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 1زاويتا غابة في  .Pinus brutia Ten البروتي الصنوبر ألشجار Variogram  تحليل نمارج
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 الخالصة

 ،تعتبر شجرة الصنوبر منن اششنجار السنا دة فنب  ابنة زاويتنا وتنتشنر بشنكل ىبيعنب علنل السن و  الجبلينة
 عينننة مننن موقننا الدراسننة مربعننة الشننكل ذبعادهننا  03تننم ذ نن   ،هنن ا الغابننةولدراسننة التنننافس والتحليننل المكننانب فننب 

(01 X 01) ذ  ت قياسات إبعاد اششجار الم تل ة واإلحنداييات الجغرافينة لكنل شنجرة ولجمينا  ومن كل عينة ،م
المسنت دم للمسناحة العاعدينة  Variogramتبين ذن مند   Variogramومن  الل التحليل  ،اششجار دا ل العينة

لكافة عينات الدراسة لم يظهر ذي ارتباىا بنين المسناحة العاعدينة لاشنجار ومواقعهنا وكن لك مسناحة تغىينة التنا  
وعليه تم استبعاد ص ب اششجار المتوسىة والمكبوتة منن البياننات لتعلينل  ،بعض العيناتوللتدا ل بينهما باستيناء 
ننات الدراسنة لمتغينرات المسناحة العاعدينة ومسناحة تغىينة التنا  والتندا ل بينهمنا وذعيند التباينات الحاصلة فب عي

ظهرت النتا ج ظهنور ارتبناى معننوي لمعظنم عيننات ذعلل البيانات بعد االستبعاد وقد  Variogramإجراء تحليل 
التندا ل بينهمنا وبلنن  و (المسناحة العاعديننة ومسناحة تغىينة التنا )لكنال المتغينرين  Variogram الدراسنة ال تبنار

وه ا يندل علنل وجنود ارتبناى مكنانب للصن ات  ،علل التوالب 11047،11020 ،11000متوسى معامل التحديد لهم 
 .المدروسة به ا اال تبار

 .التنافس ،الصنوبر البروتب ،اإلحصاء الجغرافب ،التحليل المكانب :دالةالكلمات ال

 .72/4/7103: وقبوله ،70/5/7107 :تاريخ تسلم البحث

  المقذمة

إحند  المنناىق  ،.Pinus brutia Tenتميل منىعنة زاويتنا والتنب تتواجند فيهنا  ابنات الصننوبر البروتنب 
وهب امتداد الماكن انتشنارا الىبيعنب فنب منىعنة حنوض البحنر اشبنيض  ،التب ينتشر فيها ه ا النوع بشكل ىبيعب

وان تواجد ه ا النوع فنب  ،ويعتبر الصنوبر البروتب احد ذهم اشنواع المتواجدة فب  ابات شمال العراق ،المتوسى
وللح ناظ علنل هن ا الننوع  ،ذد  إلل انتشارا وتىنورامما لموقا تكي ه ما الظروف البي ية لمنىعة زاويتا يشير إلل 

والتب يجب ذن تسبعها معرفة بىبيعة نمو اششنجار  وديمومته يتىلب إجراء العديد من العمليات التربوية واإلدارية
فاششجار التب تأ   ك ايتها من الموارد ، المن ردة ومتىلباتها البي ية من عوامل التربة والمناخ كب تنمو بشكل جيد

التعنرف علننل  لنن ا فنان، منرتىننور ل تنرات مسنتعبلية والننل نهاينة دورة العتتنمنو و الالزمنة لعمليننات النمنو الىبيعينة
 ،هنن ا الظننروف مننن  ننالل العمليننات التربويننة علننل ىننول فتننرة العمننر وتهي ننة جارشننش لنمننو ا لظننروف االيجابيننةا

إن الكييننر مننن الظننواهر وال ننوا   .النمننو اششننجار ن سننها ذيننناء عمليننة بننين (التنننافس) يتىلننب معرفننة الت نناعالت
لن لك نلجنأ إلنل  ،(اإلحصناء العنام) ديتعلينالبيولوجية ال يمكنن ت سنيرها بشنكل وابنس باسنت دام ىنرق اإلحصناء ال

وإن  ،والبي يننة التننب تننىير علننل سننلوكية اشنننواع البيولوجيننة اإلحصنناء الجغرافننب إلعىنناء صننورة عننن ال ننوا 
والتنب تعتمند فنب  ،(.. النخ،.تحلينل الننمى ،التحلينل المكنانب)االعتماد علل اإلحصناء الجغرافنب فنب بعنض فروعنه 

لن لك فنان هن ا الننوع منن اإلحصناء يمكنننا منن الحصنول علنل  ،الرتباى المكنانبالتحليل علل قيم المتغيرات  ات ا
وان الصن ات المكانينة مهمنة ويجنب تيبيتهنا فنب  ،نتنا ج جيندة لكيينر منن العملينات التنب يحتاجهنا المشنجر ذو الغابنة

ات وتباينهنا المشاجر لكونها تصف التباينات اإلحصا ية التب تحدث فب اششجار والتب تىير علل متوسىات الصن 
 Wagnerفعند بنين  ،وك لك التوزيا له ا اششجار فب ت اعنل دينناميكب يعىيننا صنورة جيندة عنن سن ر ذي مشنجر

ذن التركيب المكانب للجينات من منظور اإلحصاء الجغرافب يمكن توبيس نتا جه بأساليب منن ( 7114)وآ رون 
وصنوال  Variogramوقند قنام البناحيون فنب دراسنتهم هن ا باسنت دام تحلينل  ، الل ت مين نمنى التوزينا المكنانب

وإعننداد وحنندات موزونننة تعكننس الشننكل المتعنندد للتوزيننا  ،)اشننتعاق التبنناين الجز ننب للموقننا والتنننوع الجينننب :إلننل
علننل  جتمعنات معزولنةومشناهدة كي ينة تل نني  التركينب الجيننب المكنانب فننب م ،الجيننب لاننواع النباتينة الم تل ننة

معدمنة فنب اإلحصناء الجغرافننب )فعند ذعىنل شنرحا وافينا فنب دراسنته  Bohling (7114)ذمنا  ،(ذسناس المسنافات
علل اننه دراسنة ظناهرة التبايننات الحاصنلة فنب مكنان وزمنان  فعد عرف اإلحصاء الجغرافب (وكراميوتحليل ال ار

                                              

 .البحث مستل من اىروحة الدكتوراا للباحث اليانب
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واهنم  ،علنق بالصن ات ذو الظنواهر المكانينةمعينين وهو يأ ن  بنظنر االعتبنار ىنرق جمنا البياننات العددينة التنب تت
 ويسنننننننمل ذحياننننننننا  Variogram analysis)تحلينننننننل ال ننننننناريوكرام  :عناصنننننننر اإلحصننننننناء الجغرافنننننننب

Semivariogram analysis،  مكن الحصول عليها من  الل الكيينر منن مويعد اإلحصاء الجغرافب ذداة ر يسية
فنب Daliri (7101 )و  Akhavnفب دراسة ذجراها كل مننو .البرامجيات الجاهزة التب تست دم فب ه ا الىريعة

فننب إيننران لبيننان التغيننرات المكانيننة وتعنندير االبننىرابات والمننىيرات لاشننجار فننب  (Caspian)منىعننة كاسننبيان 
م وتنم  (X 04 04) بأبعناد عيننة مربعنة منن منىعنة الدراسنة00وقند ذ ن ت  ،الغابة باسنت دام اإلحصناء الجغرافنب

واالرت نناع لعينننات  (ذعننداد اششننجار لوحنندة المسنناحة)والكيافننة  ،للمسنناحة العاعديننة Variogramا تبننار قينناس 
وقند  لصنت  ،لعيننات الدراسنة وت سنيرها Krigingكما تم إعنداد  نرا ى  Sphericalالدراسة باست دام النمو   

بينما الكيافنة  Variogramالدراسة إلل ذن كل من المساحة العاعدية واالرت اع اظهرا ارتباىا مكانيا حسب تحليل 
بالمكان ويعز  سبب  لك إلل ذن اششنجار  وال ي يكون  ير متعلق ،nuggetامتلكت تأيير كبير لل ىأ التجريبب 

وهنب  ،( م فنب المرحلنة اشولنل عنند إنشناء المشناجرX 3 3فب ه ا الدراسة زرعنت علنل مسنافات منتظمنة هنب )
 .سنة01وبعمر  Acer velutinumمشاجر نعية ششجار 

سنة ل لك فنان التننافس بشنكله الحعيعنب لنم يبندذ لحند اجن إلنتنا  ذي تركينب  11وان دورة العمر له ا النوع 
لوحدة المساحة،وفب ن س الوقت كانت للمساحة العاعدينة مند  لالرتبناى المكنانب  اششجارمكانب محدد لص ة عدد 

 ،رتباى المكانب يدل علنل وجنود تجنانس فنب المتغينرىول مد  اال ،م 472بينما االرت اع بل  مداا  م 750معدارا 
ل لك يكون االرت اع ذكير تجانسا من المساحة العاعدية هننا وهن ا يعننب ذن التننافس علنل البنوء لنم يبندذ بعند وهن ا 

   .بصورة عامة متشابهة فب االرت اعات اششجاريدل علل ذن 

ارية المكانية لاشجار فنب  ابنة زاويتنا يسنمس نحن نعتعد ذن استكشاف النما   المكانية وص ات االستمر   
ممنا يعودننا إلنل ا تينار وتىبينق ذفبنل العملينات التربوينة  ،لنا ب هم ذفبل لتركيبة الغابنة وحركتهنا واسنتمراريتها

ولمننا كننان هننناك نعصننا فننب  ،واإلداريننة وإدارة هنن ا الغابننة مننن  ننالل اسننتغالل المننوارد الىبيعيننة بك نناءة عاليننة
ل ا ارتأينا ذن يكون موبوع دراسنتنا توبنيس التبناين المكنانب وتحديندا  ،حوث عن التحليل المكانبالمعلومات والب

 غابة الصنوبر فب زاويتا.لمن  الل التوزيا المكانب للمساحة العاعدية وك لك مساحة التا  

 وطرائقه البحث مواد

فنب منىعنة  .Pinus brutia Ten ذجريت هن ا الدراسنة فنب الغابنات الىبيعينة لمشناجر الصننوبر البروتنب
و ى ىنول يتنراو   (30° 44' – 30° 47)' وتعا ه ا الغابة علل دا رة عرض تتراو  بين ،زاويتا شمال العراق

م وتعتبنننر شنننجرة  (0711 – 151)      وارت ننناع عننن مسنننتو  سننىس البحنننر بننين ،(53° 00' – 53° 12بننين )'
وللوقنوف علنل واقنا  ،تشنر بشنكل ىبيعنب علنل السن و  الجبلينةالصنوبر من اششجار السا دة فب  ابنة زاويتنا وتن

( موقنا 03)لن لك تنم تحديند  ،ه ا الغابة قمنا بإجراء مسس ذولب تبنين لننا منن  اللنه ذن الغابنة  ات كيافنات م تل نة
وبعند تحديند مواقنا العيننات قمننا بجمنا  ،دا ل الغابة و لك لتميينل جمينا الكيافنات وتنم تحديند عيننة فنب كنل موقنا

م وقند تبايننت  (X 01 01عينة مربعة الشكل من كل موقا من المواقا ذن نة الن كر وبأبعناد ) ذ  ت حيث ،لبياناتا
 ،شنجرة دا نل العيننة الواحندة (031 -55) ه ا العينات بأعداد اششجار الموجنودة دا نل كنل عيننة وتراوحنت بنين

جنراء عملينات العيناس قمننا بتيبينت وتند فنب وقبنل إ ،شنجرة 010وبل  مجموع اششجار الكلية فب العينات مجتمعة 
 ،يم ذحيىت العينة بشريى ملون لسهولة ال صل بين ذشجار العينة وبناقب ذشنجار الغابنة ،كل ركن من ذركان العينة

 ،عنند اشركنان اشربعنة للعيننة GPS Global Position Systemذ  ت قنراءات بجهناز تحديند الموقنا العنالمب 
 :اجتية ولجميا اششجار دا ل العينةذ  ت العياسات كما 

 . GPSتحديد اإلحداييات الجغرافية لكل شجرة بواسىة جهاز  .0

 .Diameter at Breast Height  (D.B.H)قياس العىر عند مستو  الصدر .7

شكينر منن قىنر  و لنك باسنت دام شنريى قيناس وا ن  قنراءات Crown Width (CW)قياس عنرض التنا   .3
 .الحساببعتماد علل مساقى التيجان تم است را  المتوسى لتا  الشجرة الواحدة باال

 :( ومن  الل العالقة(QMCRحساب متوسى نصف قىر التا  ذلتربيعب  .5

n
QMCR

rnrr )()2()1(
222
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 Assmannتصنننيف اششننجار باالعتمنناد علننل كميننة ونوعيننة البننوء النن ي يسننتلمه التننا  وحسننب تصنننيف  .4
 .(مكبوتة ،متوسىة ،شبه سا دة ،سا دة) وال ي يصنف التيجان إلل ذربعة ذصناف وهب ،0021

          :وتم حسابه من  الل العالقة CAويرمز له  Crown Areaحساب مساحة تغىية التا  لكل شجرة  .0

  CA = (CW/ 2)
2 

* 3.1416 

 ية تا  العينة.وجمعت مساحة تغىية التا  لجميا ذشجار العينة الست را  مساحة تغى    

 :ولجميا اششجار من  الل العالقة Basal Area (BA)وحسبت المساحة العاعدية  .2

BA = 0.00007854 *(D.B.H)
2
 

وان ذفبنل الوسنا ل  ،هناك مجموعة من الوسا ل اإلحصنا ية التنب يمكنن اسنت دامها فنب التحلينل المكنانب  
تعري نه بأننه معيناس التبناين لمتغينر منا بنمن  ويمكنن Variogramالمست دمة فب ه ا الصندد هنو معيناس يسنمل 

ذو معياس لتباين الص ة الموجودة فب الموقنا بالنسنبة للصن ة المدروسنة ويمكنن حسنابه منن  نالل العالقنة  ،المسافة
   :اجتية

2
)(*

)(2

1
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 .المعدرة Variogramقيمة  :

)(hn: داد ذزوا  النعاى للمتجهة ذعh. 

sjsi, مواقا النعاى :i وj. 

 y :  (المساحة العاعدية فب ه ا الدراسة)متغير ما. 

yi :  قيمة المتغيرy  فب الموقاi. 

 yj :  قيمة المتغيرy  فب الموقاj. Dimov) , 7115 )(2001, Dovčiak) 

لمتغير المساحة العاعدية قمنا بإيجاد التبناين بنمن المسنافة لمتغينرين ايننين  Variogramوبعد حساب قيم 
 - Cross    وكن لك منن  نالل معيناس آ نر يسنمل (CA , BA) ومسناحة تغىينة التنا همنا المسناحة العاعدينة 

Variogram وال ي يمكن حسابه من العالقة اجتية:   







hsjsi

hyz zjziyjyi
hn

y ))((*
)(2

1
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 :حيث ذن
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 .المعدرة Cross – Variogramقيمة  :

  z  :  (مساحة تغىية التا )متغير يانب. 

 zi :  قيمة المتغيرz  فب الموقاi. 

 zj :  قيمة المتغيرz  فب الموقاj. Dimov) , 7115(2001, Dovčiak) (  

  Variogramولدراسة التحليل المكنانب فنب مشناجر الصننوبر البروتنب فنب  ابنة زاويتنا اسنت دم تحلينل    
وهما منن المتغينرات  ،CAومساحة تغىية التا   BAلكل من متغيري المساحة العاعدية  Cross-variogramو 

 وذد لنت ،GS+ V.9  واسنت دم لهن ا الغنرض برننامج ،التب تست دم الستشنعار التننافس وحندودا دا نل المشناجر
بعندها  ،UTMما مالحظنة تحوينل اإلحنداييات الجغرافينة للنعناى إلنل إحنداييات  Excelالبيانات بدءا إلل برنامج 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7102( 3( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (3)   7102 
 

226 

ولعند تنم إجنراء  ،ء م تلنف التحلنيالت المتاحنة فنب البرننامجوتكنون جناهزة إلجنرا +GSتنعل البيانات إلنل برننامج
لكننل مننن متغيننر المسنناحة العاعديننة ومسنناحة تغىيننة التيجننان وكنن لك تحليننل  Isotropicنننوع  Variogramتحليننل 

Cross-Variogram    للتننندا ل بنننين المتغينننرين ولجمينننا عيننننات الدراسنننة مسنننت دمين نمنننوSpherical  فنننب
 .التحليل

 قشةوالمنا النتائج

المسنت دم للمسناحة العاعدينة لكافنة عيننات الدراسنة  Variogramتبين ذن مد   المكانب، من  الل التحليل
لم يظهر ذي ارتباىا بين المساحة العاعدية لاشجار ومواقعها وك لك مساحة تغىية التا  وللتدا ل بينهما باسنتيناء 

ويالحننظ مننن  ننالل الجنندول  ،(0تغىيننة التننا  الجنندول )( لمسنناحة 4،1،03وعينننة ) ،( للمسنناحة العاعديننة0عينننة )
إن معدل التباينات الحاصلة فنب المسناحة العاعدينة لاشنجار  ،م413ذيبا ذن معدل المد  لكافة عينات الدراسة بل  

وان الحالة المكانينة المحنددة  ،C1/C0+C1للتركيب المكانب لاشجار باالعتماد علل النمو    11104كان بنسبة 
منرة  0174م فاننه يعنادل 413وال ي يعتمند علنل المسناحة العاعدينة وبمعندل مند  معندارا  Variogram من  الل

وقند تبايننت عيننات الدراسنة عنند معارننة معندل مند   ،معدل متوسى نصف قىر التنا  ذلتربيعنب لعيننات الدراسنة
Variogram ( 7-0اوحننت بننين )للمسنناحة العاعديننة مننا متوسننى نصننف قىننر التننا  ذلتربيعننب ششننجارها حيننث تر

 .مرة

للمسنناحة العاعديننة و مسنناحة تغىيننة التننا   Cross-variogram و Variogramيوابننت نمننو    :(0الجنندول )
 وللتدا ل بينهما لعينات الدراسة

Table (1): Parameters of basal area (BA) variograms, Crown area (CA) variograms, 

and the cross- variograms for the plots study  

 التدا ل بين المتغيرين
BAXCA Cross-variogram 

 مساحة تغىية التا 
CA Variogram 

 المساحة العاعدية
BA Variogram 

متوسى 
قىر التا  
 ذلتربيعب
QMCR 

(m) 

 العينة

C1/C0+C1 R
2 Rang 

A (m) 
C1/C0+C1 R

2 Rang 
A (m) 

C1/C0+C1 R
2 Rang 

A (m) 

0 0 7114 11000 0 7114 0 0 7114 7104 0 

11000 0 0112 11000 0 0112 0 0 0112 310 7 

11270 0 0144 11254 0 0144 114 0 0144 310 3 

11004 0 7112 11004 0 7112 114 0 7112 513 5 

11001 0 0140 11000 1100 0711 11047 0 0140 5104 4 

11002 1120 03152 11000 0 1144 0 11210 05114 413 0 

11000 0 4101 11002 0 4101 1124 0 4101 3114 2 

11000 112 1122 11001 1120 0014 111 0 4102 5133 1 

11002 0 4135 11000 0 4174 1104 0 4135 410 0 

11002 0 2137 11000 0 2137 11032 0 2137 417 01 

11001 0 0141 11000 0 0141 11142 0 0141 413 00 

1110 0 710 11002 0 5100 0 0 710 3154 07 

11002 1100 1113 11000 1101 0113 0 11171 214 312 03 

 المعدل 5175 413 11140 11104 0100 1104 11021 41421 1107 1100

 

للمسنناحة العاعديننة ولم تلننف عينننات  Variogram( لتحليننل Aإن ظهننور اال تالفننات فننب قننيم المنند  )   
الدراسننة ناتجننا عننن ا ننتالف التوزيننا المكننانب لاشننجار فننان المننديات العصننيرة التننب ظهننرت فننب كننل مننن عينننة 

والتب تدل علل ذزوا  النعاى له ا العينات تكنون فنب مواقنا متعاربنة لبعبنها النبعض وفنب ن نس ( 0،7،3،5،07)
ذظهنرت  (4،0،2،1،0،01،00،03)فب حنين ذن العيننات  ،ة له ا اششجارالوقت  ير متمايلة فب المساحة العاعدي

العاعدينة ششنجارها بنسنبة ال تعنل عنن  وه ا نناتج عنن وجنود تماينل فنب المسناحة Variogramمد  ذعلل لتحليل 
ويسنتنتج منن  لنك ذن وجنود ظنروف  ،Variogramنصف ذعداد اششجار وال ي يىدي إلل زيادة المد  فب قيمة 

ذي  ،للنمو يىدي ه ا إلنل نمنو متماينل لتيجنان اششنجار وعلينه تكنون العندرة التنافسنية فيهنا متمايلنة تعريبنامتشابهة 
 ،بصنورة متعاربنة (العناصنر الغ ا ينة ،المناء ،البنوء) وبمعنل آ ر ذن لها العدرة فنب الحصنول علنل عوامنل النمن
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والنن ي نتوقعننه ذن التنننافس لننم يبنندذ بننين هنن ا اششننجار لوجننود مظننالت تاجيننة جينندة ومتىننورة قننادرة علننل إمنندادها 
بعناصر النمو بمن الحيز ال ي تشغله اششجار فب حين ذن اششجار عنند المسنافات اشقنل تكنون فنب حالنة تننافس 

علل المظلة التاجية لاشجار ويىدي ه ا إلنل علل عناصر النمو مما يىدي ه ا إلل تباينا حاصال فب النمو ينعكس 
ا تالفنات فنب حجننم هن ا التيجنان ممننا يسنتدل عليننه ذن هنناك تنافسنا متبننادال بنين هن ا اششننجار دا نل العىننا ذي ذن 
الموارد المحدودة لاشجار فب ميل ه ا العىا يىدي إلل عدم تمايل النمنو منا النزمن وتتمنايز اششنجار منن ناحينة 

وه ا يننعكس علنل اششنجار المجناورة لهنا  (مكبوتة ،متوسىة ،شبه سا دة ،سا دة)ي ات التيجان السيادة بمن تصن
إن اال تالفنات  ،(0،7،3،5،07) الل فترة بعا ها فب الغابة وه ا ما نالحظنه فنب قىنا عيننات المجموعنة اشولنل 

ب تننىدي إلنل تىورهنا مننا فنب النمنو هنب ظننواهر حيوينة ناتجنة عننن العملينات ال سنلجية الحاصنلة فننب الشنجرة والتن
وان بروز ذشجار ليس لها العدرة علل النمو المتوازن والتب تكون فب الىبعات السن لل  ،(Cohen ,1990) الزمن

دا ل المشاجر تتىلب من اإلداري ذلغاباتب تحديدها وإزالتها إلفسا  المجنال لاشنجار المتبعينة كنب تنمنو وتتىنور 
فننب حننين ذن  .نتيجننة إزالننة التنننافس بننين اششننجار وصننوال إلننل إنتننا  ذميننلبعالقننات ايجابيننة بعنند عمليننة الت  يننف 

تتميننز بأنهننا تنمننو بنندون تننأييرات لاشننجار علننل بعبننها  (4،0،2،1،0،01،00،03)المجموعننة اليانيننة العينننات 
وبمعنننل آ ننر ذن متىلبننات النمننو تسنند حاجننة جميننا  ،الننبعض ذو ذن التننأيير المتبننادل بننين اششننجار يكننون بننعي ا

وله ا تكون اششجار علل شكل مجناميا متشنابهة فنب المسناحة العاعدينة فنب معظنم ذجنزاء العيننات لهن ا  ،شجاراش
 .المجموعة

المعد لمسناحة تغىينة التيجنان  Variogram( نجد ذن قيم معامل التحديد لتحليل 0ومن مالحظة جدول )   
ذمنا فيمنا ي ن  المند   ،(4،1،03) ةاسنتيناء عيننلم يظهر ارتباىا بين ه ا المتغير والحينز المكنانب لنه لاشنجار ب

وهن ا يشنير إلنل ذن هن ا المتغينر  ،م 0100ال ي ذظهرا التحليل فكان يعارب قيم المساحة العاعدية وقد بل  متوسىه 
وللتأكيند علنل ذن  ،ذعىل ت سيرات متعاربة ما المساحة العاعدية فب إيبا  الحاصل بين ذشجار العيننات الم تل نة

معتمندين فينه  Cross-variogramه ين العامالن لهما دور فب تحديد ه ا الظاهرة فعند اسنت دما معنا فنب ا تبنار 
وان نتنا ج هن ا اال تبنار تمايلنت منا سنابعيه  ،علل المساحة العاعدية كمتغير ذول ومساحة تغىية التا  كمتغير ينان

تباىنا بنعي ا للعالقننة بنين العناملين مجتمعننين والحينز المكنانب النن ي منن ناحينة قنيم معامننل التحديند حينث اظهننر ار
 .م 4142ذما قيمة متوسى المد  فعد بلغت  ،(1 ،0تشغله اششجار باستيناء عينات )

ه ا التحليل علل كافنة ذشنجار  إجراء( تعز  إلل 0إن قيم معامل التحديد المتدنية التب ظهرت فب الجدول )
وان التننافس الن ي يحندث بنين اششنجار  (مكبوتة ،متوسىة ،شبه سا دة ،تيجان )سا دةالعينات ومن كافة ص وف ال

وشبه السا دة فعى فب حنين ذن  يكون بين ص ب اششجار السا دة (باعتبارا من العوامل المحددة للنمو)علل البوء 
تلم منن ذعلنل المظلنة ص ب اششجار المتوسىة والمكبوتة لنيس لهنا العندرة فنب التننافس علنل البنوء المباشنر المسن

، وعليه تم استبعاد ص ب اششجار المتوسىة والمكبوتة من البيانات لتعلينل التبايننات (Kint ,2003)التاجية للغابة 
الحاصننلة فننب عينننات الدراسننة لمتغيننرات المسنناحة العاعديننة ومسنناحة تغىيننة التننا  والتنندا ل بينهمننا وذعينند إجننراء 

 (.7االستبعاد وقد ظهرت النتا ج فب الجدول )علل البيانات بعد  Variogramتحليل 

لكنال  Variogram( يتبين ظهور ارتباى معنوي لمعظنم عيننات الدراسنة ال تبنار7ومن مالحظة الجدول )
 ،11000والتندا ل بينهمنا وبلن  متوسنى معامنل التحديند لهنم  (المسناحة العاعدينة ومسناحة تغىينة التنا )المتغيرين 

 وان قيمنة ،علنل وجنود ارتبناى مكنانب للصن ات المدروسنة بهن ا اال تبنار وه ا يدل ،علل التوالب 11047،11020
C1 /(C0+C1) النمو   مبافا إلينه التبايننات  تباين) تميل معدار تباين النمو   معسوما علل التباين الكلب والتب

للعينننات معنندارا حيننث ذظهننرت متوسننى عننام  ،(عننند المسننافات اشقننل مننن المسننافة الميلننل للعينننة مننا  ىننأ العينناس
وعنند  ،لكل من المسناحة العاعدينة ومسناحة تغىينة التنا  والتندا ل بينهمنا علنل التنوالب 11040 ،11022 ،11010

قريبنة منن الصن ر وهن ا يعننب ذن النمنو   كنان  C0اقتراب ه ا العيمة من الواحد الصحيس يدل  لك علل ذن قيمنة 
 .وابس فب ت سير المتغيرات المدروسة فب ه ا اال تباريميل المجتما بشكل كبير وان للمسافات التأيير ال

للمسناحة العاعدينة  C1/(C0+C1)( لديها قيم 00، 1، 2، 5، 3( نجد ذن العينات )0ومن مالحظة جدول )
لمتغينر المسناحة العاعدينة  Variogramمما يدل علنل ذن نمنو    ،علل التوالب 11142 ،111 ،1124 ،114 ،114

 .(0المجتما بشكل جيد كما فب الشكل )له ا العينات لم يميل 

والتننب تميننل  11113بلغننت  3لعينننة رقننم  nugget  (C0)( نجنند ذن معنندار قيمننة 0ومننن مالحظننة شننكل )
التباينات عند المسافات اشقل من المسافة الميلل للعينة ما  ىأ العياس وهنب معندار منا يعىنا منحننل النمنو   منن 

 .ذي ذن تمييننل النمننو   للمجتمننا اعتمننادا علننل الصنن ات المدروسننة والمسننافات لننم يكننن جينندا ،المحننور الصننادي
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للمسنناحة العاعديننة و مسنناحة تغىيننة التننا  Cross-variogram و Variogramيوابننت نمننو    :(7الجنندول )
 عينات الدراسة لالسا دة وشبه السا دة  لاشجاروللتدا ل بينهما 

Table (2): Parameters of basal area (BA) variograms, Crown area (CA) variograms, 

and the cross-variograms for the dominants and co-dominants trees on plots 

study  

 التدا ل بين المتغيرين
BAXCA Cross-variogram 

 مساحة تغىية التا 
CA Variogram 

 المساحة العاعدية
BA Variogram 

متوسى 
التا  قىر 

 ذلتربيعب
QMCR 

(m) 

 العينة
Sa. 

C1/C0+C1 R
2 Rang 

A (m) 
C1/C0+C1 R

2 Rang 

A (m) 
C1/C0+C1 R

2 Rang 

A (m) 

11001 11045 0310 11000 11205 00113 11050 11350 00130 3105 0 

11005 11045 0015 1111 11255 0115 11037 11037 2104 3104 7 

11000 1100 0512 11001 11001 0510 0 11011 05150 5132 3 

11001 11425 07147 11001 11442 1173 0 11027 00112 5123 5 

11001 11251 0011 11000 11241 0710 11000 11250 00102 41174 4 

11002 11200 03152 11015 1110 07100 0 11210 05114 414 0 

11001 11414 02110 11002 11413 00170 11000 11257 00170 51724 2 

11001 11413 01150 11002 11420 01107 0 11200 07110 5104 1 

11071 11140 01117 11075 11003 00100 0 11204 05100 4155 0 

11002 11404 02173 11000 11010 00134 11000 11000 01110 4135 01 

11437 11041 01150 11031 11054 04103 11051 11002 07110 4141 00 

0 11170 00140 11000 11144 02104 0 11244 70114 3100 07 

0 1103 00110 11000 11140 0113 0 1100 04115 5112 03 

 المعدل 5140 03107 11000 11010 03152 11047 11022 04104 11020 11040

 

 

 .(3)جه للمساحة العاعدية لعينة و ير الم Variogramتحليل  :(0الشكل )
Figure (1): Isotropic Variogram analysis of basal area (sample 3).  
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وبعنند اسننتبعاد اششنننجار المتوسننىة والمكبوتننة والتنننب نتوقننا وجودهننا لنننم يكننن مننىيرا فنننب إعننداد نمنننو   
Variogram وبمعنننل آ ننر فإننننا بإزالننة هنن ا اششننجار قنند قللنننا عنندد ذزوا  النعنناى الدا لننة فننب التحليننل  ،للعينننات
ال تبنار  C1/(C0+C1)نجند ذن قنيم  ،تأيير اششجار السا دة وشبه السا دة فب المسافات بين اششجار ال تبار قوة

Variogram ( 7( الجدول )0( ارت ا وبلغت قيمته )3للمساحة العاعدية المعد للعينة رقم)،  ذي ذن النمنو   المعند
أييرا كبينرا فنب هن ا الصن ة بسنبب تندنب قيمنة وان للمسافات تن ،له ا العينة قد تحسن ذدا ه وميل المجتما بشكل تام

C0 ( 7حيث بلغت ص را كما يوبحها الشكل)، ( 1،00، 2، 5وه ا ينىبق علل باقب العينات)، ( 7الجدول). 

 

 

 .(3)السا دة وشبه السا دة للعينة  ششجار ير الموجه للمساحة العاعدية Variogram تحليل :(7) الشكل
Figure (1): Isotropic Variogram analysis of basal area for the dominants and  

co- dominants trees (sample 3). 

 

 ،م 5140( ذن معدل متوسنى نصنف قىنر التنا  ذلتربيعنب لعيننات الدراسنة بلن  7وكما يالحظ من الجدول )
التندا ل بينهمنا ذظهنرت للمساحة العاعدينة ومسناحة تغىينة التنا  و Variogramذما قيم المد  المحسوبة ال تبار 

لكننل مننن  ( م03107،03152،04104( فبلنن  متوسننى منند  عينننات الدراسننة)0) ولفننب الجنند الحظننناازيننادة عمننا 
منرة بعندر  (315 ،7100،7103وهن ا يعنادل ) ،المساحة العاعدية ومساحة تغىية التا  والتدا ل بينهما علل التوالب

تيجانهنا  يننر متدا لنة مننا بعبننها نننات ذن ذشننجار هن ا العي ذي ،معندل نصننف قىنر التننا  ذلتربيعنب وعلننل التنوالب
ذي ذن الحالننة  ،وتنمننو بشننكل ىبيعننب و لننك الن ذقصننل مسنناحة تننا  معنندرة ال تتعننارب بننين شننجرتين متجنناورتين

المكانينة لعينننة مننا تحنندد نعنناى تواجنند اششننجار بمسننافات ال تتنندا ل مننا بعبننها الننبعض مننن ناحيننة الحصننول علننل 
 QMCRو  Variogram ينىبق علل جميا عيننات الدراسنة و لنك عنند المعارننة بنين مند  متىلبات النمو وه ا

إن متوسنى مند  ذزوا  النعناى عنندما تكنون قيمتنه  ،وبشكل من رد ولم تلف المتغيرات المدروسة والتدا ل بينهما
 .سفننان اششننجار تكننون فننب حالننة نمننو وتىننور ول تننرات مسننتعبلية بعينندا عننن التننناف QMCRذكبننر مننن بننعف 

(Treitz، 7110) . 

( نجند ذنننا نحتنا  إلنل إجنراء عملينات ت  ينف فنب المشنجر 7( و )0وعند معارنة النتنا ج فنب الجندولين )   
 .لتعليل التنافس وإزالة اششجار المكبوتة والمتوسىة إلتاحة المجال لاشجار المتبعية لتنمو بشكل جيد
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MODELS OF VARIOGRAM ANALYSIS FOR Pinus brutia TEN.  

IN ZAWITA FOREST 
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ABSTRACT 

Pine is one of the prevalent trees in Zawita forest and a grows naturally on the 

mountain slopes, to study the competition and spatial analysis in a forest of Zawita, 

(13) samples were taken from areas of dimensions (60 X 60) m, to each samples 

measurements of trees and geographical coordinates of each tree and all trees were 

taken with in each sample. Variogram analysis show that the range of variogram out 

put for the basal area for all samples did not show any relation between basal area of 

trees and their locations, as well as, with crown area and with the interaction between 

them, except for some samples when were excluded the suppressed and medium trees 

from the variation between the variables. After that, the analysis of Variogram showed 

a significant correlation the stand variables. The coefficient of determination between 

the location and basal area, crown area, and their interaction were 0.619, 0.652, and 

0.671 respectively. 
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