إلى داخل االسطوانة البالستيكية وإثناء اإلمام إلى الخلف يحصل تخلخل في الضغط وبذلك ينسحب المبيد من خز
  .تغيير اتجاه حرآة المكبس عن طريق عتلة التشغيل من خالل تغيير اتجاه حرآة الزيت نحصل على شوط الضغط 

  
      صمام السيطرة - 6

،يتم تشغيلها من نوع المرآز المفتوح ذي خطين آل خط له فتحتين خط لتشغيل المثقب وخط لتشغيل مضخة الحقن      
ويحتوي على فتحة لدخول الزيت القادم من الساحبة .آل عتلة مسؤولة عن خط) 10(عن طريق عتلتين يدويتين شكل 

  . وفتحة لخروج وإعادة الزيت إلى خزان الزيت في الساحبة أثناء وضع الحياد
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  صمام السيطرة) 10(شكل 

  صمام تنظيم الضغط  - 7
) ضغط الزيت(هزة المهمة في المنظومات الهيدروليكية يحتوي هذا الصمام على لولب تنظيم للضغط وهو من األج     

ثبت هذا الصمام على خط الزيت الرئيسي القادم من الساحبة،يعمل على تنظيم الضغط حسب الحاجة ،وان ).11(شكل 
عن طريق أنبوب مطاطي إلى خزان بار ،الزيت الفائض عن الحاجة يعود إلى الخزان  40أعلى ضغط يقوم بتجهيزه 

  .يحتوي هذا الصمام على مقياس ضغط. الزيت في الساحبة أثناء عملية التشغيل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  صمام تنظيم الضغط) 11(شكل 
  

  صندوق عدد  -8 
. سم 9سم وارتفاع  15سم وعرض  35بطول  ) البليت(بصندوق لحفظ العدد صنع من الحديد  اآللة جهزت هذه     
ألي " وي على باب من األعلى ،وضع فبه آافة العدد التي تستخدم لربط وفك أجزاء الجهاز واألنابيب المطاطية تحسبايحت

  .طارئ أثناء العمل
  الجهاز  طالء - 9

بعد إنجاز .جرى طالء الجهاز آل جزء على حدة للمحافظة على هذه األجزاء من الصدأ آون أآثر أجزائه من الحديد      
  .الء ربطت آافة األجزاء مرة ثانية في أماآنها وأصبح الجهاز مهيأ لالختبارعملية الط
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  الحاقنأنبوب  - 10
ثبت في نهاية أنبوب مطاطي مقاوم ) 12(ملم شكل  8سم وقطره  30يبلغ طوله   Stainless Steelمصنع من مادة      

  ) . Needle(للضغط عن طريق آبس نهاية األنبوب على أل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الحاقنأنبوب ) 12(شكل 
 

  أنابيب مطاطية ضغط عالي  - 11
متر  10بلغ مجموع أطوال هذه األنابيب بحدود .الهيدروليكية  خاصة للمنظوماتبار وهي  70تتحمل ضغط أآثر من      

ثاني بصمام متر يرتبط من الطرف ال 2أنبوب رئيسي يثبت مع الساحبة عن طريق توصيله سهلة الربط والفتح بلغ طوله . 
الذي يقوم بدوره بتوجيه الزيت المضغوط حسب الحاجة إلى  السيطرةتنظيم الضغط ويستمر إلى أن يصل إلى صمام 

آال الجزئيين المثقب والمضخة يحتوي على فتحتين وتوجد فتحتان .  أو الرجوع إلى الخزان المثقب أو إلى المضخة
الزيت والثانية لخروجه إلى خزان الزيت في الساحبة عن طريق مماثلتان في صمام السيطرة لكل خط واحدة لدخول 

متر ويربط مع  2أنبوب مطاطي رئيسي ثاني يربط بين صمام السيطرة وخزان الزيت في الساحبة يبلغ طول هذا األنبوب
  ).13(الساحبة عن طريق توصيله سهلة الفتح والربط شكل 

دة الزيت الفائض من صمام تنظيم الضغط أثناء عملية التشغيل، أنابيب يرتبط مع هذا الخط الراجع أنبوب يقوم بإعا     
 السيطرةأما أنابيب التوصيل بين صمام . أمتار 4والمثقب الهيدروليكي بلغت أطوالها  السيطرةالتوصيل بين صمام 

  .أمتار 3ومضخة الحقن فبلغت أطوالها 
  
  
  
  
  

  ة مع الساحبةنقاط ربط األنابيب الهيدروليكي) 13(شكل            
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     البريمة - 12
  ).8(شكل  سم 36.5ملم وطول  10من النوع المستعمل في ثقب الخشب ذات قطر  عبارة عن بريمة حلزونية

 
   .والمواصفات الفنية للجهاز والمثقب الهيدروليكياختبار عمل مضخة الحقن تجارب 3-3  

  حساب معامل االختالف لتصريف مضخة الحقن - 1
اب معدل تصريف المضخة خالل شوط واحد بعد أن ربط الجهاز مع الساحبة وهي متوقفة، سجلت خمس جرى حس     

وبعد أن ثبتت هذه القراءات . اسطوانة مدرجةقراءات تم فيها حساب آمية السائل المحقون خالل شوط واحد بوساطة 
   and Torrie) 1980(( .الصناعي أجريت الحسابات وفق  المعادالت اإلحصائية اآلتية الستخراج معامل التغاير

.(Steel     
                                            …………………...(1) 

  

  
 

       .. ………………………(2)   
                                         
 
 ………………………(3)  
           
                                        ………………….…..(4) 
 
 

 
  :يث إن ح
  X =        المتوسط الحسابي للتصريف  
  مجموع المشاهدات=  Xس  
  n =عدد المشاهدات  
 S2  =التباين  

C.V   = االختالفمعامل  
 S    = الخطأ القياسي  
 X    =     المتوسط الحسابي  
    
  
  اإلجهاد على االسطوانة البالستيكية لمضخة الحقن - 2

بار بموجب  14لمضخة الحقن تحت ضغط  )14(شكل  اب اإلجهاد المسلط على االسطوانة البالستيكيةجرى حس     
      .)Shigley   ((1986)   قانون حساب اإلجهاد في التصاميم الهندسية

  
                                            ………………(5) 

  
  

 
  

σ2
pdt =
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t=2mm 

35mm 
d 

35cm 

  
 
 
 

  
  

  
  

  
  الستيكيةمخطط البعاد االسطوانة الب) 14(شكل 

    t  =سمك جدار االسطوانة    mm 
   p  =2 الضغط N/mm   
   d  =قطر االسطوانة الداخليmm    
  N/mm 2اإلجهاد المسموح به=    

  
  اختبار الجهاز في حقن آميات مختلفة من المحاليل - 3

 7 و 6،  5،  4،  3، 2،  1 اظهر الجهاز مرونة عالية في حقن المحاليل في جذوع أشجار النخيل   تحت عدة ضغوط     
مل فأن الكمية المحقونة اعتمدت على ضغط الحقن وآلما آان  225مضخة الحقن في شوط واحد  سعةوبما إن . بار 

ودرجة الرطوبة داخل  الضغط عالي يقل الزمن الالزم لحقن الكمية المطلوبة آما لوحظ بان هناك تأثيرًا لقطر الشجرة
  .في زمن الحقن الجذع

 –استخدمت ساحبة ماسي فور آسن بعد أن ربط الجهاز معها في تنفيذ هذه االختبارات في بساتين آلية الزراعة      
ْ وحسبت الكمية المحقونة 45سم وبزاوية  20جامعة بغداد وآان الماء هو المادة المحقونة في جذوع أشجار النخيل بعمق 

خالل مدة زمنية تعتمد على  مل 225شوط واحد هو على أساس عدد أشواط المضخة حيث إن تصريف المضخة في 
  ضغط الحقن

   
  زمن شوط واحد لمضخة الحقن تحت عدة ضغوط - 4

جرى حساب زمن شوط واحد للمضخة تحت عدة ضغوط وبثالثة مكررات بعد أن تم ربط الجهاز مع الساحبة      
بار على  10و  7,6,5,4,3,2,1  مةالمستخدوسجل الزمن مقابل آل ضغط وآانت الضغوط .وباستخدام ساعة توقيت

بار في األشجار المخدومة  7التوالي آان ذلك في األشجار المتروآة غير المدامة، وقد سجلت عدة قراءات تحت ضغط 
  ".والتي تسقى على مدد منتظمة وتسجيل زمن الحقن أيضا

  
  معدل زمن إنجاز الثقب للمثقب الهيدروليكي -5 

جامعة بغداد استعمل في تنفيذها ساحبة ماسي فورآسن ربط جهاز الحقن معها  –لية الزراعة نفذت تجربة في بساتين آ     
 بار 40و  30جرى حساب بعض المؤشرات الفنية للمثقب الهيدروليكي مثل الزمن الذي يستغرقه المثقب تحت ضغطين و

وعدد دورات سم  20مق على ع وقد تم السيطرة على هذه الضغوط عن طريق صمام تنظيم الضغط ومقياس الضغط
  . باستخدام ساعة توقيتالمثقب بالدقيقة 

  
  اإلنتاجية - 6
ومعدل زمن تحرك الساحبة بين  جرى حساب إنتاجية الجهاز بعد أن ثبت معدل زمن عمل المثقب ومعدل زمن الحقن   

  :يأتي وآما أشجار النخيل
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 بار 7تحت ضغط  ثانية 26دل زمن الحقن ثانية ومع 26في األشجار غير المخدومة بلغ معدل زمن عمل الثقب  -  أ
ثانية ، وبذلك يكون الوقت الكلي لمكافحة  40-60 وآان الوقت الالزم لتحرك الساحبة بين األشجار بحدود

     شجرة واحدة هو
  دقيقة 1.86= 26+60 +26

 بار 7ضغط  تحت ثانية 40مل هو  225ثانية ومعدل زمن حقن   26في األشجار المخدومة بلغ معدل زمن الثقب  - ب
 .ثانية فيصبح الوقت الكلي لمكافحة شجرة واحدة 40-60والوقت الالزم لتحرك الساحبة 

 دقيقة 2.1=  60+40+26
  

  حرآة المحلول داخل جذع النخلة  واتجاه انتشار -7 
نتشار لغرض معرفة او نفذت تجربة في بساتين آلية الزراعة باستخدام ساحبة ماسي فورآسن تم ربط الجهاز معها    

سم وبزاوية  20الزرقاء حيث تم حقنها في جذع النخلة على عمق المثيلين وحرآة المحلول المائي تمت االستعانة بصبغة 
حيث اخذ منها مقاطع  آليساعة من المعاملة بمنشار  24تم تشريح النخلة بعد .بار 5ْ وبحجم لتر واحد وضغط  45

  .ج الملونيت الالزمة لمعرفة انتشار المحلول آما صور النسأخذت القراءا.عرضية وطولية فوق منطقة الحقن 
       

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  في نباتات ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتينمقطع عرضي ) 15(شكل 
  

  جارب الحقلية الت4-3  
  حساب نسبة القتل في حشرة ألدوباس -1 

سنة يقع البستان في  15شجرة عمر آل منها    225دونم وعدد أشجاره  6نفذت تجربة ميدانية في بستان مساحته      
حصان تم ربط  35استخدمت ألجراء التجربة ساحبة ماسي فور آسن ذات قدرة حصانيه .محافظة ديالى/قضاء الخالص

والتي تم السيطرة عليها  بار7 و 5,3وبهدف قياس آفاءة المبيد ثم سرعة انتقاله مع الضغوط المختلف.جهاز الحقن عليها
استعمل مبيدان جهازيان من المبيدات الحديثة التي تنتمي إلى مجموعة و لة التشغيل ومقياس الضغطبواسطة عت

Neonicotinoid group  وهما مبيد Confidor 200 SL  سائل قابل للذوبان في الماءSoluble Liquid) مادة الفعالة
Imidacloprid ( ومبيدCalypso 480 SC مرآز مستحلب ذائب في الماءSuspension concentrate  ) مادة فعالة
Thiacloprid (استعمل المبيد . واللذان مثال مستحضرين مختلفين هما سائل قابل للذوبان في الماء ومرآز ذائب في الماء

تم تحديد ثالث نخالت لكل ضغط ارتفاعاتها  .تذاب في لتر ماء  formulated productمادة تجارية مل 5بمعدل 
جرى حساب .رك ثالث نخالت مقارنة عوملت بنفس الطريقة ولكن استخدم الماء بدال من المبيد للحقنمتر وتم ت 6متساوية

آمية المبيد باسطوانة مدرجة أضيفت إلى لتر ماء لتهيأة محلول الحقن المطلوب، حقنت آمية لتر واحد من محلول المبيد 
وتم غلق ثقب الحقن بالطين بعد المعاملة  سم 20درجة وعلى عمق 45ْ بزاوية   ملم 10بثقب قطره في جذع النخلة  

تقدير نسبة القتل لحشرات الدوباس حسبت الكثافة السكانية ألفراد    ولغرض.مباشرة لتجنب حدوث تلوث الجرح
خوصة مأخوذة من حواف وقلب   30قبل المعاملة بيوم واحد وثبتت األعداد ل ) األطوار الحورية والبالغات(الحشرة
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لكثافة السكانية للحشرة بعد المعاملة بثالثة أيام وأسبوع وأسبوعين وجرت نفس الحسابات على أشجار الشجرة وحسبت ا
  )). 1993( شعبان ( تلتون - تم حساب نسبة القتل باستعمال معادلة هندرسون. المقارنة 

  

  تلتون - معادلة هندرسون
  فراد في المقارنة قبل المعاملةعدد األ×عدد األفراد بعد المعاملة                              

  ---------------------------------------------- -1  100=  النسبة المؤية

  عدد أفراد اآلفة في المقارنة بعد ×عدد أفراد اآلفة قبل المعاملة               لفاعلية المبيد

  عاملةالم                                                            
  

  مل 225تأثير الضغط وقطر جذع النخلة في زمن حقن  -2 
جامعة بغداد لمعرفة تأثير الضغط وقطر جذع النخلة في زمن - نفذت تجربة على بعض أشجار النخيل في آلية الزراعة     

از الحقن آون الزمن عامل مهم في عمل الجهاز، استخدمت ساحبة ماسي فورآسن إلجراء التجربة تم ربط جه 225حقن 
سم  50,35بار وقطرين لجذوع النخيل هي  7و5,4,3,2,1 وبهدف حساب زمن الحقن استعمل ستة ضغوط  . عليها

ونفذت تجربة عاملية بتصميم القطاعات آاملة التعشية وبثالث مكررات واستعملت ساعة توقيت لحساب الزمن وجرى 
  .وحدة تجريبية 36ت عدد الوحدات التجريبية للمتوسطات حيث بلغ 0.05اختبار اقل فرق معنوي عند مستوى 

  مل225  تأثير الضغط وتسلسل األشواط في زمن حقن  - 3
استعملت ،جامعة بغداد لبيان تأثير الضغط وتسلسل األشواط في زمن الحقن –نفذت تجربة في بساتين آلية الزراعة     

 دف حساب الزمن استعمل سبعة ضغوط وبه.ساحبة ماسي فورآسن إلجراء التجربة تم ربط جهاز الحقن عليها
بار وثالث أشواط حيث نفذت تجربة عاملية بتصميم القطاعات الكاملة التعشية وبثالث مكررات وجرى  7و6,5,4,3,2,1

وبلغت عدد  0.05حساب زمن الحقن بواسطة ساعة توقيت واختبرت المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي عند مستوى 
  .دة تجريبيةوح 63الوحدات التجريبية 

 

  النتائج والمناقشة4- 
  الجهاز 4 -1

  ). 16(تم تجميع أجزاء الجهاز وتصنيع وتحوير الجزء األخر وآما مبين في الشكل     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أجزاء ومكونات الجهاز) 16(شكل 
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  بار ) 250(مقياس ضغط  – 7                             الهيكل –    1
                      عتالت تشغيل – 8              ستيكيالبال الخزان – 2   
          فتحة علوية لملئ الخزان – 9        المكبسية مضخة الحقن – 3   
  صندوق عدد  – 10                  صمام السيطرة – 4   
  أنبوب الحاقن -11           صمام تنظيم الضغط  – 5   
  بار ) 16(مقياس ضغط _ 6    
  

  اختبار عمل المثقب الهيدروليكي ومضخة الحقن 4 -2 
  معامل االختالف - 1

وهي  %15 وهي نسبة تغاير جيدة وضمن الحدود المسموح بها % 1 مضخة الحقن االختالف في تصريفمعامل بلغ      
  )). 1992(حاجم وياسين (  دليل على إن مضخة الحقن آانت تعمل بصورة جيدة

  
  طوانة البالستيكية لمضخة الحقن اإلجهاد على االس - 2

 بأنها ضمن الحدود المسموح بها 2ملم/نيوتن 12.25البالغ  البالستيكية يتبين من نتيجة اإلجهاد المسلط على االسطوانة     
علما . ضغط عمل به الجهاز  أعلى وهذا دليل على إن المضخة تعمل بشكل أمين تحت 2ملم / نيوتن 68.9-41.3والبالغة 
  ). Kent' s ) 1950((  ة اسطوانة الحقن البالستيكية هي بيرس بليكسإن ماد

  
  آميات المحلول المحقون  - 3

لعدد من  لتر 10.5إلى لشوط واحد  مل 225إن الكميات المحقونة بالجهاز قد تراوحت بين ) 1(يتضح من الجدول      
بين األشجار المتروآة واألشجار المخدومة والتي  وباال مكان زيادتها تحت عدة ضغوط وسجل زمن الحقن تباينًااألشواط  

آمية الحقن تعتمد على صنف النخيل أيضا حيث تبدي بعض األصناف مقاومة تجاه آمية المحلول .تسقى على مدد منتظمة
  .جذع النخلة قطر المحقون وقد يعود ذلك إلى

  الكميات المحقونة بواسطة مضخة الحقن في جذع النخلة) 1(جدول 
  

 )دقيقة( زمن حقن األشجار المتروآة )دقيقة( زمن حقن األشجار المخدومة )مل( الكمية  )بار( الضغط

1 225 4.15 3.5 
2 450 4.04 3.06 
3 900 7.04 5.32 
4 1800 10.7 9.6 
5 3600 6 4.8 
6 7200 15 13.86 
7 10500 26.5 19.9 

  
 
  زمن شوط واحد تحت ضغوط مختلفة - 4

بار، إذ يتضح من الجدول وجود 7 و 6,5,4,3,2,1تحت ضغوط مختلفة   شوط واحدمعدل زمن  )2(يبين الجدول      
بار ، حيث بلغ زمن  4و   3,2,1 على الضغوط" بار معنويا 7فقد تفوق الضغط . تأثير معنوي للضغط في زمن الحقن 

بار بينما آان أعلى  6,5الضغطين عن" ، إال انه لم يفرق معنويا ثانية في األشجار غير المخدومة 26  مل    225حقن
  .بار 1دقيقة تحت ضغط  3.52زمن 
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  بالدقيقة في األشجار غير المخدومة مل 225تأثير الضغط في زمن حقن ) 2(جدول 
  

  
  0.05اقل فرق معنوي عند مستوى 

  0.064= الضغط 
لذلك ) 3(بار أعطى اقل زمن للحقن في األشجار المتروآة غير المدامة وآما مبين في الجدول  7وبما إن الضغط 

مل في األشجار المخدومة والتي تسقى على مدد  225ة قراءات تحت هذا الضغط الستخراج معدل زمن حقن سجلت عد
  : منتظمة وآانت آما يأتي

  بار في األشجار المخدومة 7مل تحت ضغط  225معدل زمن حقن ) 3(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معدل زمن إنجاز الثقب في المثقب الهيدروليكي5-  
ْ آان اقل من 45سم وبزاوية  20بار وعلى عمق  40إن معدل زمن عمل الثقب تحت ضغط ) 4(يتضح من الجدول     

تأثير واضح في عمل المثقب وبما إن بار وهذا دليل على إن ضغط الزيت له  30معدل زمن عمل الثقب تحت ضغط 
  .بار هو األفضل للحصول على إنتاجية جيدة للجهاز 40الزمن عامل مهم في عمل الجهاز فلذلك يكون ضغط 

  
  ثانية/ معدل زمن عمل الثقب للمثقب الهيدروليكي ) 4(جدول 

  
  بار 30ضغط   بار 40ضغط   الشوط
  40  30  األول
  35  25  الثاني
  40  20  الثالث
  30  25  ابعالر

  35  30  الخامس
  180  130  المجموع
  36  26  المعدل

  

  المعدل  القراءة الثالثة  القراءة الثانية  القراءة األولى  الضغط
1  3.39  3.56  3.60  3.52  
2  2.00  2.02  2.05  2.02  
3  1.49  1.57  1.55  1.54  
4  1.05  1.10  1.07  1.07  
5  0.37  0.40  0.45  0.41  
6  0.30  0.34  0.36  0.33  
7  0.24  0.25  0.30  0.26  

  )ثانية(الزمن  القراءة
  38  األولى
  40  الثانية
  42  الثالثة
  39  الرابعة
  38  الخامس
  43  السادسة
  240  المجموع
  40  المعدل
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  إنتاجية الجهاز -6 
  32بار في األشجار المخدومة و  7شجرة تحت ضغط / مل  225ساعة عند حقن / شجرة 28بلغت إنتاجية الجهاز     

  .ساعة في األشجار المتروآة/شجرة
     
  ة انتشار واتجاه حرآة المحلول داخل جذع النخل - 7

سم ، آما لوحظ المحلول على أطراف الجذع وفي  7تحرك المحلول أعلى منطقة الحقن وأسفلها بشكل مستقيم ولمسافة     
 سم إلى األعلى واألسفل على الرغم من ترشيح النسبة األآبر من المحلول المحقون 32آل االتجاهات وقد تحرك لمسافة 

  . ضغطوآان ذلك االنتشار نتيجة حقن المحلول تحت 
  
 
 
 
 
  
  
  

    
    

  
  جذع النخلة حرآة المحلول داخل) 17(شكل 

  
  المصنع المواصفات الفنية للجهاز) 5(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الدوباس تأثير الضغط والزمن في نسبة قتل حشرات  - 8

مقارنة مع  لحشرة دوباس النخيل لأعلى نسبة قت تحقيقفي " بار تفوق معنويا 7إن الضغط  ) 6(يالحظ من الجدول      
  .بار 5عن الضغط  " معنويا نسبة القتل لم تختلف و % 82.66نسبة القتل  معدل بار ، إذ بلغ 3الضغط  

أعلى نسبة قتل مقارنة  من المعاملة أما من حيث تأثير الزمن في نسبة القتل فقد سجل الزمن الثالث بعد أسبوعين     
عن الزمن " غير إن نسبة القتل لم تختلف معنويا % 73.38حيث بلغت نسبة القتل  من المعاملة يامبالزمن األول بعد ثالثة أ

وآذلك تشير النتائج إلى إن التداخل بين الضغط والزمن لم يكن ذا أثر معنوي في معدل . الثاني بعد أسبوع من المعاملة
ن الضغط وبغض النظر عن الزمن قد أعطى أعلى نسبة ومما تجدر اإلشارة أليه إ) 6(نسبة القتل وآما يتضح من الجدول 

  .النخلةقتل ويعزى ذلك إلى الدور الكبير للضغط في تجانس وانتشار المبيد داخل جذع 

  آغم 85  الوزن الكلي  1
  سم 111  ارتفاع الجهاز  2
  سم  62  الطول  3
  سم  52  العرض  4
  في الساحبة الضغط الهيدروليكي  مصدر القدرة  5
  بار 1-14  ضغط التشغيل  6
  سم  15-30  عمق الحقن  7
  مل  225  الكمية المحقونة خالل شوط واحد  8
  ساعة/ شجرة  28  إنتاجية الجهاز 9
  دقيقة/ دورة  160  عدد دورات المثقب  10
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  الدوباس تأثير الزمن والمبيد في نسبة قتل حشرات -9 
نسبة قتل مقارنة مع الزمن  في تسجيل أعلى من المعاملة تفوق الزمن الثالث  بعد أسبوعين) 6(يالحظ من الجدول      

عن الزمن الثاني " غير إن نسبة القتل لم تختلف معنويا %  73.38إذ بلغت نسبة القتل  من المعاملة األول  بعد ثالثة أيام
في تسجيل أعلى   Confidorأما من حيث تأثير نوع المبيد في نسبة القتل فقد تفوق المبيد األول  . بعد أسبوع من المعاملة

وآذلك تشير النتائج إلى إن التداخل بين  % 87.55حيث بلغت نسبة القتل   Calypsoقتل مقارنة مع المبيد الثاني نسبة 
ومما تجدر اإلشارة أليه ). 6(الزمن ونوع المبيد لم يكن ذا آثر في معدل نسبة القتل في الحشرات وآما يتضح من الجدول 

نسبة قتل ويعزى ذلك إلى إن المبيدات الجهازية ذات آفاءة عالية عند إن المبيد وبغض النظر عن الزمن قد أعطى أعلى 
  . Stanton  ) 1999( نتائج التي حصل عليها وتتفق هذه النتائج مع ال. استخدامها في حقن األشجار

  
  الدوباس تأثير الضغط والمبيد في نسبة قتل حشرات10-  
بار إذ بلغت نسبة القتل  3ء أعلى نسبة قتل مقارنة مع الضغط  بار في إعطا 7تفوق الضغط ) 6(يالحظ من الجدول       

أما من حيث تأثير المبيد في نسبة القتل فقد سجل . بار  5عن الضغط  " غير إن نسبة القتل لم تختلف معنويا % 82.66
وآذلك تبين  % 87.55حيث بلغت نسبة القتل  Calypsoأعلى نسبة قتل مقارنة مع المبيد الثاني Confidorالمبيد األول

في معدل نسبة الفتل إذ أعطى المبيد " معنويا" النتائج في الجدول نفسه إن للتداخل بين الضغط والمبيد أثرا
 % 5.00في حين آان اقل نسبة قتل في الحشرات  % 97.44بار  أعلى نسبة قتل  7عند الضغط الثاني  Confidorاألول

  .بار  3والضغط  Calypsoعند المبيد الثاني 
  

  تأثير المبيد والضغط والزمن في نسبة قتل الحشرات - 11
تفوق معنويا في تسجيل أعلى نسبة قتل في أقل زمن مقارنة مع مبيد  Confidorأن مبيد ) 6(يالحظ من الجدول

Calypso  بار بعد أسبوع من المكافحة، فضال على تسجيل مبيد7تحت ضغط % 100إذ بلغت نسبة القتل 
Confidor أما اقل نسبة قتل فكانت عند مبيد.أسبوعين من المكافحة بعدبار 7و5تحت ضغط % 100نسبة قتل Calypso 
وآذلك تشير النتائج إلى أن التداخل بين المبيد والضغط %. 5.00بار بعد ثالثة أيام من المكافحة حيث بلغت 3 تحت ضغط 

  .والزمن لم يكن ذا أثر معنوي في نسبة القتل
  

  والمبيد والزمن في نسبة قتل حشرات الدوباستأثير الضغط ) 6(جدول 
  الزمن  

المعدل العام   معدل الضغط
  الضغط  المبيد  للمبيد

bar أسبوعين  أسبوع  ثالثة أيام  

 
CONFIDOR 

3 71.33 74.33 89.33 78.33  
87.55 5 63.67 97 100 86.89 

7 92.33 100 100 97.44 
       96.44  90.44 75.77  معدل الزمن

 
CALYPSO 

3 5 10 0.0 5 
50.07 5 63 83.33 85.67 77.33 

7 65 73.33 65.33 67.88 
  50.33  55.55 44.33  معدل الزمن

  

  

المعدل العام  
 للضغط

  
3 38.61 42.16 44.66 41.66 
5 63.33 90.16 92.83 82.11 
7 78.66 86.66 82.66 82.66 

  73.38 72.99  60.05    المعدل العام للزمن
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  0.05  أقل فرق معنوي عند مستوى احتمالية 
   N.S =الضغط × الزمن                               8.06 = المبيد  
    N.S =المبيد × الزمن                               9.87 = الضغط
   15.04 =المبيد × الضغط                              9.87 =   الزمن

  N.S   =الزمن × المبيد × الضغط                                                  
  

  دقيقة/مل 225تأثير الضغط وقطر الشجرة في زمن حقن   - 12
مع الضغوط األول والثاني والثالث إذ بلغ زمن " بار أعطى اقل زمن حقن مقارنة 7إن ضغط ) 7(يالحظ من الجدول      

أما من حيث تأثير قطر الشجرة في . بار 5بار و  4عن الضغطين " الزمن لم يختلف معنويا دقيقة ، غير إن 0.501الحقن 
 1.005سم حيث بلغ معدل زمن الحقن  35مع قطر الشجرة " سم اقل زمن مقارنة 50زمن الحقن فقد سجل قطر الشجرة 

في زمن الحقن إذ سجل " أثرا معنوياوآذلك تبين النتائج في الجدول نفسه إن للتداخل بين الضغط وقطر الشجرة . دقيقة 
دقيقة عند الضغط   4.156في حين آان أعلى زمن للحقن . دقيقة  0.246سم اقل زمن للحقن  50بار عند قطر  7الضغط 

  .سم  35بار في قطر الشجرة  1
ويعزى . قن الضغط وبغض النظر عن قطر الشجرة قد أعطى اقل معدل زمن للح زيادة ومما تجدر اإلشارة أليه إن     

وتتفق هذه األشجار  وعذلك إلى الدور الكبير للضغط ضمن الحدود المسموح فيها في انتشار وحرآة المبيدات داخل جذ
   .Tisserat )2002 (النتائج مع النتائج التي حصل عليها  

  
  دقيقة/ مل 225تأثير الضغط وقطر الشجرة في زمن حقن ) 7(جدول 

  

  الضغط
  )بار(

  معدلال  قطر الجذع سم
35  50  

1  4.156  3.516  3.836  
2  2.023  1.536  1.780  
3  1.260  1.073  1.166  
4  1.266  0.406  0.836  
5  0.896  0.256  0.576  
7  0.756  0.246  0.501  

    1.005  1.480  المعدل
  

  0.05اقل فرق معنوي عند مستوى 
 0.0861= القطر× الضغط   0.043= القطر  0.0609= الضغط

 
  دقيقة/ مل  225لضغط وتسلسل األشواط في زمن حقن تأثير ا13 - 

بار إذ  4و  3,2,1بار أعطى اقل زمن في إنجاز عملية الحقن مقارنة مع الضغوط  7إن ضغط ) 8(يالحظ من الجدول      
ل أما من حيث تأثير تسلس. بار 6و5 عند الضغط " دقيقة ، غير إن الزمن لم يختلف معنويا 0.270زمن الحقن  معدل بلغ

 دقيقة 1.17األشواط فقد سجل الشوط األول اقل زمن للحقن مقارنة مع الشوطين الثاني والثالث حيث بلغ زمن الحقن 
وآذلك تشير النتائج إلى إن التداخل بين الضغط وتسلسل شوط الحقن لم يكن ذا أثر معنوي في زمن الحقن وآما يتضح من 

ط وبغض النظر عن تسلسل األشواط قد أعطى اقل زمن للحقن ويعزى ومما تجدر اإلشارة أليه إن الضغ).  7(الجدول 
  . األشجار  جذوعذلك إلى الدور الكبير للضغط في اإلسراع من عملية حقن المبيدات داخل 
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  دقيقة/ مل   225تأثير الضغط وتسلسل األشواط في زمن حقن ) 8(جدول 
  

  الضغط
  )بار(

  األشواط
  المعدل  المجموع

  لثالثا  الثاني  األول
1  3.396  3.566  3.600  10.563  3.521  
2  1.493  1.573  1.550  4.616  1.538  
3  1.310  1.283  1.403  3.996  1.332  
4  1.213  1.273  1.323  3.809  1.270  
5  0.273  0.303  0.333  0.909  0.303  
6 0.263 0.293 0.323 0.879 0.293 
7  0.243  0.263  0.303  0.809  0.270  

      1.262  1.222  1.170  المعدل
  

 0.05اقل فرق معنوي عند مستوى 
 N.S= األشواط× الضغط   0.0499= األشواط  0.0763= الضغط

  
  :دراسة الجدوى االقتصادية للجهاز - 5

بالنظر لكون الجانب االقتصادي من الجوانب المهمة لذا جرى دراسة الجدوى االقتصادية للجهاز بعد أن طبقت     
  .الجانب وآما مبين في الجداول أدناه المعايير الخاصة بهذا

  مقدرة بألف دينار/  التكاليف االستثمارية للجهاز)  13(جدول 

  الكلفة  الفقرات  ت

  100  مثقب هيدروليكي  1
  200  مضخة حقن  2
  35  صمام سيطرة  3
  25  صمام تنظيم الضغط  4
  50  خزان بالستيكي  5
  10  أنبوب تنظيم  6
  10  بريمة  7
  125  )ضغط عالي(أنابيب مطاطية  8
  25  بار) 250(مقياس ضغط  9
  15  بار) 16(مقياس ضغط  10
  140  هيكل  11
  140  أعمال حدادة وخراطة  12

  25  لوالب تثبيت وصبغ  13

  100  أجور نقل  14
  1000  المجموع  15

  البيانات الواردة في المعلومات األولية المعدة لهذا الغرض :المصدر
  ).14(للجهاز والساحبة ذات الجهد المشترك وآما يالحظ في الجدول رقم وقد تم حساب التكاليف الثابتة 
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  مقدرة بألف دينار/ التكاليف الثابتة المشترآة للساحبة والجهاز) 14(جدول
  التكاليف  الفقرات  ت
  100  )12/1(اندثار الساحبة  1
  200  اندثار الجهاز  2
  55  )12/1( الفائدة على راس المال للمبالغ المستثمرة في الساحبة  3
  50  الفائدة على راس المال المستثمر في الجهاز  4
  250  تكاليف إيواء الساحبة والجهاز  5
  40  التامين على الساحبة  6
  60  التامين على الجهاز  7
  100  العمل الثابت  8
  855  المجموع  9

  :مالحظة
  .العمر المتوقع/ قيمة األنقاض –آلفة الشراء = أقساط االندثار - أ       
  .2)/ تكاليف الفرص البديلة( ) قيمة األنقاض+سعر الشراء= (لمالالفائدة على راس ا - ب       

  .من قيمة البناء %  3= تكاليف اندثار إيواء الساحبة -ج        
  .من متوسط قيمة األصل % 5= تكاليف التامين -د       

  مقدرة بألف دينار/ التكاليف المتغيرة ) 15( جدول
  

  التكاليف  اتالفقر  ت
  55  12/1تكاليف الوقود واإلدامة للساحبة   1
  112  12/1تكاليف تصليح الساحبة   2
  50  تكاليف الوقود واإلدامة للجهاز  3
  100  تكاليف التصليح للجهاز  4
  600  العمالة المؤجرة  5
  450  تكاليف استخدام المبيد  6
  45  تكاليف غلق الثقوب  7
  1412  المجموع  8

  
  مقدرة بألف دينار/ التكاليف الكلية ) 16(جدول 

  

  التكاليف  الفقرات  ت
  855  تكاليف ثابتة  1
  1412  تكاليف متغيرة  2
  2267  المجموع  3

  
  :المتوقعةاإليرادات 1-5 

  :التية ألقد تم تقدير اإليراد على ضوء االفتراضات 
 .مل) 7(ما تحتاجه النخلة الواحدة من المبيد  .1
 . $ 100د سعر اللتر الواحد من المبي .2
 .من الساعة 3/1الوقت الالزم إلنجاز عملية المكافحة لنخلة واحدة  .3
 .ساعة) 6(عدد ساعات العمل اليومية .4
 . % 75يومًا من الشهر ذي التأثير الفعال وعندما تصل نسبة فقس البيض للحشرات ) 25(عدد األيام الكلية  .5
 .آغم) 100(معدل إنتاج النخلة  .6
 .دينار وهذا السعر يمثل الحد األدنى من أسعار تمور الزهدي) 000 100(لتمور معدل سعر الطن الواحد من ا .7
 .نخلة خالل شهر واحد فقط من السنة)  450(وعلى هذا األساس فان عدد النخيل التي يمكن مكافحتها  .8
  دينار 000 4500اإليراد اإلجمالي المتوقع  .9
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  :معايير التقييم المستخدمة 2-5

                                 .التكاليف الكلية –رادات الكلية اإلي= صافي الدخل السنوي .1
  .ألف دينار  2233=    2267 –  4500          

  .التكاليف الكلية/ اإليرادات الكلية = عائد استثمار الدينار الواحد  .2
  .دينار 1.9=  2267/   4500         

  .االندثار+ي الدخلصاف/ الكلفة االستثمارية = مدة استرداد راس المال  .3
  ".شهرا 3.3=  200+  2233/  1000          

  / التكاليف المتغيرة  - 1/التكاليف الثابتة= حجم اإلنتاج عند نقطة التعادل .4
  ".آغم تقريبا 22700=  4500/  1412 - 1/  855.مجموع اإليراد الكلي          

  
الجهاز خالل عمره اإلنتاجي وعلى ضوء معامل خصم  صافي القيمة الحاضرة المتحققة من استخدام هذا) 17(جدول 

  مقدرة بألف دينار/  % 50مقداره 
  صافي القيمة الحاضرة  معامل خصم  صافي العوائد  الكلفة االستثمارية  السنة

  1000_   1  -  1000  صفر
5-1  -  2433  1.736  4136  

  3136        المجموع
 
وان هذا المعدل يفوق  % 50لمتحقق من استخدام الجهاز قد تجاوز يالحظ في الجدول أعاله بان معدل العائد الداخلي ا 

تكاليف الفرص البديلة لراس المال المستثمر في المجاالت المختلفة على الرغم من اختصار العمر اإلنتاجي لهذا الجهاز 
  ) .صفر(ولعمر ال يتعدى الخمس سنوات وبقيمة أنقاض 

  
  تحليل الحساسية 3-5

أشجار الفعالة للمبيد ضمن حدود الكمية المقررة غير آافية  للقضاء على الحشرات بشكل فعال على  قد تكون المادة  -أ  
ولمعرفة هذا التفاوت في التأثير البد من أجراء تحليل الحساسية لالطالع على آثارها  االقتصادية وآما يالحظ في  النخيل

  ) .18(الجدول رقم 
  تحليل الحساسية) 18(جدول 

  
  ألف دينار/ نخفاض في اإليراداال  النسبة

90  450  
80  900  
70  1350  
60  1800  
50  2250  
40  2700  
30  3150  
20  3600  

  ".تقريبا % 50يالحظ في الجدول أعاله بان نقطة التعادل التي تتساوى عندها اإليرادات الكلية مع التكاليف هي 
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خالل العمر اإلنتاجي للجهاز وآما يالحظ في الجدول رقم  % 10احتماالت ارتفاع تكاليف اإلنتاج المتغيرة بنسبة  -ب
)19. (  

  صافي القيمة الحاضرة على ضوء ارتفاع تكاليف اإلنتاج المتغير مقدرة بآلف دينار) 19(جدول 
  

التكاليف   السنة
  معامل خصم  صافي اإليراد  االستثمارية

50 %  
صافي القيمة 
  الحاضرة

  1000  1  -  1000  صفر
1  _  2092  0.667  1407  
2  _  1950  0.444  836  
3  _  1709  0.296  510  
4  _  1568  0.197  340  
5  _  1427  0.131  182  

  2275        المجموع
 
  االستنتاجات والتوصيات – 6

  
  االستنتاجات 1-6
 %. 1مضخة الحقن  االختالف في تصريفبار،وآان معامل  1-14بلغ الضغط الذي توفره مضخة الحقن بحدود   .1
 .بار 14ملم تحت ضغط /نيوتن 12.25المسلط على االسطوانة البالستيكية لمضخة الحقن بلغ اإلجهاد  .2
 .دقيقة 19.9-26.5لتر خالل زمن  10.5بلغت آمية المحلول المحقون داخل جذع النخلة  .3
ى     40ثانية في األشجار المتروآة و  26بار اقل زمن حقن حيث بلغ  7سجل ضغط  .4 ثانية في األشجار التي تسقى عل

 .ات منتظمةفتر
 .ثانية 26 وقدرهبار اقل زمن  40سجل عمل المثقب تحت ضغط  .5
 .شجرة/مل225عند حقن  ساعة/شجرة 28بلغت إنتاجية الجهاز  .6
با تناسب .7 ن تناس ن الحق يا" زم ة  " عكس ن آمي اء حق ع الضغط وقطر الشجرة أثن ذع  225م د داخل ج ن المبي ل م م

 . الشجرة
دور وضغط  .8 د الكونفي ة مبي ل ب 7أعطت معامل بة قت ة%  100ار نس ن المكافح بوع م د أس ة.بع د  وأعطت معامل مبي

ل      7و  5الكونفيدور عند ضغط  ة نسبة قت د        % 100بار بعد أسبوعين من المعامل د مبي ل عن ل نسبة قت ا آانت اق بينم
  %. 5بار بعد ثالثة أيام من المعاملة حيث بلغت  3آالبسو تحت ضغط 

  
  التوصيات 2-6

  :  ي بما يأتيوبناًء على ما تقدم نوص
 .حقن جذوع النخيل الهيدروليكي لمكافحة حشرة ألد وباس  جهاز استخدام .1
ن وتشجيع الصناعيين     .2 ق الحق ذ    تبني وزارة الزراعة طريقة المكافحة عن طري ى تصنيع ه از  اعل د    الجه مع التأآي

 .على دور اإلرشاد الزراعي في ذلك
 .وباسلمكافحة حشرة الدمبيد الكونفيدور الجهازي  استعمال .3
د        .4 ز المبي ة بترآي ن لألشجار ذات العالق ات نظام الحق ن ودرجة     أجراء المزيد من الدراسات في تطبيق وضغط الحق

ن  ات ذات       وت الرطوبة الداخلية لجذع النخلة وتأثيرها في زمن الحق ابهة لمكافحة آف وسيع الدراسات والبحوث المش
  .وغيرها) المشمش،الخوخ(وة الحجرية أشجار ذوات الن أهمية اقتصادية مثل حفارات السيقان في
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  المواصفات الفنية للساحبة المستخدمة في التجربة) 1(ملحق

  
  ماسي فورآسن  نوع الساحبة
 ينمر ديزل ،أربع أشواط1330      نوع المحرك

 3  عدد االسطوانات
 90  ملم -طول الشوط  
 18:1  نسبة الكبس

 HP 35 - القدرة الحصانية
 R.P.M  2800أعلى سرعة للمحرك تحت حمل 
 R.P.M2995  أعلى سرعة للمحرك بدون حمل

  المستعملين في البحثالمبيدين ) 2(ملحق
  أس سي 480مبيد آالبسو 

  مول/ غم 252.8=    الوزن ألجزيئي
  م 20غم من المادة في لتر محلول مذيب عند     0.185=  الذوبان في الماء
 C 10 H9 CIN4 S= الصيغة الجزيئية 

N

N

S

N
CN

CL

 
 مبيد آونفيدور 20  أس أل

مول/ غرام   225.7 =     الوزن ألجزيئي       
/غرام   لتر   0.61 =    الذوبان في الماء

CaH10CI5O2 الصيغة الجزيئية  =           
 

N

N NCH2

N

NO2

HCL
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  جدول تحليل التباين للتجربة األولى) 3(ملحق 
  

F>Pr  F value Anova SS DF Source 
0.0138 4.88  2072.925 2 T 
0.0001 46.81 19902.370 2 P 
0.1735 1.70 1442.851 4 T*P 
0.0001 89.21 18965.629 1 I 
0.3007 1.24 529.370 2 T*I 
0.0001 22.52 9576.148 2 P*I 
0.8509 0.34 286.851 4 T*P*I 
0.2439 1.47 625.592 2 REP 

  
T  =الزمن  
P = الضغط  
I   =المبيد  

  
  جدول تحليل التباين للتجربة الثانية) 4(ملحق 

  
F >Pr  F value Anova SS DF Source  

0.0001 732.76 1.771 1 D 
0.0001 4495.53 32.600 3 P 
0.0001 49.65 0.360 3 D*P 
0.0010 11.84 0.057 2 REP 

  
D  =قطر جذع النخلة  
P  =الضغط  

  باين للتجربة الثالثةجدول تحليل الت) 5(ملحق 
  

F>Pr F value a SSvAno DF Source 

0.0001 1875.71 72.120 6 P 
0.0026 6.96 0.089 2 B 
0.7779 0.66 0.050 12 P*B 
0.1945 1.71 0.021 2 REP 

  
P   =الضغط  
B  =تسلسل األشواط  

  
 


