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 الخالصة

فرً يقردٌر حجرم الجرذوم المقطوعرة  مع ثالٍث من الطرق االخرر  اليرً ٌمكرن اسريخدام ا Centroidأخذت طرٌقة 
(Newton`s, Smalian`s, Huber`s )( والربعرة أنروام مرن أررجار الغابرات )الٌوكرالبيوسا الجنرارا السرروا والصرنوبر

ا المعرادالت  ذرً اففلرل وافدق فرً يقردٌر الحجرم ل رذا افنرواما لرذا والمخيلفة من ناحٌة طبٌعٌة النموا ليحدٌد أي مرن ذرذ 
( رجرة من كل نوم من افنوام المذكورة سرابقا  واخرذت قٌاسرات القطرر مسريوٌات مخيلفرة عنرد سرط  االر  01أخذت )

( م وذررو ٌمثررل طررول القطعررة الخررربٌة المر وبررة فررً 4,0ا ولغاٌررة 3,0ا 6,0ا 0,0ا 8,0ا 1,0ا 1,0ابيرردام مررن اريفررام )
(  وقردر الحجرم Newton`s Smalian`s, Huber`s, Centroidواقا ومرن خرالل اسريخدام النمراذر الرٌالرٌة لرـ )افسر

الحقٌقً للقطعة الخربٌة بطول واحد ميراوبجمع القطع الخربٌة للجذم الخربً الواحد نكون قرد حسربنا الحجرم الحقٌقرً لر ا 
 الحقٌقررً واسرريخدام ميوسررط الخطرر  والخطرر  القٌاسررً واخيٌررار ومررن خررالل المقارنررة بررالحجم المسرريخدم مررن المعادلررة والحجررم 

 T-test ا  وجد أن المعادالت افربعة ال ٌوجد بٌن ا وبٌن معاملة المقارنة فررق معنروي ولكرن أعطرت معادلرةNewton`s 

يخدام معادلرة اففلل فً يقدٌر عن باقً المعادالت ميساوٌة يقرٌبا فً الدقة مقارنرة مرع معاملرة المقارنرة لرذلي نوصرً باسر
Newton`s   المقطوعة أو الواقفة  باالسيخدام وذً مازالت اففلل فً اليقدٌر لحجم الجذوم الخربٌة سوام 

  ا معادالت ميرٌةا قٌاسات الغاباتسنيروٌددالة: حجم الساقا طرٌقة الكلمات ال

  815/8/8116 وقبول ،  16/11/8110 :يارٌخ يسلم البحث

 المقذمة

حجم الجذوم الخربٌة النامٌة فً مرجر ما ذو النمو اليراكمً الحاصل فً الغابة على فيرات زمنٌ  مخيلفة والنايج 
من ي ثٌر مخيلف العوامل الميداخلة مع بعل ا سوام أكانت بٌئة ام الينافس الحاصل بٌن افرجار فرً المررجر نفسر   لرذلي 

ذا ٌرنعكس علرى الحجرم النرايج فرً ن اٌرة دورة العمررا ولمرا كران يقردٌر فان ذناي يباٌن حاصل فرً نمرو افررجار نفسر ا وذر
الحجم ل ذا الجذوما ٌواج  الكثٌر من اليحدٌدات فمن ا القٌاسات الحقلٌة والوقت والكلفة ولذلي يسيخدم المعادالت الرٌالٌة 

القطرر واالريفرام أو طرول القطعرة ليقدٌر حجم الجذوم الخربٌة سوام كانت لألرجار الواقفة أم المقطوعرةا باالعيمراد علرى 
الخربٌة ون اٌي ا الكبر  والصغر ا حٌث ٌوجد ذنراي اريبراط برٌن الحجرم الكلرً للررجرة أو القطعرة الخرربٌة والقطرر عنرد 

(ا وٌعد القطرر مرن أفلرل الميغٌررات المسريخدمة 8115) Akindele, Lemayمسيو  الصدر واالريفام وذذا ما الحظ  
قٌاس  ولقلة كلفي  فً حٌن ان االريفام ٌعيبر مكلفا وخاصة فً المراجر الكثٌفرة وذات االريفاعرات فً قٌاس الحجم لس ولة 

 العالٌة لذلي فان حجم القطع الخربٌة أو حجم المرجر ككل ٌمكننا حساب  من خرالل المعرادالت الرٌالرٌة المخيلفرة وخاصرة 
يمد على القطرر عنرد مخيلرف االريفاعرات ولمرا كران وذذا المعادالت يع ) (Huber`s, Smalian`s, Newton`sمعادالت 

ذناي أذمٌة كبٌرا ل ذا المعادالت فً يقدٌر الحجرم فران البحرث عرن المعادلرة اففلرل وافدق فرً يقردٌر الحجرم ٌبقرى ذردف 
مرن فً يقدٌر حجم القطع الخربٌة والمعدة  Centriodالكثٌر من الباحثٌنا ومن الطرق الحدٌثة فً ذذا المجال ذً طرٌق  

( واليررً يعيمررد دقررة االسرريدقاق ومفادذرراا لن الحجررم للقطعررة الخررربٌة ٌخيلررف برراخيالف 2000وآخرررون ) Grogoierقبررل 
افقطار وعند طرفً القطعة الخربٌة للافة للى طول ا فان لدرج  اليناقص اليً يحدث فً ذذا القطعرة بالنسربة للقطرر ل را 

( والرذي 2000وآخررون ) Woodقة من قبل العدٌرد مرن البراحثٌن ومرن م الدور الكبٌر فً الحجم ولقد اسيخدمت ذذا الطرٌ
 Centriodوجدوا من خالل دراسري م أن ذنراي يبراٌن برٌن الطررق المخيلفرة ليقردٌر الحجرم برٌن معرادالت اليقلٌدٌرة وطرٌقرة 

موا بيقردٌر ( قرا1992وآخررون )Wiant ويوصلوا للى ان ذذا الطرٌقة ذً افكثرر دقر  مرن براقً الطررق افخرر  وكرذلي 
 Newton`s, Smalian`s, Huber`sحجرروم الجررذوم الخررربٌة للعدٌررد مررن أنرروام افرررجار الغابايٌررة باسرريخدام كررل مررن

&Centriod,  ويوصررلوا للررى  لن معادلررةCentriod  ذررً اففلررل فررً اليقرردٌر معيمرردٌن فررً المفالررلة علررى المقرراٌٌس
ا الدراسررة ليقرردٌر حجررم الجررذوم الخررربٌة فربعررة أنرروام مررن االحصررائٌة الخطرر  القٌاسررً ودرجررة االنحرررافا لررذا جررامت ذررذ

 ,Centriodم لقطعر  الخرربٌة للمقارنرة فرً القٌراس(4) الٌوكالبيوسا الصنوبر( وبطرول افرجار الغابات )الجنارا السروا

Newton`s, Smalian`s, Huber`s را والحجرم الحقٌقرً للجرذوم الخرربٌة لألنروام المخيلفرة يحرت الدراسرة مسريخدما ف ٌ
 المقاٌٌس اإلحصائٌة للمفاللة بٌن المعادالت ليحدٌد أفلل ا 

 مواد البحث وطزائقه

لليعررف علرى افنروام  أجرٌت عملٌ  مس  أولً على افنوام المخيلفة فرجار الغابات المنيرررة فرً  ابرات نٌنرو 
وطبٌعررة نموذررا فررً الغابررةا ومن ررا اخيٌرررت أربعررة أنرروام مخيلفررة منيررررة فررً الغابررة ٌمكننررا أخررذذا كعٌنررات للدراسررة وذررً 

( ررجرا مرن كرل نروم فخرذ القٌاسرات 30)الجنارا الٌوكالبيوسا والسروا الصنوبر( ولغر  الدراسة أخذت البٌانرات مرن)

الحررات ونامٌة بصورا طبٌعٌر  ومن را اخرذت  انامٌة بصورة طبٌعة و ٌر مصاب  بافمرا الحقلٌة وكانت ذذا افرجار 
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( م مرن مسريو  سرط  4االريفام الكلً وقٌاسات القطر عند مسيوٌات مخيلفة وبطول ) اقٌاسات القطر عند مسيو  الصدر
افقطار عند مسريو  الصردر كمرا  لقٌاس االريفاما فكانت ميوسط Hagaافر ا مسيخدمٌن ساللم وكالٌبر لقٌاس القطر و

ولقد يم قٌاس القطر عند مسيو  الصدر ولمسافات ميساوٌة وبطول واحد ميرر وذرذا القٌاسرات أخرذت لكرل  )1فً الجدول )

  جذم خربً

 

 م الجذوم الخربٌة(: البٌانات االولٌة لألنوام افرجار المسيخدم فً المقارنة بٌن طرق يقدٌر حج1جدول )ال
Table (1): Data for forest species tree using for comparing between different volumes stem 

estimate  

 افنوام
species 

عدد الجذوم 
No. of 

stem 

 ميوسط القطر )سم(
mean 

diameter(cm) 

االنحراف القٌاسً 
 للقطر

standard deviation 

of diameter  

االريفام ميوسط 
 الكلً)م(
mean 

 total height(m) 

االنحراف القٌاسً 
 لالريفام

standard deviation 

of height 

 ٌوكالبيوس
Eucalyptus 

01 8465 1165 1760 1860 

 جنار
Sycamore 

01 8468 1164 1665 1166 

 سرو
Cypress 

01 1567 064 1467 668 

 صنوبر
 Pine 

01 1663 064 1868 366 

 
 ,Newton`s( م مسرريخدمٌن معررادالت 4وجررذم بطررول )وم الخررربٌة لألنرروام قٌررد الدراسررة حسرربت حجرروم الجررذ

Smalian`s, Huber`s,   وكذلي طرٌقContriod :ًوذً على اليوال 

Huber`s =ML 

Smalian`s =L/2(B+S) 

Newton`s =L/6 (B+4M+S) 

Centriod`s =SL+ (1/2)b1L
2
+ (1/3)b2L

3
 

 اذ أن: 

B1=(B-S-b2L
2
)L 

B2=(B-C(L/e)-S(1-(L/e)/(L
2
-Le) 

B8= مساحة المقطع العرلً الكبر  للجذم الخربً م 

b1اb2 ًثوابت النموذر الرٌال = 

M 8=مساح  المقطع العرلً عند منيصف طول الجذم الخربً م 

S8=مساح  المقطع العرلً عند الن اٌة الصغر  للجذم الخربٌة م 

Lطول الجذم الخربً م= 

C= 8مساح  القطع العرلً عنرد منيصرف الحجرم للجرذم الخرربً م ( المقراس علرى مسرافةq مرن الن اٌرة الكبرر  للجرذم )
 الخربً حٌث ان 

    
√(  )(  )   √ 

((
  

  
)   √ 

(   )  

E= L-q 

do,dn )القطر عند الن اٌة الكبر  والصغر  لجذم الخربً على اليوالً )سم = 

لألنوام الثالثة ولمخيلف عٌنات الدراسة فقد اسريخدمت  ابق  الذكر على البٌانات الحقلٌةلغر  يطبٌق المعادالت س 
يم يقدٌرذا من خرالل ي ٌئرة  Centriodالمعادالت الثالثة افولى بصورا مباررة وب ذا يم يقدٌر الحجما أما بالنسبة لطرٌق  

 ,q(وكررذلي طررول الجررذما ثررم بعررد ذلرري مسررافة (dn( والصررغر  (doلكبررر  القٌاسررات عررن للجررذم الخررربً عنررد الن اٌررة ا
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Centriod  ابيررردأ مرررن الجرررزم الكبٌرررر للجرررذم الخرررربً والرررذي ٌمثرررل منيصرررف الحجرررم للجرررذم والرررذي ٌحسررر  بالمعادلرررة

    
√(
  

  
)   √ 

((
  

  
)   )√ 

  

 

( واخٌرأ ٌقدر الحجم ب ذا الطرٌقةا معيمرد فرً اليطبٌرق b2( و) (b1كل من  Centriodدٌر ثوابت ثم ٌلً ذلي يق
ليقردٌر حجروم افررجار الصرلدة  Centriod( فً دراسي  على اسيخدام طرٌقر  1990وآخرون ) Woodذذا على ما ذكرا 

فرً يحلٌرل البٌانرات ويقردٌر الحجروم لألنروام افربعرةا أمرا بالنسربة لليقردٌر الحقٌقرً  Excelفً اسيرالٌاا واسيخدام برنرامج 
  Smalian`sللجذوم الخربٌة فقد يم باالعيماد على قٌاسات المسافات على طول الساق الرئٌسرً للجرذم واسريخدام معادلر  

 Pattersonم وذررذا مررا ارررار للٌرر  )فررً يقرردٌر كررل جررزم مررن الجررذم وجمع ررا للجررذم كررامال واخٌرررا اليقرردٌر الحقٌقررً للجررذ
( وب رذا ٌمكننرا مرن يقردٌر الحجرم للجرذم الخرربً لألنروام افربعرة فرً ذرذا الدراسرةا ويرم اخرذ الٌوكررالبيوس 1993وآخررون

 ( 8انموذجا ل ذا الدراسةا وكما فً الجدول )
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 Table (2): Volume stem wood for Eucalyptus tree by four method         وس بالطرق افربعة النامٌة فً  ابة نٌنو (: حجوم الجذوم الخربٌة فرجار الٌوكالبي8الجدول )

( 0الحجم المقدر)م Diameter at breast heightالقطر )سم( عند مسيو  االريفام /م 
 بطرٌقة ذٌوبر

Volume estimate by 

Huber`s method 

( بطرٌقة 0الحجم المقدر)م
 سمالٌن

Volume estimate by 

Smalian`s method 

( بطرٌقة 0الحجم المقدر)م
 نٌوين

Volume estimate by 

Newton`s method 

( بطرٌقة 0الحجم المقدر)م
 سنيروٌد

Volume estimate by 

Centroid method 

 (0الحجم الحقٌقً )م
Volume True 160 160 860 060 660 360 460 

3363 63 6163 07 0463 04 86 16453416 16641663483 16546777803 16360116464 16536616743 

3063 6163 0663 07 0563 03 00 1651453416 16701770383 16566146303 16068031145 16516110463 

8163 16 15 16 1863 11 1163 1617804016 161667863 1611430731 16171401511 1611368464 

16 1163 1163 763 6 563 4 1616838761 161666808 1613448506 161048045 1616550780 

6663 0763 0363 87 86 8363 80 1607401866 16456661183 16671311703 16604485677 16318181103 

88 17 1563 14 1663 10 18 1618140566 1616574704 16187566161 1617564366 161835767 

1763 1363 16 1063 10 11 11 1616366067 16110134313 16176756673 16146660165 16166377443 

37 36 66 63 60 8663 07 16736841 1615635186 1618710116 16586171846 1678646016 

86 8163 1563 1463 1663 16 16 1618687317 1616167646 1616414876 16188073670 1616647464 

6863 01 8463 8363 8663 86 80 1601468061 16331801413 16065470153 16881015446 16031774463 

06 86 8663 8863 81 1463 1363 1680634383 16074668763 16871086673 16881500404 16848806313 

8363 88 1563 1363 16 10 18 1611081361 16165161163 16105635003 16106451564 16161408613 

8863 88 1763 1663 1563 1463 1363 1614186167 1615367100 1614413105 16181463804 1615138060 

0663 0063 0863 01 8663 86 86 16686114 16643158563 16605611373 16005715514 16660071183 

05 00 08 01 8763 86 8363 1663864146 16653553463 16641677433 16836878301 16666680053 

85 85 86 80 88 88 81 1686786374 168534536 1683616866 16167645541 1684633666 

80 80 88 81 81 1763 16 1681561466 1681176064 1681330716 16107417135 1681111374 

16 16 1063 10 1863 11 11 1616366067 161166317 1617881374 16164657111 1616143368 

06 87 8563 85 85 8463 80 1606030074 160751175 1604104836 16174476746 1603760111 

81 1663 1063 10 1863 11 11 1615740734 1618565168 1617336016 16136850654 1616685068 

03 85 8663 8463 8363 81 17 1600178687 1605047008 160631600 16165318466 1601013746 

31 61 0663 06 01 8663 85 1636650366 1654161476 1641455648 16681118705 1635166161 

66 04 8063 80 01 87 86 1686786374 1658537634 1661658814 16101401064 1660414515 

87 8663 80 88 8163 1563 14 1688616114 1683665316 1680681168 16137511613 1688610303 

88 17 16 1363 13 16 18 1611081361 1616574704 1618661114 1617564366 161864565 

81 13 16 1063 10 11 11 1616366067 1611561 1617438344 16137604310 1616531756 

80 14 13 1663 16 10 1163 1617715681 16133610583 16115764513 16146666806 16113656643 

33 61 06 03 00 01 86 16355847 1667565436 1646611664 16606777664 161401711 

81 14 1363 1363 13 10 18 1611081361 1618615586 161168185 16140181488 1611684507 

05 8463 85 84 80 8863 81 1601633686 166846588 1603638734 16146151614 1601137738 
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(: يقرردٌر ميوسررط االنحررراف لطرررق يقرردٌر حجرروم الجررذوم الخررربٌة بررالطرق افربعررة فرررجار الٌوكررالبيوس فررً 0الجرردول )

 نٌنو  
Table (3): mean bias estimated of volume stem wood four method Eucalptus trees in Ninveah 

القطر عند مسيو  
 سم\الصدر

Diameter at 

breast height 

النحراف ميوسط ا
 طرٌقة سٌنيروٌد
Mean bias of 

Centroid method 

ميوسط االنحراف طرٌقة 
 نٌوين

Mean bias of 

Newton`s method 

ميوسط االنحراف طرٌقة 
 سمالٌن

Mean bias of 

Smalian`s method 

ميوسط االنحراف 
 طرٌقة ذٌوبر

Mean bias of 

Huber's method 

63 16153614 1611436- 1611015- 16161437 

6163 16001440 1615613- 1681476- 1611856- 

16 16116573 1611111- 168765- 16110146 

1163 1611310 1611667- 1610516- 1611381 

0763 161430761 16111317 1615464- 16113516 

17 16186087 1611073- 1618815- 16113135 

1363 16186115 1611405- 1618634- 16118514 

36 16881667 1611103- 1686767- 1618336- 

8163 16188011 1611165- 161058- 16114618 

01 16101457 161035- 1617680- 16163350 

86 16161313 1618717- 161064- 16180450 

88 16111748 16118553 1616431- 16185615 

88 16166656 16116058 1611305- 16117868 

0063 16113650 16113367 1618156- 16117853 

00 16167701 1611146- 1618473- 1611616- 

85 16156465 16111658 1611518- 16117846 

80 16151615 16116655 16117108 16118177 

16 16106554 1611133- 161808- 1611680- 

87 16140108 1611130- 1610517- 16114875 

1663 1610 1611101- 161608- 16116406 

85 16113335 1616818- 1615140- 1618565- 

61 16131587 1616370- 1616776- 16184166 

04 16188605 16185063 1687130- 16164561 

8663 16146083 1611616- 1610666- 1611616- 

17 16101817 16110653 1611787- 16113637 

13 16186160 1611711- 1610187- 16111404 

14 1616177 1611811- 1616770- 161146 

61 16171718 1613017- 1684434- 16130460 

14 16163165 1611776- 1611771- 1611673- 

8463 16168687 1616070- 1611365- 1611574- 

Average 16116660 -1616610 -1611368 16176886 المعدل 

Total 16344674 -8638160 -164841 86684508 المجموم 

s.dً1661663 16166156 16185107 16154616 االنحراف القٌاس 

 

 

( مسرريخدمٌن bias)Mean Errorوإلٌجرراد الفررروق المعنوٌررة بررالطرق المخيلفررةا فلقررد اسرريخدم ميوسررط االنحررراف 

 العالقة اليالٌة

     (   )∑ ( ̂    ) 
     

   :وكذلي مقٌاس

             (
    

           
)√   

 حٌث ان 
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Vi0= حجم القطعة المقدرة م 

Vi 0=حجم جذوم الحقٌقً م  

N عدد المراذدات= 

S.D ًاالنحراف القٌاس=Standard deviation 

 

 النتائج والمناقشة

لن يقدٌر حجم الجذوم الخربٌةا ٌعد ذو أذمٌ  بالغ  ف را  مخيلفة ٌ يً فً مقدمي ا اليثمٌن والبٌع ل رذا الجرذوما 
لذا نر  أن المعادلة اففلل فً اليقدٌر يعيبر ذدفا للمنيجٌن الغابايٌٌن ول رذا طبقرت المعرادالت افربعرة علرى اربعرة انروام 

و ا لنجرد لي مرن المعرادالت يعطٌنرا اقرل انحرافرات فرً يقردٌر الجرذم خرربً ومن را من أرجار الغابات النامٌة فً  ابة نٌنر
 ( 4حصلنا على الجدول )

 
  (: المقارنة اإلحصائٌة للجذوم الخربٌة المقدرة للطرق االربعة6الجدول )

Table (4): Statistical comparing of stem wood estimate four methods 

م
نو
ال

 S
p
ec

ie
s 

دد
لع
ا

 N
u
m

b
er

 

 الطرٌقة
Method 

 (0ميوسط الحجم )م
Mean volume (m) 

 ميوسط االنحراف
Mean bias 

 االنحراف القٌاسً
Standard 

deviation 

 اخيبار يً
T-test 

س 
يو
الب
وك
الٌ

E
u
ca

ly
p
tu

s
 

01 

True 1601655    
Huber`s 1686366 1611666 1616166 8687 

Smalian`s 1606661 1616610 1616611 3610 

Netwon`s 1608117 1611368 1618510 0614 

Contriod 1681630 1617186 1615461 4636 

ر
نا
ج

 

 
S

y
ca

m
o
re

 

01 

True 1608186    
Huber`s 16016116 1611011 1611016 1643 

Smalian`s 1605467 1613346- 1616604 4676 

Netwon`s 16001103 1611768- 1611186 6666 

Contriod 161733874 1618346 161858 363 
رو
س

 

 
C

y
p
re

ss
 

01 

True 161167    
Huber`s 16111065 16116310 1611043 466 

Smalian`s 16186513 1611106- 1611364 160 

Netwon`s 1611467 161114- 1611818 666 

Contriod 16171060 16186315 16118187 4568 

ر
وب
صن

 

 
P

in
e

 

01 

True 16181330    
Huber`s 1611650 1611468 1611367 466 

Smalian`s 1616388 1618045- 1611366 663- 

Netwon`s 1618667 1611006- 1611636 6613- 

Contriod 1617616 1618066 16183143 4603 

 

من خالل الجدول أعرالاا نرر  ان المقراٌٌس اإلحصرائٌة المسريخدمة فرً المفالرلة برٌن الطررق افربعرة مقارنرة مرع 
الحقٌقً لالربعة انروام مرن اررجار الغابرات  )الٌوكرالبيوسا الجنرارا السرروا الصرنوبر ( اعطرت ميوسرط خطرا ميردنً عنرد 

 النوام الالررجار المدروسرةا ٌلٌ را كرل مرن   كان ل ا اقل ميوسط خط  Newton`sا وخاصة معادلة 1613مسيو  معنوي 
(Centriod, Huber`s, Smalian`s ًعلى اليوالً من ناحٌة الدقة وعند نفس مسريو  االحيمالٌرةا وذرذا مرا نالحظر  فر )

 ( 6جدول )

يرر يً فررً  Newton`sا حٌررث نررر  ان معادلررة 1613( عنررد مسرريو  احيمالٌرر  Tوذررذا ٌنطبررق كررذلي علررى اخيبررار )
( كرذلي عردم وجرود 6ولقرد يبرٌن مرن الجردول )  Centriod, Huber`s, Smalian`sالمريبة افولى ثرم بعرد ذلري كرل مرن 

ا المعادالت افربعة والحجم الحقٌقً المقاس ب ذا  االخيبارا لذا نوصً باسيخدام معادلر    Newton`sفروق معنوٌة بٌن ذذ 
ا الطرٌقرة دقر  عالٌر  مقارنر  مرع فً يقدٌر حجم افخرا  والجذوم وافرر جار الواقفرة لألنروام افربعرةا حٌرث أظ ررت ذرذ 
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 Newton`sالطرق افربعةا وعلى الر م مرن ان الطررق افربعرة كانرت  ٌرر معنوٌرة مرع الحجرم الحقٌقرً للرى ان طرٌقرة 
ط الخطر  والخطر  القٌاسرً كانت ذً االقر  الى الحجم الحقٌقرً لكافرة االخيبرارات المسريخدمة فرً المقارنرة لكرل مرن ميوسر

 ( 6(ا حٌث أظ رت المعادالت افخر  يباٌن فً الدقة من نوم للى أخر وذذا ما راذدناا فً جدول )Tواخيبار )
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FORMULA FOR ESTIMATION LOG VOLUME 
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ABSTRACT 

Centroid method with three of the traditional methods used to estimate the volume of 

logs (Newton`s, Smalien`s, Huber`s) and four species Eucalyptus, Platanus, Cypress and Pine. 

Different in terms of natural growth had been adopted to determine which of these equations 

are the best and most accurate in estimating the volume of these species so (30) tree of each 

species were taken. The measurements taken are the diameter at the breast, height and 

elevations at various levels began to 0.3, 1.3, 2.3 and up to 6.3 m which represents length of 

the piece of wood desired in market, and through the use of ordinary models for Newton`s, 

Smalien`s, Huber`s, Centroid and the real comparing of the volume of the equations and the 

true volume by using bias, standard error and T-test, we found that equations of comparisons 

have no-significant effect, but the equation of Newton`s have best estimate for rest of 

equations in roughly, we recommend using the equation of Newton`s was the best in estimate 

of volume of the logs of wood.           
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