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Populus nigraھات في التباینات المظھریة ألشجار القوغ األسود اجتتأثیر الموقع الجغرافي واال L
النامي في مواقع مختلفة من محافظة دھوك

عاصم محمد سالم حسن باجالن
جامعة الموصل–كلیة الزراعة والغابات –قسم الغابات 

الخالصة
CRDاستخدمت طریقة التصمیم العشوائي الكامل 

عشر صفات ألوراق تلك األشجار التي لیست محلیة في ١٠في .Populus nigra Lألشجار القوغ األسود 
٢٤٠٢٠١٠

 /
. ٣أخذت 
SAS

وكذلك أظھرت فروقات 
) (

 .
Direct individual selection ،

.بذورھا او اقالمھا في تنفیذ برامج تربیة وتحسین أشجار القوغ األسود في العراق 

المقدمة
Populus nigraأشجار القوغ األسود  L.

٣٠یرة یصل ارتفاعھا إلى ، وھي أشجار كبSalicaceaeتتبع العائلة الصفصافیة 

والقشرة عندما تكون فتیة رمادیة 
) .١٩٦٨(Readerفي أغلب المزارع النامیة في الودیان ومن الصعوبة تمییزھما في المزارع الكثیفة 

) ١٩٨٩(Douglasذكر 
الشمالي مؤلفاً 

.تنتشر زراعتھ بشكل واسع في إقلیم كردستان العراق

.والعجینة الورقیة ، وفي صناعة األلواح ، والصنادیق ، والخشب المضغوط، كما یستفاد منھ في البناء أیضاً 

).١٩٦٨توما ،(الحرارة عند توفر الرطوبة وضمن حدود معینة ارتفعت درجة

.تحسیني متخصص 
لبحث وطرائقھمواد ا

وزاخو ٢/٥/٢٠٠٤
قع من١٠على ضفاف مجاري األنھر فیھما ، حیث أخذت العینات من ٣/٥/٢٠٠٤ ار من كل مو ة أشج عشر

٦/٢٠٠٦/ ١٤وقبولھ ١٩/١٢/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
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٢٠٠٥-١٩٧٥معدالت بیانات األنواء الجویة الشھریة عن موقعي الدراسة للفترة من ): ١(الجدول 
خط الموقع

عرض
خط
طول

االرتفاع عن 
سطح 

)م(البحر

درجات 
الحرارة

مْ 

الرطوبة 
النسبیة

%

سرعة 
الریاح

ثا/م

كمیة المطر 
)ملم(الساقط

٥٤٣٣٧.٨٥٤٣٣.٨٢٠.٨٧٣٨.٢٤١.٨٥٤٧.٥٩-٤٢زاخو
٣٦.٥٠٥٤٣.٠٥٥٥٧٦.٥١٩.٧٤٤.٩١١.٥٤٦١.٢٩سرسنك

.الجویة في دھوك وزاخومحطات األنواء: المصدر*

٣ھذین الموقعین ، ومن االتجاھات األربعة لكل شجرة أخذت منھا العینات وبواقع 
)٢٤٠ (

Inbreeding
.األشجار نامیة من شتالت فتیة مزروعة في مشاتل صغیرة في تلك المواقع 

األعمار من نفس االتجاه ومن وسط التاج ، حیث أخذت أكب
) .١٩٧٤(Pietersطریقة 

Vernia
االستنساخ وبالحجم ال

٢بالسم/ الحقیقیة 

درجة ساعة٧٢ لى  ع
:أما بقیة الصفات فقد تم احتسابھا مباشرة أو على شكل نسب  وكما یأتي . مْ ٦٥حرارة 

غم/ الوزن الجاف ألكبر ورقة . ٦سم/ طول النصل .١
بطریقة النسبة والتناسب : ٢سم/ المساحة المستطیلة . ٧سم/ عرض النصل .٢
)٣.١٤النسبة الثابتة (ط×٢نق:٢سم/المساحة الدائریة. ٨سم/ طول السویق .٣
بطریقة النسبة والتناسب: ٢سم/المساحة الحقیقیة.٩ملم/ سمك الورقة .٤
الوزن الجاف ×المساحة الحقیقیة:ملغم/٢المساحة النوعیة سم.١٠غم/ الوزن الطري ألكبر ورقة .٥

النتائج والمناقشة
)٢ (

بتأثیر المواقع واألشجار مما یدل عل

.فستتناولھا الحقاً على انفراد 
عما ٧.٩٤٥رسنك یتبین أن تأثیر الموقع في قیمة صفة طول النصل ھو أعلى في س) ٣(وفي الجدول 

. وأن ال تأثیر یذكر لالتجاه في قیمة تلك الصفة ٧.٧٨٦ھو في زاخو 
٦.٤٦٢٥.٢٤٨

وبالنسب. من تأثیر االتجاھات األخرى ٥.٩٩٠عرض النصل اكبر  
مما ٣.٥٩٥٣.٤٣١٣.٤٠٦

 .٠.٠٩٧
.بقیة االتجاھات من٠.٠٩١، وتأثیر االتجاه الجنوبي أكبر  ٠.٠٧٧

٠.١٤٨طري
. من بقیة االتجاھات األخرى ٠.١٥٢وتأثیر االتجاه الشرقي أكبر  ٠.١٣٨سرسنك  

٠.١٣٥٠.١٢٦
٠.١٣٩ .



ISSN 1815)مجلة زراعة الرافدین - 316 X) ٢٠٠٦) ٢(العدد ) ٣٤(المجلد

تأثیر العوامل وتداخالتھا على مجموع مربعات أقیام الصفات المدروسة)  ٢(جدول 

العوامل 
المدروسة

درجات 
الحریة

مجموع المربعات

طول 
النصل سم

عرض 
)سم(النصل 

طول السویق 
)سم(

سمك الورقة 
)ملم(

الوزن 
الطري 
للورقة 

)غم(

الوزن 
الجاف 

)غم(للورقة 

المساحة 
المستطیلة 

)٢سم(

المساحة الدائریة 
)٢سم(

لمساحة الحقیقیة ا
)٢سم(

المساحة النوعیة 
)٢سم(

م.غ١٩٤١.٦٨٩**٥٧٤.٢٠٠**٨٦٨٦.٨٠٣**٣٤٤٢.٤٥٨**٠.٠٠٤**٠.٠٠٥**٠.٠٢٣**١.٦١٧**٨٨.٤٥٢**L١٤.١٠٨الموقع 
**٤٠٧٦٦.٦١٥**٤٣٢٤.٠١٨**٧٤٠٧.١٤٠**٥١٤.١٩١**٠.٠٩٧**٠.١١٠**٠.٠٧٨**٤.٨٠٩**٦٣.٧٣٤**T٩٢٠.٢٤٠األشجار

D٣٢.٢٢٦االتجاه 

م.غ

م.غ٣٢٣٨.٥٣٥**٤٤١.٩٦٤**٤٢٦.٤٣٥**٨٩٥.٩٤٢**٠.٠٠٨**٠.٠٠٩م.غ٠.٠٠١**١.١٧٧**٣.٥٤٧
L ×T٥٨٨٠٤.٦٠٦**٣٤٢٤.٥٢٤**٥٣٣٨.٣٩٩**٤٩٣٥.٦٠٦**٠.٠٥٣**٠.٠٦٢**٠.٠٧٢**٦.٠٠٥**٤٤.٥٨٩**٩٣١.١٩٣**

L  ×Dم.غ١١٤٨.٢٣٠**٣٠٩.٣٤٧*٢٧٤.٠٧٧**١١٥٢.١٠٣**٠.٠٠٩**٠.٠١١م.غ٠.٠٠٢م.غ٠.٢٨٤م.غ٢.٠٢٠**٣٥.٣٩٦
T ×D٤٩٦٨٧.٠٧٨**٣٠٣٤.٥٥٩**٤٢٢٧.٧٦٦**٧٩٥٨.٢١٨**٠.٠٥٩**٠.٠٦٩*٠.٠٢٩**٦.٦٦٢**٣٦.٩٦٢**٢٧٣٩.٤٩١**

L×D×T٥٢٢٢٠.٣٩٦**٢٥٦٠.٢٠٧**٤٢٢١.٠٧٦**٦٧٩٨.٥٢٥**٠.٠٦٦**٠.٠٧٨*٠.٠٢٧**٥.٨٢٢**٣٣.٤١٩**٢٧٢٦.٦٦١**

١٦٠٦٥.٥٥٣٤٦.٨٨٦١٤.٣٤٦٠.١٠٤٠.١٢١٠.١٠٣٧٤٦٣.٥٤٥٤٤٤٥.٢٦١٣٥٥٦.٩٥٨١٠٠٦٨٠.٨٢٩الخطأ التجریبي
م  غیر معنوي.غعلى التوالي                 ،٠.٠٥و  ٠.٠١معنوي تحت مستوى احتمالیة * ، ** 

تأثیر تداخل عاملي الموقع  واالتجاه على معدالت أقیام الصفات المدروسة حسب اختبار دنكن للمتوسطات) ٣(جدول 

االتجاهوقعمالالصفات المدروسة
الغربيالشرقيالجنوبيالشماليكسرسنزاخو

أ٧.٦٦٨أ٧.٨٩٥أ٧.٩٠٦أ٧.٧٨٦أ٧.٩٤٥ب٧.٦٨٣طول النصل 
ب ج٥.٧٧٠أ٥.٩٩٠أ ب٥.٩٥٨ج٥.٧٠٣ب٥.٢٤٨أ٦.٤٦٢عرض النصل 
أب٣.٥٠٨أ٣.٦٠٠أ٣.٥٤٠ب٣.٤٠٦أ٣.٥٩٥ب٣.٤٣١طول السویق
أ٠.٠٨٧أ٠.٠٨٥أ٠.٠٩١أ٠.٠٨٧أ٠.٠٩٧ب٠.٠٧٧سمك الورقة

ب٠.١٣٦أ٠.١٥٢أ ب٠.١٤٦ب٠.١٣٨ب٠.١٣٨أ٠.١٤٨الوزن الطري للورقة  
ب٠.١٢٤أ٠.١٣٩أ ب٠.١٣٣ب٠.١٢٦ب٠.١٢٦أ٠.١٣٥الوزن الجاف للورقة  
ب٤٤.٥٤١أ٤٧.٦٧٠أ٤٧.٧٢٥ب٤٣.٣٢١ب٤٢.٠٢٦أ٤٩.٦٠١المساحة المستطیلة  

ب٢٧.٠٠٦أ٢٩.٢٩١أ٢٩.٢٠٦ب٢٦.٢٦٥ب٢١.٩٢٦أ٣٣.٩٥٨المساحة الدائریة
ب٢٩.٠٠٤أ٣١.٩٢٣أ٣١.٦٨٨ب٢٩.١٥٢ب٢٨.٩٠٥أ٣١.٩٩٨المساحة الحقیقیة
أ٢٣٩.٢٤٤أ٢٣٧.٣٨١أ٢٤١.٢٤٥أ٢٣١.٤١٥أ٢٣٤.٤٧٧أ٢٤٠.١٦٦المساحة النوعیة
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) ٤٢.٢٠٦() ٤٩.٦٠١(صفة المساحة المستطیلة للورقة فإن تأثیر موقع زاخو أكثر 
.من تأثیر االتجاھات األخرى ) ٤٧.٧٢٥(وان لالتجاه الجنوبي تأثیر اكبر 

) ٢١.٩٢٦(من تأثیر موقع سرسنك ) ٣٣.٩٥٨(إن تأثیر موقع زاخو أكبر 
.من تأثیر االتجاھات األخرى ) ٢٩.٢٩١(الدائریة للورقة ، وتأثیر االتجاه الشرقي علیھا اكبر 

)٣١.٩٩٨ (
.من تأثیر االتجاھات األخرى ) ٣١.٩٢٣(وإن تأثیر االتجاه الشرقي علیھا أكبر ) ٢٨.٩٠٥(سرسنك 

)٢٤٠.١٦٦ (
.) ٢٤١.٢٤٥() ٢٣٤.٤٧٧(موقع سرسنك 

.لبیان خالصة تأثیر أي موقع ، وأي اتجاه في أقیام الصفات المدروسة ) ٤(لذلك یمكن عمل الجدول 

وسةخالصة تأثیر المواقع واالتجاھات ذات التأثیر االكبر على أقیام الصفات المدر) : ٤(الجدول 
االتجاهالموقعالصفات المدروسةاالتجاهالموقعالصفات المدروسة

الشرقيزاخوالوزن الجاف للورقةــــسرسنكطول النصل
الجنوبيزاخوالمساحة المستطیلةالشرقيزاخوعرض النصل
الشرقيزاخوالمساحة الدائریةالجنوبيسرسنكطول السویق
الشرقيزاخوةالمساحة الحقیقیالجنوبيسرسنكسمك الورقة

الجنوبيزاخوالمساحة النوعیةالشرقيزاخوالوزن الطري للورقة

 .
.ودرجات الحرارة والرطوبة النسبیة 

٨.٢٩١إن للشجرة األولى تأثیر على قیمة صفة طول النصل أكبر ) ٥(ویتضح من الجدول 
٦.٩٨٣األشجار، وإن للشجرة األولى أیضاً تأثیر أكبر 

٣.٧٩١أكبر للشجرة األولى أیضاً تأثیر 
٠.١٣١األولى أیضاً تأثیر أكبر 

لشيء ٠.١٩٧الطري الوزن 
٠.١٨١

.األخرى 
من ٥٥.٤٢٩

٤٠.٩٦٥٤٠.٩٣٧أكبر 
٢٦٥.٣١٨

. ر بقیة األشجار النوعیة للورقة من تأثی

.Plus treeمأخوذ بذورھا أو أقالمھا من شجرة موجبة 
لجدول  من ا لصفة طول ٨.٦١٦) ٥(و

٨.٤٠٠أكبر 
٤.٠١٦موقع زاخو تعطي قیمة أكبر 

٠.١٧١في موقع سرسنك تعطي قیمة أكبر 
٠.٢٣٢

للم مدروسة  ل ٠.٢١٤ا

لى من ٦٦.٤١٢ األو رة 
٥٧.١٧٤
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تأثیر عامل األشجار على معدالت أقیام الصفات المدروسة حسب اختبار دنكن للمتوسطات) : ٥(الجدول 
األشجارالصفات المدروسة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
أ ب ج٧.٨٩٥ج٧.٧٤١ب جأ٧.٩٥٨ج٧.٧٥٤ج٧.٦١٦أ ب٨.١٦٦ب ج٧.٨١٢ج٧.٧٢٩د٧.١٧٥أ٨.٢٩١طول النصل

٦.٧٠٤ب٥.٧٤٥ب٥.٧١٦ب ج٥.٥٠٤ب ج٥.٥٤١ب٥.٧٨٣ب٥.٧٤١ج٥.٣٥٨ب ج٥.٤٧٥أ٦.٩٨٣عرض النصل
ب٣.٥١٦ب ج٣.٤٨٣ب٣.٥٨٧ب ج٣.٤٨٣ب ج د٣.٤٤١أ ب٣.٦١٦أ ب٣.٦١٢د٣.٢٨٣ج د٣.٣٢٠أ٣.٧٩١طول السویق
ب٠.٠٩٥ج د٠.٠٧٧د٠.٠٧٤ج د٠.٠٧٩ب٠.١٠٦د٠.٠٧٠د٠.٠٧٥د٠.٠٧٥ب ج٠.٠٩٢أ٠.١٣١سمك الورقة

ب٠.١٦١ج٠.١٣٨ج٠.١٤٠ج د٠.١٣٤ج٠.١٤٠ب ج٠.١٤٦ج٠.١٤٠د٠.١١٩د٠.١١٨أ٠.١٩٧الوزن الطري للورقة
ب٠.١٤٥ج٠.١٢٧ج٠.١٢٨ج د٠.١٢٢ج٠.١٢٧ب ج٠.١٣٣ج٠.١٢٧د ھـ٠.١٠٨ھـ٠.١٠٦أ٠.١٨١الوزن الجاف للورقة

أ٥٢.٦٦٩ب ج٤٤.٧٦٧ب ج٤٥.٧٠٨ب ج د٤٣.٣٥٨ج د٤٢.٢٥٦ب٤٧.٢٢٨ب ج٤٥.٢٣٧ج د٤١.٦٤١د٣٩.٨٥٠أ٥٥.٤٢٩المساحة المستطیلة
ب٣٦.٣٠١ج٢٦.٧٠٦ج د٢٦.٠٧٩ج د٢٤.٦٥١ج د٢٤.٣٤٨ج٢٦.٦٢١ج د٢٦.٢٠٩د٢٣.١١٠ج د٢٤.٤٣٤أ٤٠.٩٦٥المساحة الدائریة
ب٣٥.٢٢٣ج د٢٩.٢١٦ج٣١.٠١٨د ھـ٢٧.٩٥١د ھـ٢٧.٩٨٠ج د ھـ٢٨.٦٨٦ج د٣٠.٢٧٠ھـ٢٦.٠٠٧د ھـ٢٧.٢٣٥أ٤٠.٩٣٧المساحة الحقیقیة
ب٢٤٣.٧٤٧ج٢٢٥.٢٣٣ب٢٤٥.٧٤٤ب ج٢٣٢.٤٨١ج٢٢٢.١١٠ج٢٢٠.٨٣٩ب٢٤٢.٩٤٣ب٢٤٤.٤١٠أ٢٦٥.٣١٨ب ج٢٣٠.٣٨٧المساحة النوعیة

تأثیر تداخل المواقع مع األشجار للصفات المدروسة) : ٦(الجدول 
االشجارالموقعالصفة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

ز-ھـ ٧.٥٠٨ز٧.٠١٦و-أ ٧.٩٩١ھـ–أ ٨.١٦٦ز-د ٧.٥٥٠ز–د ٧.٦٤١و ز٧.٣٤١ز-ء٧.٧٠٠و ز٧.٣٠٠أ ب٨.٦١٦زاخوطول النصل
د-أ ٨.٢٨٣ج-أ ٨.٤٦٦و-ب ٧.٩٢٥و ز٧.٣٤١ز-د ٧.٦٨٣أ٨.٦٩١د-أ ٨.٢٨٣ز–ج ٧.٧٥٨ز٧.٠٥٠و–أ٧.٩٦٦سرسنك

ب٧.٧٢٥ھـ–ج ٥.٩٥٨ھـ–ج ٦.٢٤١ج د٦.٣٧٥و–ج ٥.٨٧٥ھـ–ج ٥.٩٤١و–د ٥.٧١٦ھـ-ج٥.٩٥٨ج٦.٤٣٣أ٨.٤٠٠زاخوعرض النصل
و-د ٥.٦٨٣ھـ و٥.٥٣٣و ز٥.١٩١ز ح٤.٦٣٣و ز٥.٢٠٨ھـ و٥.٦٢٥و-ج ٥.٧٦٦ز ح٤.٧٥٨ح٤.٥١٦ھـ و٥.٥٦٦سرسنك

ھـ و٣.٢٧٥و٣.١٧٥د–ب ٣.٦٥٠و–ج ٣.٥٠٠و–د ٣.٤٠٠و–ج ٣.٤٨٣و–د ٣.٣٣٣و٣.١٧٥و–د ٣.٣٠٨أ٤.٠١٦زاخوطول السویق
ج-أ ٣.٧٥٨ج-أ ٣.٧٩١ھـ–ج ٣.٥٢٥و–ج ٣.٤٦٦و-ج ٣.٤٨٣ج–أ ٣.٧٥٠أ ب٣.٨٩١و-د٣.٣٩١و–د ٣.٣٣٣ھـ–ب ٣.٥٦٦سرسنك

د ھـ٠.٠٧٩د ھـ٠.٠٨١د ھـ٠.٠٧٩د ھـ٠.٠٦٦د ھـ٠.٠٧٠د ھـ٠.٠٦٩د ھـ٠.٠٧٣ج د٠.٠٩٣د ھـ٠.٠٧٥ج د٠.٠٩٠زاخوسمك الورقة
ج٠.١١٠د ھـ٠.٠٧٣د ھـ٠.٠٧٠ج د٠.٠٩٢ب٠.١٤١د ھـ٠.٠٧٢د ھـ٠.٠٧٦ھـ٠.٠٥٧ج٠.١١٠أ٠.١٧١سرسنك

الوزن الطري 
للورقة

د–ب ٠.١٥٤و–ج ٠.١٣١د–ب ٠.١٥٢ب ج٠.١٦٢و–ب ٠.١٣٤و–ج ٠.١٣١و–ج ٠.١٢٩و-د٠.١٢٦و-ب٠.١٣٣أ٠.٢٣٢زاخو
ب٠.١٦٧ھـ–ب ٠.١٤٦و–ج ٠.١٢٩و٠.١٠٦ھـ–ب ٠.١٤٥ب ج٠.١٦٢د–ب ٠.١٥١ھـ و٠.١١٣و٠.١٠٣ب ج٠.١٦٣سرسنك

الوزن الجاف 
للورقة

د–ب ٠.١٤٠و–ب ٠.١٢٠د–ب ٠.١٣٨ب ج٠.١٤٨و–ب ٠.١٢٢و –ب ٠.١١٩و-ج ٠.١١٦و-د٠.١٤٤و-ب٠.١١٩أ٠.٢١٤زاخو
ب٠.١٥١ھـ–ب ٠.١٣٥و-ب ٠.١١٨و٠.٠٩٧ھـ–ب ٠.١٣١ب ج٠.١٤٧د-ب ٠.١٣٩ھـ و٠.١٠٣و٠.٠٩٢ب٠.١٤٩سرسنك

المساحة 
المستطیلة

أ ب٥٨.٢٣٦و–ج ٤٢.٧٠٨ج د٥٠.١٢٥ب ج٥٢.٥٥٣ھـ–ج ٤٤.٤٠٤ھـ–ج ٤٥.٥٦٣و-ج ٤٢.٥٩٣ھـ-ج٤٦.١٦٩ھـ-ج٤٧.١٦٤أ٦٦.٤١٢زاخو
ھـ–ج ٤٧.١٠٢ھـ–ج ٤٦.٨٢٦ز-د ٤١.٢٠١و ز٣٤- ١٦٣ز–د ٤٠.١٠٨ج د٤٨.٨٩٣ج د٤٧.٨٨٢ز-ھـ٣٧.١١٣ز٣٢.٥٣٧ھـ–ج ٤٤.٤٤٧سرسنك

ب٤٧.١٩٥ھـ–ج ٢٩.٣٣٠ھـ–ج ٣٠.٩٢٩د-ج٣٢.٤٢٤و–ج ٢٧.٢٦٤د–ج ٢٧.٩٠٤و–ج ٢٦.٠١٤و-ج٢٨.١٩٥ج٣٣.١٥٨أ٥٧.١٧٤زاخوالمساحة الدائریة
و–د ٢٥.٤٠٧ز-ھـ ٢٤.٠٨٢ح- و ٢١.٢٣٠ح١٦.٨٧٧ح–و ٢١.٤٣٢و–د ٢٥٣٣٧و–ج ٢٦.٤٠٥ز ح١٨.٠٢٥ح١٥.٧٠٩ھـ ز٢٤.٧٥٧سرسنك

ب٣٩.٧٨٨و–د ٢٧.٥٥٦ھـ–ج ٣٠.٨٥٠ج د٣٢.٥٩٢و–د ٢٧.١٣٨و–د ٢٦.٧٧٥و–د ٢٦.٢٦٧و- د٢٧.٤٢٨ج د٣١.٨٣٠أ٤٩.٧٦٥زاخوالمساحة الحقیقیة
ھـ–ج ٣٠.٦٥٩ھـ–ج ٣٠.٨٧٥ج د٣١.١٨٥و٢٣.٣١٠و–ج ٢٨.٨٢١ھـ–ج ٣٠.٥٩٧ج٣٤.٢٧٣ھـ و٢٤.٥٨٦و٢٢.٦٣٩ج د٣٢.١٠٨سرسنك

أ٢٨٤.٧٨ح–و ٢١٨.٩٣ح-د ٢٢٨.٠٤ح-ھـ ٢٢٤.٥٩ح–د ٢٢٥.١١ح–د ٢٢٧.٠٩ح–د ٢٣١.٥٦و-ج٢٤٥.٠٩أ ب٢٨٠.٠٩ج ز٢٣٦.٣٧زاخوالمساحة النوعیة
ح٢٠٢.٧٢ح–د ٢٣١.٥٣ج-أ ٢٦٣.٤٥ز–ج ٢٤٠.٣٧ح-و ٢١٩.١١ز ح٢١٤.٥٩د-ب ٢٥٤.٣٣ز-ج٢٤٣.٧٣ھـ-ج٢٥٠.٥٤ج-ھـ٢٢٤.٤٠سرسنك
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مساحة ٤٩.٧٦٥ ل لصفة ا
. عین

. بصفة المساحة النوعیة للورقة من بقیة االشجار المدروسة في كال الموقعین٢٨٠.٠٩قیمة اكبر 
.في أقیام الصفات المدروسة) ٧الجدول (تلخیص تأثیر تداخل عاملي الموقع واألشجار 

الموقع واألشجار التي تعطي قیمة اكبر في أقیام الصفات المدروسةخالصة تأثیر تداخل عاملي): ٧(الجدول 
المــوقـعالشجرةالصفات المدروسةالمــوقـعالشجرةالصفات المدروسة

زاخواألولىالوزن الجاف للورقةزاخواألولى طول النصل
زاخواألولىالمساحة المستطیلةزاخواألولىعرض النصل
زاخواألولىالدائریةالمساحةزاخواألولىطول السویق
زاخواألولىالمساحة الحقیقیةسرسنكاألولىسمك الورقة

زاخوالثانیة المساحة النوعیةزاخواألولىالوزن الطري للورقة

لشرقي  تجاه ا
.تأثیر أكبر في أقیام الصفات المدروسة من موقع سرسنك واالتجاھات األخرى ألسباب بیئیة 

في أقیام الصفات المدروسة ٤واالتجاھات ٢والمواقع ٢٠أما تأثیر التداخل الثالثي لعموم األشجار 
) .٨(فیوضحھ الجدول 

٩.٨٦٦أن االتجاه الشرقي للشجرة الس) ٨(یتبین من الجدول 
.

١٠.١٦٦
.ن االتجاھات االخرى لالشجار االخرى في الموقعی

. ٤.٤٠٠یعطي قیمة اكبر 
٠.١٨٦

. شجار االخرى في كال الموقعین تعطیھ االتجاھات االخرى لال
٠.٣٠٩

لصفة ٠.٢٨٦.االخرى في الموقعین 
..الوزن 

٩٥.٩١٣
 .

٨١.٤٤٤یعطي قیمة اكبر 
مساحة ٦٨.٤٩٨وان االتجاه الجنوبي للشجرة االولى في موقع زاخو یعطي قیمة اكبر . في الموقعین  ل لصفة ا

لشجرة . قي ل الشر االتجاه  وان 
٣١٥.٩١

الجدول .  ) ٩(و
.اقیام الصفات المدروسةوالمواقع والتجاھات على

) (اتو

. الموقعین، وھذا یعود إلى تداخل العوامل البیئیة والوراثیة و

.
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تأثیر التداخل الثالثي لألشجار والمواقع واالتجاھات على الصفات المدروسة) ٨(الجدول 
األشجاراالتجاهالموقعالصفة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

طول
النصل

زاخو

ق-د٧.٨٠٠ش-ر٦.٤٠٠ك-ب٨.٤٠٠ش-ط٧.٢٣٣ص-د٧.٨٦٦ش-ل٧.٠٦٦ش- ن٦.٨٠٠ق-د٧.٧٦٦ح-ب٨.٦٠٠ش–س ٦.٧٠٠الشمالي 
ش-ز٧.٣٦٦ش-ي٧.٢٠٠ل-ب٨.٣٠٠ق-د٧.٩٠٠ق-د٧.٧٣٣م- ج٨.١٣٣ي-ب٨.٥٠٠ل-ب٨.٣٣٣ش-ص٦.٥٦٦أ ب٩.٤٣٣الجنوبي
ش-ي٧.٢٠٠ش٦.٣٦٦ش- و٧.٦٠٠أ٩.٨٦٦س-د٨.٠٠٠ن-د٨.٠٣٣ر-د٧.٧٠٠ن-د٨.٠٦٦ش-ل٧.٠٦٦ھـ-أ٨.٩٣٣الشرقي
ش-ھـ٧.٦٦٦ن-د٨.١٠٠ش-ھـ٧.٦٦٦ش-ھـ٧.٦٦٦ش-ف٦.٦٠٠ش- ح٧.٣٣٣ش٦.٣٦٦ش-ع٦.٦٣٣ش-م٦.٩٦٦ج-أ٩.٤٠٠الغربي

سرسنك

ح-ب٨.٦٠٠م-ب٨.٢٦٦ق-د٧.٧٣٣ش-ك٧.١٦٦س-د٨.٠٠٠و-أ٨.٨٦٦ح-ب٨.٦٠٠ن-د٨.٠٣٣ص-د٧.٨٣٣س-د٨.٠٠٠مالي الش
ل-ب٨.٣٣٣ك-ب٨.٤٠٠ف-د٧.٩٠٠ش-ل٧.٠٦٦ق-د٧.٧٣٣د-أ٩.٠٠٠ق-د٧.٧٦٦ص-د٧.٨٣٣ش-ق٦.٥٠٠م- ج٨.١٣٣الجنوبي
م-ب٨.٢٣٣ز-أ٨.٦٦٦ع-د٧.٩٣٣ش-ز٧.٤٣٣ش-ھـ٧.٦٦٦ف-د٧.٩٠٠م-ب٨.٢٣٣ن-د٨.٠٦٦ش-ك٧.١٦٦ق-د٧.٧٦٦الشرقي
ش-د٧.٩٦٦ط-ب٨.٥٣٣م- ج٨.١٣٣ر-د٧.٧٠٠ش- ح٧.٣٣٣د-أ٩.٠٠٠ط-ب٨.٥٣٣ش-ك٧.١٠٠ش-س٦.٧٠٠س-د٧.٩٦٦الغربي

عرض النصل

زاخو

ج د٨.٠٠٠ض-أ٥.١٦٦ص-ط٦.٣٠٠ض-أ٥.٤٦٦ض-أ٥.٥٠٠ض-أ٥.٦٠٠ض-أ٥.١٦٦ن-ز٦.٤٦٦س- ح٦.٤٣٣ز- ج٧.٥٠٠الشمالي 
و- ج٧.٦٦٦ض-أ٥.٣٠٠ط-د٧.٠٦٦م-ز٦.٥٦٦ث-ك٥.٩٠٠ر-ط٦.١٦٦ن-ز٦.٤٦٦ت-ي٦.٠٠٠ص-أ٥.٣٣٣أ١٠.١٦٦الجنوبي
م- ج٧.٤٦٦ض-أ٥.٢٠٠ض-أ٥.٥٣٣ط-د٧.١٣٣ر-ط٦.١٣٣ر-ط٦.١٣٣ش-ط٦.٠٦٦ق-ط٦.٢٣٣ط-د٧.١٣٣ب٩.٢٦٦الشرقي
ھـ-ج٧.٧٦٦ج٨.١٦٦ش-ط٦.٠٦٦ف-ط٦.٣٣٣ث-ك٥.٩٦٦ح-ك٥.٨٦٦ض-أ٥.١٦٦ض-أ٥.١٣٣ك-ھـ٦.٨٣٣ل- و٦.٦٦٦الغربي

سرسنك

ض-أ٥.٦٦٦غ-ك٥.٨٠٠ض-أ٤.٧٣٣و-أ٤.٦٠٠ض-أ٥.٦٦٦ض-أ٥.٠٦٦ض-أ٥.٥٣٣ض-أ٤.٩٠٠ض-أ٤.٨٦٦ض-أ٥.٦٣٣الشمالي 
خ-ك٥.٨٦٦ض-أ٥.٥٠٠ض-أ٤.٩٦٦و-ب٤.٥٠٠ض-أ٥.٣٦٦ض-أ٥.٣٦٦ع-ط٦.٤٠٠ض-أ٤.٨٦٦و-د٤.٤٣٣ض-أ٥.٢٦٦الجنوبي
ح-ك٥.٧٦٦ض-أ٥.٣٦٦ض-أ٥.٣٦٦ض-أ٤.٦٦٦ض-أ٥.١٦٦ر-ط٦.١٣٣ض-أ٥.٥٦٦ض-أ٥.١٠٠ھـ و٤.٣٠٠ش-ط٦.٠٦٦الشرقي
ض-أ٥.٤٣٣ض-أ٥.٤٦٦ض-أ٥.٧٠٠ض-أ٤.٧٦٦و-أ٤.٦٣٣ض-ك٥.٩٣٣ض-أ٥.٥٦٦و٤.١٦٦و- ج٤.٤٦٦ض-أ٥.٣٠٠الغربي

طول
السویق

زاخو

ن-ز٣.٣٠٠ن-ك٣.٠٦٦ك- ج٣.٦٣٣ن-ك٣.٠٦٦ن-ھـ٣.٤٦٦ن- و٣.٣٦٦ن-ط٣.١٦٦ن-م٢.٩٠٠ط- ج٣.٧٣٣ن-ز٣.٣٠٠الشمالي 
ن٢.٨٦٦ن- ح٣.٢٦٦و-ب٣.٩٣٣ل-د٣.٥٣٣ن- و٣.٣٦٦ف-ھـ٣.٤٦٦ك- ج٣.٦٠٠ن- ح٣.٢٦٦ن-ط٣.١٦٦أ٤.٦٣٣الجنوبي
ن-ل٢.٩٦٦ن- ح٣.٢٦٦ن-ھـ٣.٤٠٠ز-ب٣.٩٠٠ك- ج٣.٦٠٠م-د٣.٥٠٠ن-ھـ٣.٤٦٦ن-ھـ٣.٤٦٦ن-ز٣.٣٠٠أ ب٤.٤٠٠الشرقي
و-ب٣.٩٦٦ن-ي٣.١٠٠ك- ج٣.٦٣٣م-د٣.٥٠٠ن-ط٣.١٦٦ك- ج٣.٦٠٠ن-ي٣.١٠٠ن-ك٣.٠٦٦ن-ك٣.٠٣٣ط- ج٣.٧٣٣الغربي

سرسنك

ح- ج٣.٨٠٠ز-ب٣.٩٠٠ن- و٣.٣٦٦ن- و٣.٣٦٦ك- ج٣.٦٣٣ن-ھـ٣.٤٦٦ط- ج٣.٧٦٦ل-د٣.٥٦٦ن-ط٣.١٦٦ن-ي٣.١٠٠الشمالي 
ز-ب٣.٩٠٠ز-ب٣.٩٠٠ن-ھـ٣.٤٣٣م-د٣.٥٠٠ل-د٣.٥٣٣ن-ھـ٣.٤٣٣م-د٣.٥٠٠ن-ھـ٣.٤٠٠ن- ح٣.٢٠٠ز-ب٣.٩٠٠الجنوبي
ط- ج٣.٧٦٦ط- ج٣.٧٣٣ل-د٣.٥٣٣م-د٣.٥٠٠ن-ھـ٣.٤٠٠ھـ-ب٤.٠٠٠ج-أ٤.٢٠٠م-د٣.٥٠٠ل-د٣.٥٣٣ل-د٣.٥٦٦الشرقي
ل-د٣.٥٦٦ك- ج٣.٦٣٣ط- ج٣.٧٦٦م-د٣.٥٠٠ن- و٣.٣٦٦د-أ٤.١٠٠د-أ٤.١٠٠ن-ي٣.١٠٠ن-ھـ٣.٤٣٣ي- ج٣.٧٠٠الغربي

)٨(تابع جدول 
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سمك
رقةالو

زاخو
ل- ح٠.٠٨٣ل-ھـ٠.٠٩٣ل-ط٠.٠٧٣ل-ط٠.٠٧٣ل-ي٠.٠٧٠ك ل٠.٠٦٦ل-ھـ ٠.٠٩٣ل-ط٠.٠٧٣ك ل٠.٠٦٣ك-د٠.١١٠الشمالي 
ل- ح٠.٠٨٣ل- ح٠.٠٧٦ل- ح٠.٠٨٠ك ل٠.٠٦٦ك ل٠.٠٦٦ل- ح٠.٠٧٦ل- ح٠.٠٧٦ل- ح٠.٠٨٠ل-ي٠.٠٧٠ل- و٠.٩٠٠الجنوبي
ل-ط٠.٠٧٣ل- ح٠.٠٨٠ل- ح٠.٠٧٦ك ل٠.٠٦٦ل- ح٠.٠٨٠ك ل٠.٠٦٦ك ل٠.٠٦٣ل-ھـ٠.٠٩٦ك ل٠.٠٦٠ل- ح٠.٠٨٠الشرقي
ل- ح٠.٠٧٦ل- ح٠.٠٧٦ل-ز٠.٠٨٦ك ل٠.٠٦٦ك ل٠.٠٦٦ك ل٠.٠٦٦ك ل٠.٠٦٠ط- ج٠.١٢٣ل-ھـ ٠.١٠٦ل- ح٠.٠٨٣الغربي

سرسنك
ل-ط٠.٠٧٣ل- ح٠.٠٨٠ك ل٠.٠٦٠ي- ج٠.١٢٠ج-أ٠.١٦٦ك ل٠.٠٦٠ل- ح٠.٠٨٠ك ل٠.٠٦٠ك ل٠.٠٦٠أ ب٠.١٧٦الشمالي 
ل-ھـ٠.١٠٠ل-ط٠.٠٧٣ل-ي٠.٠٧٠ك-د٠.١١٠و-أ٠.١٤٠ك ل٠.٠٦٦ل- ح٠.٠٨٠ل٠.٠٥٣أ ب٠.١٨٣أ٠.١٨٦الجنوبي
ح- ج٠.١٢٦ل-ي٠.٠٧٠ل-ي٠.٠٧٠ل- ح٠.٠٨٠ز-ب٠.١٣٦ل-ط٠.٠٧٣ل- ح٠.٠٨٠ك ل٠.٠٥٦ل-ھـ٠.١٠٦د-أ٠.١٥٦الشرقي
ھـ-أ٠.١٤٣ل-ي٠.٠٧٠ل- ح٠.٠٨٠ك ل٠.٠٦٠ط- ج٠.١٢٣ل- ح٠.٠٨٣ك ل٠.٠٦٦ك ل٠.٠٦٠ل- و٠.٠٩٠ج-أ٠.١٦٦الغربي

الوزن الطري 
للورقة

زاخو
ح-ب٠.١٧٦ظ-ي٠.١١٤ن- ج٠.١٦٥ظ- ن٠.١٠٨ظ-د٠.١٤٠ظ-س٠.١٠٨ظ-ي٠.١١٦ط-ز٠.١٢٥ت- ج٠.١٤٦ت- ج٠.١٤٥الشمالي 

ت- ج٠.١٤٥خ- و٠.١٢٩ب ج٠.١٩٧ع- ج٠.١٦٤خ-ھـ٠.١٣٤خ-د٠.١٣٨ف- ج٠.١٦١ط-ز٠.١٢٥خ-ق٠.٠٩٨أ٠.٢٩٦جنوبيال
خ- و٠.١٢٧خ-ي٠.١١٥خ-ي٠.١١٥ب٠.٢٢٧خ-ھـ٠.١٢٩ص-ج٠.١٥٦ق- ج٠.١٤٩س- ج٠.١٦٤ث- ج٠.١٤٣أ٠.٣٠٩الشرقي
ل- ج٠.١٦٩م- ج٠.١٦٧خ-ھـ٠.١٣١ق- ج٠.١٤٩خ-ھـ٠.١٣٢خ- ح٠.١٢٢خ-ر٠.٠٩٢خ-ت٠.٠٩٠ت- ج٠.١٤٥ح-ب٠.١٧٨الغربي

سرسنك
س- ج٠.١٦٥ص-ج٠.١٥٥خ-م٠.١١١خ-ف٠.١٠٦م- ج٠.١٦٦خ-د٠.١٣٧خ-د٠.١٤٠خ-ھـ٠.١٣١خ-ھـ٠.١٣٤ھـ-ب٠.١٨٦الشمالي 
ط- ج٠.١٧٤خ-د٠.١٣٩خ-ط٠.١١٨خ-ص٠.١٠٠ق- ج٠.١٥٠ر- ج٠.١٤٨د-ب٠.١٩١خ-ك٠.١١٤خ-ص٠.٠٩٩خ-ل٠.١١٢الجنوبي
ي- ج٠.١٧١خ-د٠.١٤٠خ-د٠.١٣٩خ-ع٠.١٠٧ر- ج٠.١٤٨خ-د٠.١٨٢خ-د٠.١٣٨خ- ح٠.١٢١خ-ت٠.٠٨٧و-ب٠.١٨٣الشرقي
ف- ج٠.١٥٩ق- ج٠.١٥٠ش- ج٠.١٤٨ظ-ل٠.١١٣ظ-ط٠.١٨٨ز-ب٠.١٨١ظ-د٠.١٣٥ظ٠.٠٨٣ظ-ش٠.٠٩١ك- ج٠.١٧١الغربي

الوزن الجاف 
للورقة

زاخو

ي-ب٠.١٦٠ت-ك٠.١٠٤س- ج٠.١٤٩ت-س٠.٠٩٩ت-د٠.١٢٨ت-س٠.٠٩٧ت-م٠.١٠٢ت-ز٠.١١٤ش- ج٠.١٣٢ق- ج٠.١٣٥الشمالي 
ت- ج٠.١٢٩ت-ھـ٠.١٢٠ب ج٠.١٨١ن- ج٠.١٥٢ت-د٠.١٢٥ت-د٠.١٢٦ع- ج٠.١٤٥ت-ز٠.١١٢ت-ص٠.٠٨٥أ٠.٢٧٢الجنوبي
ت- و٠.١٨٨ت- ن٠.١٠٢ت-ل٠.١٠٣ب٠.٢٠٦ت- و٠.١١٦ف- ج٠.١٤٢ر- ج٠.١٣٤ع- ج٠.١٤٩ت-د٠.١٢٦أ٠.٢٨٦الشرقي
ن- ج٠.١٥٤م- ج٠.١٥٥ت-ھـ٠.١٢١ق- ج٠.١٣٥ت-ھـ٠.١١٩ت-ط٠.١١١ت-ق٠.٠٨٢ت-ر٠.٠٨٢ش- ج٠.١٣٢ح-ب٠.١٦٤الغربي

سرسنك

س- ج٠.١٤٩ف- ج٠.١٤٢ت- ن٠.١٠٢ت-ع٠.٠٩٦ع- ج٠.١٤٨ت-د٠.١٢٤ت- ج٠.١٢٩ت-ھـ٠.١٢٠ت-ھـ٠.١٢٢ھـ-ب٠.١٧٢الشمالي 
ك- ج٠.١٥٧ت-د٠.١٢٧ت-ي٠.١٠٩ت-ف٠.٠٩٠ص-ج٠.١٣٧ص-ج٠.١٣٦د-ب٠.١٧٦ت-ك٠.١٠٤ت-ص٠.٠٨٧ت- ن٠.١٠١الجنوبي
م- ج٠.١٥٥ت-د٠.١٢٨ت-د٠.١٢٨ت-س٠.٠٩٧ر- ج٠.١٣٤ز-ب٠.١٦٥ت-د٠.١٢٧ت-ز٠.١١٢ش ت٠.٠٨١و-ب٠.١٦٨الشرقي
ع- ج٠.١٤٤ص-ج٠.١٣٦ص-ج٠.١٣٦ت-ل٠.١٠٣ت-ك٠.١٠٧ط-ب٠.١٦٤ت-ھـ٠.١٢٣ت٠.٠٧٧ش ت٠.٠٨١ل- ج٠.١٥٦الغربي

المساحة 
المستطیلة

زاخو

ھـ-ج٦٢.٦٣٠د–ر ٣٣.٠٩٣ل- ھـ ٥٢.٩٨٠خ-ل٣٩.٦٥٧ث-ح٤٣.١٥٧خ-ل٣٩.٧٢٧غ-س٣٥.٣٧٣ن-ھـ٥٠.٢٠٧ي-د٥٥.٢١٣غ٢٤.٨٣٠الشمالي 

ح-د٥٦.٥١٣ذ- م٣٨.١٩٣ز-ج٥٩.١٥٠م-ھـ٥١.٦٣٠ت-و٤٥.٨٣٣ن-ھـ٥٠.١٨٣ط-د٥٥.٥٨٧ن-ھـ٥٠.٠٤٣د-ع٣٥.٠٣٣أ٩٥.٩١٣الجنوبي
ي-د٥٤.١٣٣ذ-ق٣١.٤٠٧خ-ط٤٢.١٧٠ج٧٠.٥٣٠ع-ھـ٤٩.١٠٧س-ھـ٤٩.٤٥٠س-ھـ٤٦.٩٩٠ن-ھـ٥٠.٥٦٣ن-ھـ٥٠.٤٣٣ب٨٢.٣٤٧الشرقي
و-ج٥٩.٦٦٧ج د٦٦.١٣٧ر-و٤٦.٥٦٠ف-و٤٨.٣٩٣خ-ل٣٩.٥٢٠خ-ح٤٢.٨٩٠ذ-ش٣٢.٤٢٠ذ-ص٣٣.٨٦٣ص-و٤٧.٩٧٧ھـ-ج٦٢.٥٥٧الغربي

سرسنك

ف-و٤٨.٧٤٠ص-و٤٧.٩٤٧غ-ن٣٦.٦٠٧غ-ر٣٢.٩٦٧ت-ز٤٥.٣٣٠ت-ح٤٤.٩٨٣ص-و٤٧.٧٤٣خ-ل٣٩.٤٨٣خ-ك٣٩.٩٠٠ت-و٤٥.٨٤٧الشمالي 
ع-و٤٨.٨٩٠ت-و٤٦.١٩٣ح-ل٣٩.٢٤٣ذ-ت٣٢.٢٧٣خ-ط٤١.٥٠٣ف-و٤٨.٢٩٠ن-ـھ٤٩.٨٥٣ذ-م٣٨.١٥٣خ ذ٢٩.١٥٣خ-ح٤٢.٨٥٧الجنوبي
ق-و٤٧.٤٨٠ر-و٤٦.٥١٠خ-ح٤٢.٥٧٣ذ-ف٣٤.٦٩٣خ-ل٣٩.٦١٧ف-و٤٨.٣٣٠ت-و٤٥.٩٩٧خ-ي٤٠.٢٤٧ذ-ث٣٠.٨٧٧ر-و٤٦.٩٥٣الشرقي
ث-ح٤٣.٢٩٧ر-و٤٦.٦٥٣ش-و٤٦.٣٨٠ذ-ن٣٦.٧١٧ذ-ص٣٣.٩٨٣ك-د٥٣.٩٦٧ص-و٤٧.٩٣٣ذ-ث٢٩.٥٦٧ذ-ث٣٠.٢١٧خ-ط٤٢.١٣٠الغربي

)٨(تابع جدول 
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المساحة الدائریة

زاخو

ج٥٠.٥٨٤ض-أ٢١.٠٢٣ف-ز٣١.٢٤٨ض-أ٢٣.٥١٤ض-أ٢٣.٨١٥ض- ك٢٤.٧٠٣ض-أ٢١.١١٢ن-ز٣٢.٨٨٥ن-ز٣٢.٧٣٦و-ج٤٤.٢٥٩الشمالي 
ھـ-ج٤٦.٣٥٢ض-أ٢٢.١٠٧ط-د٣٩.٤١٧ل-ز٣٤.٠١٣خ-ي٢٧.٤٦١ر-ز٢٩.٨٩١م-ز٣٣.٢٣٦ت-ي٢٨.٣٢٢ض-أ٢٢.٥٣١أ٨١.٤٤٤الجنوبي
و-ج٤٤.١٤٧ض-أ٢١.٧٨٥ض-أ٢٤.١٠١ز-د٤٠.٢٥٥ش-ح٢٩.٥٩٠ش-ح٢٩.٦٣٢ت-ط٢٩.٢٣٤ص-ز٣٠.٦٨٧ح-د٣٩.٩٨٦ب٦٧.٧٥٥الشرقي
ء-ج٤٧.٦٩٦ج٥٢.٤٠٤ت-ط٢٨.٩٥١ع-ز٣١.٩١٦ت-ي٢٨.١٨٩خ-ي٢٧.٣٩٠ض-أ٢٠.٤٧٣ض-أ٢٠.٨٨٤ي-ھـ٣٧.٥٥٩ك-و٣٥.٢٣٧الغربي

سرسنك

ض- ك٢٥.٢٤٢ث-ك٢٦.٤٣١ض-أ١٧.٦٠٥ض-أ١٦.٦٢٦ض- ك٢٥.٢٣٢ض-أ٢٠.٢٠٣ض-أ٢٤.١٣٢ض-أ١٨.٩٣٣ض-أ١٩.٥٧٥ض- ك٢٥.٤٤٤الشمالي 
خ-ي٢٧.٠٤٤ض-أ٢٣.٧٧٣ض-أ١٩.١٣٥ض-أ١٥.٩١١ض-أ٢٢.٦٣١ض-أ٢٢.٧٩٩س-ز٣٢.٢٤٦ض-أ١٨.٦٣٢ض-أ١٥.٥٦٠ض-أ٢١.٧٩٦الجنوبي
ث-ك٢٦.١٤١ض-أ٢٢.٦٣١ض-أ٢٢.٦٣١ض-أ١٧.١١٣ض-أ٢٠.٩٨٧ق-ز٣٠.٢٦١ض- ك٢٤.٥٤٣ض-أ٢٠.٨٥٠ض-أ١٤.٥٦٤ت-ط٢٨.٩٤٦الشرقي

ص-أ٢٣.٢٠٢ض-أ٢٣.٤٩٣ث-ك٢٥.٥٤٩ض-أ١٧.٨٥٩ض-أ١٦.٨٨٠ت-ي٢٨.٠٨٧ض- ك٢٤.٦٩٩أ ب١٣.٦٨٤ب١٣.١٣٧ض-أ٢٢.٨٤١لغربيا

المساحة الحقیقیة

زاخو

ج د٤٢.٦٦٦ش ت٢٠.٤٤٤ع-و٣١.٩٧٥ت-س٢٣.٦٠٦ت-ل٢٦.٠٧٤ت-ع٢٣.١٧١ت-ص٢١.٦٢٣ر-ز٣٠.٢٣٤م-د٣٤.٤٩١ل-د٣٥.٥٥٥الشمالي 
ح-ج٣٧.٩٧٣ت-ع٢٢.٩٢٩ط-ج٣٧.٦٨٣ن-د٣٣.٦٦٩ت-ي٢٧.٦٢١ش-ز٢٩.٧٥٠ن-د٣٣.٤٧٥ش-ز٢٩.٦٥٣ت-ن٢٤.٢٣٥أ٦٨.٤٩٨الجنوبي
ط-ج٣٧.٥٣٨ت-ر٢٠.٧٥٢ت-م٢٥.٣٠٠ھـ-ج٤٢.٢٣٠ر-ز٣٠.٣٣١ش-ز٢٩.٧٩٨ر-ز٣٠.٢٣٤ص-ز٣٠.٩١١ك-د٣٦.٠٣٩ب٥٨.٠٩٧الشرقي
و-ج٤٠.٩٧٣ج٤٦.١٠٠ت-ح٢٨.٤٤٤ص-ز٣٠.٨٦٢ت-ن٢٤.٥٢٦ت-ن٢٤.٣٨٠ت١٩.٧٣٦ت١٨.٩١٤ع-و٣٢.٥٥٦ي-د٣٦.٩٠٩الغربي

سرسنك

ع-و٣١.٩٨٠ع-و٣١.٩١٧ت-ك٢٦.٥٤٣ت-ع٢٣.٢٢٩ع-و٣٢.٤٧٨ت-ط٢٨.٢٠٢ع-و٣١.٨٧٨ت-ك٢٦.٢٦٧ت-ي٢٧.٤٢٨س-ھـ٣٣.٢٨١الشمالي 
ع-و٣١.٨٨٢ق-ز٣٠.٧٧١ر-ز٣٠.١٦٦ت-ص٢٢.٠٧٨ش-ز٣٠.٠٠٢ش-ز٢٩.٩٩٢ز-ج٣٨.٢١٥ت-ن٢٤.٧١٩ت-ر٢٠.٨٤٩ش-ز٢٩.٦٠٥الجنوبي
ق-ز٣٠.٧٠٢ش-ز٢٩.٩٢٩س-ھـ٣٣.١٧٠ت-س٢٣.٥٣٤ت-ز٢٨.٥٥٠س-ھـ٣٣.٠٨٨ن-د٣٣.٩١٠ت-ي٢٧.٧٦٧ت-ق٢١.٠٩١ل-د٣٥.٥٠٦الشرقي
ت-ط٢٨.٠٧٢ص-ز٣٠.٨٨٤م-د٣٤.٨٦٣ت-ن٢٤.٤٠٠ت-ن٢٤.٢٥٤ق-ز٣١.١٠٤س-ھـ٣٣.٠٨٨ت١٩.٥٩٢ت-ص٢١.١٨٨ش-ز٣٠.٠٤٠الغربي

المساحة النوعیة

زاخو

ك-ب٢٦٥.١٩ت١٨٢.٩٢ت-ك٢١٣.٨٣ش-ھـ٢٣٨.٣٢ت-ف٢٠٤.٣٠ر-ھـ٢٤١.٨٠ت-ن٢١٠.٤٨ي-ب٢٦٦.٧٣ط-أ٢٦٩.٨٤ل-ب٢٦٣.٩٨الشمالي 
د-أ٢٩٢.٨٨ت-ر١٩٠.٠٨ت -ط٢١٧.٧٨ت-ز٢٢٦.٠٧ت-ط٢٢٠.٢٦ش-ھـ٢٣٦.٢١ت-ز٢٣٠.٠٣ك-ب٢٦٥.٣٢ھـ-أ٢٨٤.٩٨ف-ج٢١٥.٧٨الجنوبي
أ٣١٥.٩١ت-ف٢٠٢.٩٤ق-د٢٤٤.٧٣ت-ف٢٠٤.٢٧ن-ب٢٦١.٤٧ت-م٢١١.٢٨ت-ح٢٢٤.٧٣ت-س٢٠٨.٩٠أ ب٣٠٧.٠٧ت-ف٢٠٤.٠٩الشرقي
ك-ب٢٦٥.١٣ج-أ٢٩٩.٧٩ش-ھـ٢٣٥.٨٢ت-ر٢٢٩.٧٢ت-ك٢١٤.٤١ت-ط٢١٩.٠٦ن- ب٢٦١.٠٠ش-ھـ٢٣٩.٣٩ع-ب٢٥٨.٤٩ت-ز٢٢٥.٦٤الغربي

سرسنك

ت-ي٢١٤.٦٧ت-ح٢٢٣.٧١س-ب٢٦٠.٣٣ش-ھـ٢٤٠.٣١ت-ط٢١٩.٤٦ت-ز٢٢٧.١٣ص-د٢٤٦.٠٨ت-ط٢١٧.٩١ت-و٢٣٢.٢٣ت-ش١٨٩.٠٨الشمالي 
ت-ف٢٠٣.٠٥ر-ھـ٢٤١.٧٣ز-أ٢٧٧.١٩ق-د٢٤٣.٥٩ت-ط٢١٨.٦٠ت-ز٢٢٦.٣١ت-ي٢١٦.٨٨ش-ھـ٢٣٩.٧٨ق-د٢٤٢.٥٨ج-أ٢٩٩.٨٠الجنوبي
ت-ص١٩٨.١٥ت-و٢٣٣.٣٦ع-ب٢٥٩.١١ر-ـھ٢٤١.١٢ت-ل٢١١.٩٩ت-ع٢٠٧.٣٢ح-أ٢٧٢.٦٥س-ب٢٦٠.٢٢م-ب٢٦٢.٦٧ت-ي٢١٥.٧٤الشرقي
ت-ص١٩٥.٠٠ت-ز٢٢٧.٣٣ع-ب٢٥٧.١٥ش-ھـ٢٣٦.٤٦ت-ز٢٢٦.٣٩ت-ص١٩٧.٦٠و-أ٢٨١.٧٩ع-ب٢٥٧.٠٣ك-ب٢٦٤.٦٩ت-ق١٩٢.٩٩الغربي
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ABSTRACT
The complete randomized design method was used to study the

morphological variations in Populous nigra L. on 10 characteristics of the leaves of
these nonnative trees to Iraq. Each character which contains 240 samples (3 samples
for each one direction of the four) taken from 20 trees (each 10 growing along river
sides ) at Sarsung & Zakho sites in Iraqi Kurdistan region was analyzed. The result
of statistical analysis using SAS show that there is high level of significant
variations for most characters among individual trees between both sites and that a
high level of significant variations present between both sites. Again the results
reflected significant variations between directions but in lesser level. The results
also showed that are one of eastern and southern directions of the first tree in Zakho
site gives larger values for studied characters than the other directions of other trees.
This is often due to the genetical and environmental factors together. The ultimate
wide range of variation patterns suggest the use of individual tree selection method
in breeding and improvement programs of this species, so that, we thing it is right to
suppose depending those directions from that tree in Zakho site to use their seeds in
breeding and improvement of the populous nigra L. trees programs in Iraq.
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