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  الحجم لمشاجر الحور األسود في منطقة زاخوومعادالت تقدیر المساحة القاعدیة 
  مـزاحم سعید یونس البك                               محمد عاصم سعید العلي

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصــة
شاجر الحور األسود في زاخœو استخدمت دوال النمو المختلفة في تقدیر المساحة القاعدیة والحجم لم

عینœœœة عشœœœوائیة تمثœœœل معœœœدالت النمœœœو الحاصœœœل لوحœœœدة المسœœœاحة لمختلœœœف األعمœœœار ) ٤٥(معتمœœœدین علœœœى  ،
ھكتار وألجل المفاضœلة بœین المعœادالت واختیœار أفضœلھا )٠.١(والكثافات ، أما مساحة العینة الواحدة فكانت 

تœم الحصœول ) . %S.E(لخطœأ القیاسœي المنسœوب للمعœدلوالنسœبة المئویœة ل)R2(،أخذ كل من معامل التحدیœد 
على أربعة معادالت ریاضیة تربط بین المساحة القاعدیœة وكœل مœن عœدد األشœجار لوحœدة المسœاحة ومتوسœط 

  :االرتفاع السائد ،وعند المفاضلة بینھا وقع االختیار على المعادلة التالیة
G = -1.597 +3.395(H) – 80.72(1000/N)  

 مœن خاللھœا  )٣.١٨(لھا والنسبة المئویة الخطœأ القیاسœي المنسœوب للمعœدل ) ٠.٨٦(امل التحدیدحیث كان مع
لذا فقœد تœم فœي تقœدیر المسœاحة القاعدیœة لوحœدة المسœاحة، ة المعادلœةودقœ ةالتأكد مœن جœود تمھذین المقیاسین ، 

وعدد األشجار واالرتفاع السائد اعتمادھا في إعداد جدول یبین العالقة بین المساحة القاعدیة لوحدة المساحة 
،ولتقدیر الحجم لوحدة المساحة استخدمت المعادلة أعœاله كأسœاس فœي حسœاب الحجœم ، وذلœك مœن خœالل اخœذ 

  :تكامل طرفي معادلة المساحة القاعدیة ، وبذلك توصلنا إلى معادلة الحجم التالیة
V = 148.045 – 1.59(1000/N) + 3.394(H) (1000/N) - 40.36(1000/N)2        

وباعتماد نموذج الحجم ، اعد جدول الحجم الذي من خاللھ نستطیع تقدیر الحجم لوحœدة المسœاحة مœن معرفœة 
  . عدد األشجار ومتوسط االرتفاع السائد 

  

  المقـدمـة
المساحة القاعدیة أحد أھم المتغیرات التي تسœتخدم فœي قیœاس مسœتوى الخœزین النœامي، تخمین  یعد  ِ     

œœذي یوضœœاحة والœœي المسœœور فœœك تطœœرى أن ھنالœœجار، ونœœین األشœœدد معœœاحة لعœœدة المسœœتیعاب وحœœدى اسœœح م
  القاعدیة عند مختلف األعمار للمشاجر، ففي المراحل األولى ألعمار المشاجر نرى 

المسœœاحة القاعدیœœة الكلیœœة للمشœœجر تكœœون الزیœœادة فœœي أن ھنالœœك زیœœادة واضœœحة فœœي النمœœو، فœœي حœœین 
، وعلیœھ فœان النمœو فœي الحجœم فœي مثœل ھœذه المشœاجر سœیكون والنضœج  لœة الشœاباتعنœد بلوغھœا مرحضئیلة 

من معرفة المساحة القاعدیة لوحدة المساحة لمشœـجر مœا، یمكننœا و.مرتبط بدرجة كبیرة مع النمو في االرتفاع
ألھمیœة  المسœاحة القاعدیœة لœذلك المشœجر، ونظœراَ◌ً  معادلœة تقدیر اإلنتاج لذلك المشجر وذلœك مœن أخœذ تكامœل

 , Michaelحولھ ومنھم  ھـذا الموضوع، فـأن ھنالك الـكثیر من الباحثین ممن قامـوا بدراســـاتھم وأبحاثھم 
Murphy )وع   اللذان قاما بدراسـة النمو في المساحة القاعدیة) ١٩٩٦œلمشاجر الصنوبر من نLoblloly 

pine في منطقة لواسیانا مستخدمین النموذج اآلتي:  
Δ B ={b1[1-exp(b2Bt) ]}/{1+exp[c1B1+c2Bs+c3Dq]}                                     

المساحة القاعدیœة لسœتة عشœر بقعœة مختلفœة الكثافœة ) ١٩٩٩(و آخرون Chikumbo في حین درس    
  : في جنوب أفریقیا باالعتماد على النموذج  Pinus patulaلمشاجر صنوبر 

BA(t+1) = a(X(t)BA(t) + b(Xt))  
ھجائن الحور في ایطالیœا، ألشœتقاق نمœوذج ریاضœي لحسœاب النمœو ) ٢٠٠٢(وآخرون  Corona كذلك درس

فœœي السœœاحة القاعدیœœة باالعتمœœاد علœœى عمœœر المشœœجر والمسœœاحة القاعدیœœة الحالیœœة ودرجœœة الموقœœع كمتغیœœرات 
المسœاحة  لحسœاب النمœو فœي نمœاذجبأعœداد ) ٢٠٠٣(  Tomterو Andreassenمœن  كذلك قœام كœل.  مستقلة

 )٢٠٠٣( و آخœرون Maillyأما.  في النرویج) ( Spruceالقاعدیة، فوق القشرة لخمس سـنوات ألشجار ألـ 
ا، غیر المتساویة في العمر، فœي شœمال شœرق كنœد  Picea marianaبأجراء دراسـة على مشاجر  فقد قاموا

العمœœر و درجœة الموقœœع كمتغیœœرات  إلعœداد نمœœاذج تقœدیر النمœœو فœي المسœœاحة القاعدیœة باالعتمœœاد علœى كœœل مœن
  . مستقلة

  
  .٢٠٠٥بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
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  ١١/١/٢٠٠٧وقبولھ   ٥/١٠/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث  
یزرع في الودیان وعلى مساحات كبیرة من قبل الفالحین لالستفادة مœن خشœبھ فœي اسœتخدامات متعœددة  حیث

بالنسبة لإلداري ألغابœاتي أجریœت  والحجم لوحدة المساحة یر المساحة القاعدیةوألھمیة تقد. واھمھا في البناء
  .ھذه الدراسة لتحسین البرامج اإلداریة والخطط التي تعتمد بشكل أساسي على دوال المساحة القاعدیة

  
  مواد البحث وطرائقھ

اف نھœœر علœœى ضœœف ةالواقعPopulus nigra œœ أجریœœت ھœœذه الدراسœœة فœœي مشœœاجر الحœœور األسœœـود    
قمنœا بœأجراء عملیœة مسœح شœامل لمنطقœة زاخœو فœي شœœمال .  ھكتœار ٥٨٢فیشœخابور، وعلœى مسœاحة مقœدارھا 

 آتحالعراق، والتي أتضح من خاللھا بان ھذه المشاجر مكونة من قطع منفصœلة عœن بعضœھا الœبعض وبمسœا
لœذلك قمنœا بأخœذ عینœات ھœي ،  وأعمار وكثافœات مختلفœة تعتمد على أمكانیة الفالحین الحیزین لتلك األراضي

  و آخœœرون Schroderعبœœارة عœœن قطœœع معاینœœة مؤقتœœة والتœœي تسœœتخدم ألغœœراض تقœœدیر المسœœاحة القاعدیœœة 
أخœœذت عینœœات تمھیدیœœة مœœن ) ١٩٧٢( و آخœœرون Huschولتحدیœœد عœœدد العینœœات الفعلیœœة للدراسœœة ). ٢٠٠٢(

  : المشاجر المحددة للدراسة، مستخدمین العالقات الریاضیة اآلتیة

                                             nXX
n

i
i /

1
å
=

=                                         

                                                                              
1/)( 2

1

2 --= å
=

nXXS
n

i
i               

                                                            n = (Nt 2  S2 ) / {N (AE)2 + t2S2 }   
  :حیث أن

n =  یةœة القیاسœعدد وحدات المعاین، N  =ةœي الغابœة فœدات المعاینœي لوحœدد الكلœالع Xi  = اœر مœر (متغیœقط
االنحœœراف =  S2 ،متوسœœط متغیœœر مœœا لوحœœدة المعاینœœة الواحœœدة = Xأي وحœœدة معاینœœة عنœœد) …،ارتفœœاع ،

الخطœœأ = AE     (n-1) یودنت بœœدرجات حریœة مقœœدارھاقیمœة تؤخœœذ مœن توزیœœع اسœت=  t، المعیœاري للعینœœة 
  (0.05) معنوي عند مستوى   xالقیاسي المسموح بھ لوحدات 

ولعœدم تجœانس التركیœب . عینœة) ٤٥(وعند تطبیق العینة التجریبیœة، تœم تحدیœد عœدد العینœات وكانœت 
œغیرة ھœدات صœى وحœا إلœم تجزئتھœد تœاجر، فقœي والخزین النامي و درجة الموقع للمش)n ( اœون فیھœي تكœوالت

الفرصœœة متسœœاویة لكافœœة الوحœœدات، حیœœث ینظœœر إلœœى مسœœاحة المشœœاجر كمجتمœœع إحصœœائي واحœœد وأن مجمœœوع 
  .)ھكتار٠.٠١(وبمساحة  عشوائیا  عینة) ٤٥(ومنھا تم اختیار . (N)یمكن تسمیتھا ) n(العینات للمجتمع 

م، ومœن كœل ) ١٠×١٠(اسœة وبأبعœاد تœم جمœع البیانœات الحقلیœة لعینœات الدر ٢٠٠٣في أواخœر عœام  
  :عینة من عینات الدراسة أخذت القیاسات الحقلیة اآلتیة

لتحدیœœد المسœœافة المسœœتقیمة لسœœاق الشœœجرة بœœین مسœœتوى سœœطح األرض وقمœœة :   متوسeeط ارتفeeاع العینeeة -١
نœœھ مœœن الشœœجرة، تœœم اسœœتخدام جھœœاز الھاكœœا، وذلœœك لتقœœدیر ارتفاعœœات األشœœجار فœœي العینœœة الواحœœدة، وبمœœا ا

 Lorey’s ) الضروري استعمال قیمة منفردة لوصف ارتفاع المشجر، فقœد تœم االسœتفادة مœن طریقœة لœوري 
mean height ) إلیجاد متوسط االرتفاع للمشجر، مستفیدین من  العالقة  

                           H L = (n1g1h1 +n2g2h2 +n3g3h3 ………….nngnhn) / G  
  
یطلœق علœى مسœاحة المسœتوي، الœذي یمœر ویقطœع سœـاق الشœـجرة، بزاویœة قائمœة مœع   :المسـاحة القاعدیeة-٢

وعنœدما یكœون ھœذا المقطœع عنœد . محاوره الطولیة، بالمقطع العرضي وعادة یكون قریبœاً إلœى الشœكل الœدائري
األشœجار  ارتفـاع الصدر فیطلق علیھ المساحـة القاعدیة للشـجرة، ولھذا فان مجموع المسœاحة القاعدیœة لكافœة

ھي إحـدى الصفات الممیزة فـي تقœدیر الحجœـم فœي المشœاجر  في وحدة المساحـة والمتمثلة في الھكتار الواحد
وإلیجاد المسـاحة القاعدیة لعینات الدراسـة فقد تم استخدام طریقœة جœدول المشœـجر لتقœدیر المسœاحة القاعدیœة 

  .الكلیة لوحدة المساحة
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في المشاجر المتساویة العمر التي تم دراستھا، یمكن االسœتفادة مœن عœدد    :عدد األشجار لوحدة المساحة-٣
األشجار لوحدة المساحة كمقیاس مفید لدراسة النمو لھذه المشاجر عند مراحل النمو المختلفة، وبمœا أن ھنœاك 

œدد األشœد مدى واسعاً من إعداد األشجار لوحدة المساحة عند أي عمر من األعمار، لھذا فان تحدید عœجار عن
  .عمر معین لھ دور كبیر في تحدید سرعة النمو

یقدر عمر الشجرة بطول الفترة الزمنیة، ما بین إنبœات الشœـجرة إلœى مœـوعد زمنœي معلœوم   :تقدیر العمـر -٤
فمشاجر الحور األسود تتصف بان لھا عـمراً محدداً وان حجœم الشœـجرة ھœو دلیœل علœى طœول الفتœرة الزمنیœة 

  .الشجرة، ولذا تم استخدام مثقاب النمو لتحدید عمر األشجار للعینة الواحدةالتي نمت خاللھ 
من الصعوبة جœدا تقœدیر المجœال الفعلœي الœذي تشœـغلھ جœذور وتیجœان األشœـجار   :المسافات بین األشجار -٥

و عœدد ولكن من الممكن تقدیر العالقة بین حجم التاج والمجال الذي تشغلھ الشœجرة، و قطرھœا، و ارتفاعھœا، 
 األشجار، والمسـاحة القاعدیة وان ھذه المعلومـات لھا أھمیة كبیرة في تقدیر الـنمو الحاصل لوحœدة المسœاحة

بعœœد إجœœراء القیاسœœات و. وعلیœœھ فقœœد تœœم إیجœœاد المتوسœœط الحسœœابي للمسœœافات بœœین األشœœجار لعینœœات الدراسœœة
یة بœین المسœاحة القاعدیœة لوحœدة المسœاحة طرق االنحدار المختلفة إلیجاد عالقات ریاض تالالزمة، استخدام

ومتغیرات المشجر األخرى، ومنھا حصلنا على عدد من المعادالت الریاضیة، التي تم إخضاعھا إلœى بعœض 
االختبارات مستخدمین المقœاییس اإلحصœائیة، وذلœك مœن اجœل الحصœول علœى أفضœل معادلœة ریاضœیة لتقœدیر 

  ..ي زاخوالمساحة القاعدیة لمشاجر الحور األسود ف
  

  النتائج و المناقشة
 Populus، ألشجار الحور األسود والحجم   المساحة القاعدیة النموذج الریاضيلغرض تحدید    

nigra وœœي زاخœœتخدمت.فœœـة اسœœات الدراسœœن عینœœا مœœم جمعھœœي تœœات التœœل البیانœœرض التحلیœœدء ألغœœل البœœوقب ،
ھœœœذه البیانœœœات، وذلœœœك مœœœن خœœœالل مصœœœفوفة  بعœœœـملیة التحلیœœœل وإیجœœœـاد الœœœدوال الریاضœœœیة، قمنœœœـا بدراسœœœة

ومœن خاللھœا وجœدنا انœھ  المتغیœرات،  والتي توضœح االرتبœاط بœین مختلœف(Correlation matrix)االرتباط
ھنالك عالقة طر دیة بین المساحة القاعدیة ومتغیرات المشجر األخœرى، وكانœت أقœوى عالقœة مœا بœین العمœر 

  .والمساحة القاعدیة لوحدة المساحة
النمو في المساحة القاعدیة لمعظم األنواع الغابیة، یمكننا تمثیلھ بیانیا من خالل رسم العالقة بین إن 

،  )عدد األشجار لوحدة المساحة، متوسط االرتفاع، العمر (النمـو في المساحة القاعدیة، ومتغیرات المشجر 
إلى ثالث مناطق رئیسة، في المنطقة  فالمنحنیات التي نقوم بأعدادھا ألي من ھذه العالقات، یمكـن تقسیمھا

األولى من المنحنى یظھر النمو في المساحة القاعدیة بشكل حاد نحو األعلى، مع مالحظة اختالفات كبیرة 
و  Lessard  بین الكثافات المختلفة، وأن ھذا الجـزء من المنحني یصعب تمثیلھ برابط االنحدار البسیط

نواع السریعة النمو، حیث یظھر ھذا الجزء في األعمار المبكرة وبخاصـة لبعض األ)  ٢٠٠١ ( ، آخرون
أما الموقـع . من عمر المشجر، لذا یستخدم االنحدار المتعدد وغیر الخطي ألعداد مثل ھذه النماذج الریاضیة

النمو للمسـاحة القاعدیة مع الزمن، مع بقاء االختالفـات في الكثافات فنرى انخفاض في معدل  ،  الثاني
وكذلك الموقع الثالث .  ، وتمثل ھذه بمختلف طرق االنحدار الخطیة وغیر الخطیة وبشكل واضح حةواض

 تتالشى االختالفات عند الكثافات المختلفة وتكون قریبة من بعضھا البعض، وتمثل المساحة القاعدیة في
  . )١(، وكما في الشكل  الموقع معدالت قلیلة 

ة المساحة،  تم استخدام الصیغ الخطیة وغیر الخطیة في إعداد لغرض تقدیر المساحة القاعدیة لوحد
تœم الحصœول  وباستخدام البیانات التي تœم جمعھœا مœن مشœاجر الحœور األسœود فœي زاخœو. المعادالت الریاضیة

عدد (تمثل العالقة ما بین المساحة القاعدیة ومتغیرات المشجرالتي ) ١(على المعادالت المدرجة في الجدول 
  .)لوحدة المساحة ومتوسط ارتفاع المشجراألشجار 
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  منحنى العالقة العامة بین النمو و العمر :)١(الشكل 
     

المعœادالت الریاضœœیة التœي تœœربط بœین المسœاحة القاعدیœœة ومتغیœرات المشœœجر لمشœاجر الحœœور  :)١(الجœدول 
  األسود في زاخو

S.E  R2  b2  b1  b 0 المعادالت  N0. 
١.٥٩٧  ٣.٣٩٥  ٨٠.٧٢  ٠.٨٦٧  ٣.١٨  G = -b0 +b1(H) –b2(1000/N)  ١  
١.١٣٦  ٤.١٣٠  ٣.٤٩٠  ٠.٥٩٦  ٥.٥٠  G = -b0 +b1(H) –b2(D)     ٢  
١٠٣.١  ٨٢.٢٠  ٠.٠١٠  ٠.٦٩٤  ٤.٨٠  G = -b0 +b1(H)0.2 –b2 exp(D)  ٣  
١٣٩.٢  ٩.٩٧٠  ٠.٨٣٤  ٠.٨٣٤  ٣.٥٠  G = -b0 +b1Log(N) +b2 (D)0.4  ٤  

  
كانت عالیة، وفـي الوقت نفسھ ) ٤،  ١(جدول أعاله نالحظ أن قیمة معامل التحدید للمعادالت من ال     

قیمة الخطأ القیاسي منخفضة مقارنة بالمعادالت المتنافسة، وھذا یدل على جودة المعادلتین ودقتھما في 
تحوي على تحویر  )٤(وحیث أن المعادلة ) ٣و  ٢(تقدیر القیم، وبناء على ذلك تم استبعاد المعادالت 

بدون أي تحویر لذا فقد تم إجـراء تحلیل البواقي للتأكـد من توزیع ) ١(لوغاریتمي في حین كانت المعادلة 
  ) ٣(لذا فقد وقع علیھا االختیار في إعداد الجدول )  ٣(الـخطأ بصورة  عشوائیة ، وكـما في الشـــكل  
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  توزیع االنحرافات بصورة عشوائیة حول القیم الحقیقیة )٣(الشكل    

  
  للھكتار عند مختلف االرتفاعات والكثافاتالمساحة القاعدیة :) ٣(الجدول 

  
یقصœœد بœœالنمو فœœي الحجœœم، بأنœœھ الزیœœادة الحاصœœل فœœي المœœادة الخشœœبیة للجœœذع :   المسeeاحة القاعدیeeة و الحجeeم

ویمكن اعتبار النمو في الحجم دالة للنمو القطري والنمو في االرتفاع، ولتحدید الحجم، تسœـتخدم . واألغصان
دام طریقœة التكامœل المحœدود للمسœاحة المساحة القاعدیة لوحـدة المساحـة، ولمعرفة الحجœم الكلœي یمكœن اسœتخ

  :  القاعدیة، وكما في النموذج اآلتي

  عدد األشجار لوحدة المساحة
  االرتفاع

٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٩٠٠٠  ١٢٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٨٠٠٠  ٢١٠٠٠  ٢٤٠٠٠  
٣ -  -  -  ١.٨٠  ٣.٢٠  ٤.١٠  ٤.٧٤  ٥.٢٢  
٤  -  -  ٣.٠١  ٥.٢٥  ٦.٦٠  ٧.٤٩  ٨.١٣  ٨.٦١  
٥  -  ١.٩٢  ٦.٤٠  ٨.٦٥  ٩.٩٩  ١٠.٨٩  ١١.٥٣  ١٢.١  
٦  -  ٥.٣١  ٩.٨٠  ١٢.٠٤  ١٣.٣٩  ١٤.٢٨  ١٤.٩٢  ١٥.٤٠  
٧  -  ٨.٧١  ١٣.٩٩  ١٥.٤٤  ١٦.٧٨  ١٧.٦٨  ١٨.٣٣  ١٨.٨٠  
٨  -  ١٢.١٠  ١٠.٥٩  ١٨.٨٣  ٢٠.١٨  ٢١.٠٧  ٢١.٧١  ٢٢.٢٠  
٩  ٢.٠٤  ١٥.٥٠  ١٩.٩٨  ٢٢.٢٣  ٢٣.٥٧  ٢٤.٤٧  ٢٥.١١  ٢٥.٥٩  
١٠  ٥.٤٤  ١٨.٩٠  ٢٣.٣٨  ٢٥.٦٢  ٢٦.٦٧  ٢٧.٨٦  ٢٥.٥١  ٢٨.٩٩  
١١  ٨.٨٤  ٢٢.٢٩  ٢٦.٦٨  ٢٩.٠٨  ٣٠.٣٩  ٣١.٢٦  ٣١.٩٠  ٣٢.٣٨  
١٢  ١٢.٢٣  ١٥.٦٩  ٣٠.١٧  ٣٢.١٧  ٣٣.٧٦  ٣٤.٤٧  ٣٥.٣٠  ٣٥.٧٨  
١٣  ١٥.٦٣  ٢٩.٠٨  ٣٣.٥٧  ٣٥.٨١  ٣٧.٥٨  ٣٨.٠٨  ٣٨.٠٦  ٣٩.١٧  

درة
لمق
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) هكتار/٢م(القیم المقدرة للمساحة القاعدیة 
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                                (x) dx                                                                         ò
b

a

G 

= ò
b

a

G    

                                                                                    N / 1000 ) (ھي  Xعلى افتراض أن 

  :حیث أن
G (x)  = متر مربع(المساحة القاعدیة ( 
d (x) =  التغیر في دالة االرتفاع  

والœذي وعند أخذ تكامل النموذج الریاضي الذي تم اسœتخدامھ فœي تقœدیر المسœاحة القاعدیœة لوحœدة المسœاحة،  
  :ھو
 

 G = -1.597 +3.395(H) – 80.72(1000/N) 
  
  :نحصل على 

+ b1H – b2(1000/N) b0ò
b

a
  = ò

b

a

G    

  :وبالتالي الحصول على المعادلة اآلتیة
  

V = 148.045 – 1.59(1000/N) + 3.394(H)(1000/N) - 40.36(1000/N)2   

  ).٤(كنا من الحصول على الجدول من المعادلة أعاله تم

  لمشاجر الحور األسود في زاخو ٣م/الحجم في الھكتار:) ٤(الجدول 

  االرتفاع
  .م

  عدد األشجار لوحدة المساحة

٢٤٠٠٠  ٢١٠٠٠  ١٨٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٢٠٠٠  ٩٠٠٠  ٦٠٠٠  ٣٠٠٠  

١٤٨.١٩ ١٤٨.٢٠  ١٤٨.٢١ ١٤٨.٢٠ ١٤٨.٢٠ ١٤٨.١٢ ١٤٧.٧٩ ١٤٥.٢٩  ٢ 

١٤٨.٣٣ ١٤٨.٣٦ ١٤٨.٤٠ ١٤٨.٤٤ ١٤٨.٤٨ ١٤٨.٥ ١٤٨.٣٦ ١٤٥.٤٢  ٣ 
١٤٨.٤٧ ١٤٨.٥٢ ١٤٨.٥٩ ١٤٨.٦٦ ١٤٨.٧٦ ١٤٨.٨٨ ١٤٨.٩٢ ١٤٧.٥٦  ٤ 
١٤٨.٦٩ ١٤٨.٦٩ ١٤٨.٧٧ ١٤٨.٩٨ ١٤٩.٠٥ ١٤٩.٢٦  ١٤٩.٤٩ ١٤٨.٦٩  ٥ 
١٤٨.٨١ ١٤٨.٨٥ ١٤٩.٩٦ ١٤٩.١٢ ١٤٩.٣٣ ١٤٩.٦٩ ١٥٠.٠٥ ١٤٩.٨٢  ٦ 
١٤٨.٩٠ ١٤٩.٠١ ١٤٩.١٥ ١٤٩.٣٩ ١٤٩.٥١ ١٥٠.٠١ ١٥٠.٦٢ ١٥٠.٩٥  ٧ 
١٤٩.٠٤ ١٤٩.١٧ ١٤٩.٣٨ ١٤٩.٥٧ ١٤٩.٥٧ ١٥٠.٣٩ ١٥١.١٨ ١٥٢.٠٨  ٨ 
١٤٩.١٨ ١٤٩.٣٣ ١٤٩.٥٣ ١٤٩.٨٠ ١٥٠.١٨ ١٥٠.٧٥ ١٥١.٧٥ ١٥٣.٢١  ٩ 

١٤٩.٣٢ ١٤٩.٤٣ ١٤٩.٧٢ ١٥٠.٠٢ ١٥٠.٤٥ ١٥١.٨٠ ١٥٢.٣٢ ١٥٤.٣٤  ١٠ 
١٤٩.٤٦  ١٤٩.٦٦ ١٤٩.٩١ ١٥٠.٢٥ ١٥٠.٧٣ ١٥١.٥٢ ١٥٢.٨ ١٥٥.٨  ١١  
١٤٩.٦١ ١٤٩.٨٢ ١٥٠.٠٩ ١٥٠.٤٧ ١٥١.٠٣ ١٥١.٦٣ ١٥٣.٤٥ ١٥٦.٦١  ١٢ 
١٤٩.٧٥ ١٤٩.٩٩ ١٥٠.٢٨ ١٥٠.٧١ ١٥١.٧٠ ١٥٢.٢٧ ١٥٤.٧٢ ١٥٧.٧٤  ١٣ 
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، والœذي نالحœظ مœن )٤( قمنا بتحویل الجدول إلى رسœـم بیœاني كمœا فœي الشœكل   لتمثیل القیم الخاصة بالحجم

مساحة ثابتاً فأن الحجم لوحدة المساحة یزداد مع زیادة متوسœط خاللھ بأنھ عندما یكون عدد األشجار لوحدة ال
ارتفاع المشجر، وتكون ھذه الحالة أكثر وضوحاً في الكثافات الواطئة عنھا في الكثافات العالیœة، التœي یكœون 
اختالف الحجم لوحدة المساحة فیھا ضئیل جداً مع تغیر متوسط ارتفœاع المشœجر، ویعœزى سœبب ذك إلœى انœھ 

تكون الكثافة عالیة، فأن مقدار النمو في المساحة القاعدیة یكـون قلیل جداً، وأن زیœادة حجœم المشـœـجر عندما 
         ).٢٠٠٢(،  و آخرون Meredieu  و ) ٢٠٠٠(،Zhang و  Zeide الطولي، یعود إلى زیادة النمو

Variables
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ESTIMATED FOR BASAL AREA AND VOLUME  OF 

Populus nigra STAND IN ZAKHO REGION  
 

Muzaham Saeed              Mohammed Asim 
Forest Dept. College of Agri. and Univ. of Mosul-Iraq 

 
ABSTRACT 

              Growth function were use for estimating the basal area and volume  per 
hectare of Populus nigra stands Zakho Region, data have been collected from(45) 
random samples, each area of the sample was ( 0.1) per hectare. The 
characteristics of each sample were measured , the samples cover different ages 
and densities of Populus nigra stand . By using four mathematical models and 
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 (hi) الحجم مقابل عدد األشجار لوحدة المساحة عند ارتفاعات مختلفة :)٤( لشكال
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differentiation among them depending  upon statistical measurements, we have got 
the following equation: 

                                                                                   
G = -1.597 +3.395(H) – 80.72(1000/N) 
 The coefficient of determination was (0.86 ) and standard error percent of the 
mean (3.18 ). This equation was check for a good fitting of basal area per hectare 
for Populus nigra , and it was used for preparing a basal area table depending on 
height and number of trees. The integration of the equation of basal area are  
extremities which lead to the following: 
V = 148.045 – 1.59(1000/N) + 3.394(H)(1000/N) - 40.36(1000/N)2   

A table was prepared form the equation to estimate production for unit area 
at specific density and height.  
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