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  في زاخو األسودالقوغ  أشجارالتاج على درجة استدقاق  عرضتأثیر 
  طالل قاسم    یونس العالف         محمد           یونس سعیدمزاحم 

  قسم الغابات/كلیة الزراعة والغابات
  

  الخالصة
اسಸتخدمت الಸدوال الریاضಸیة المختلفಸة فಸي تقಸಸدیر درجಸة اسಸتدقاق السಸاق الಸرئیس الشಸجار القಸಸوغ   
عینة تಸم الحصಸول علಸیھم مಸن خಸالل تصಸنیف المشಸاجر حسಸب  ٣٥في زاخو، معتمدین بذلك على االسود 

،ولتسಸಸجیل كافಸಸة  ھكتಸಸار ٠.٠١الكثافಸಸات  ،مسಸಸتخدمین طریقಸಸة المعاینಸಸة الطبقیಸಸة وكانಸಸت مسಸಸاحة كಸಸل منھಸಸا 
المتغیرات التي طرات على الشجرة وانعكست على نموھا القطري والطولي ، اخಸذت شಸجرة واحಸدة مಸن 

ثಸم . منم العینات وقیست مختلف ابعاد الشجرة المظھریة  ، اضافة الى المسಸافات بಸین االشಸجار  كل عینة
بعಸಸد ذلಸಸك قطعಸಸت اشಸಸجار العینಸಸات المختلفಸಸة وجزئಸಸت الಸಸى اجಸಸزاء مختلفಸಸة وبطಸಸول واحಸಸد متಸಸر  ابتಸಸداء مಸಸن 

ا سم ومن خالل استخدام طریقة االنحدار الخطಸي المتعಸدد ، توصಸلن ٤مستوى سطح االرض ولغایة قطر 
الى اربعಸة معಸادالت ریاضಸیة  ، والجಸل المفاضಸلة بಸین ھಸذه المعಸادالت واختیಸار افضಸلھا  ، اخಸذ كಸل مಸن 

، فكانಸت المعادلಸة    (%S.E)والنسبة المئویة للخطا القیاسي المنسوب الಸى المعಸدل ) R2(معامل التحدید 
  :التالیة تعطي افضل النتائج 

d0 = b0+b1 cw (b2 (-b3hi) ) 
R2=0.87                     S.E%=0.6369 

وباعتماد المعادلة اعاله ، اعد جدول االستدقاق لجذوع اشجار القوغ االسود في زاخو لمختلಸف الكثافಸات  
  .، والذي نستطیع من خاللھ اتخاذ القرارات االداریة بما یتالئم مع مواصفات المحدده في عملیة االنتاج 

  

  مقدمةال
والಸذي یبಸدأ مಸن مسಸتوى سಸطح ، لساق الرئیس للشجرةافي قطر  االستدقاق ھو التناقص التدریجي  

ولمعرفة درجة االستدقاق لألشجار تؤخذ قیاسات متعاقبة على طಸول السಸاق ، األرض ولغایة قمة الشجرة
درجಸة  و الرئیس للشجرة وان ھذه الدرجة تختلف باختالف صفات المشجر سواء كانت مಸن حیಸث العمಸر

وطولಸھ إضಸافة إلಸى عಸدد األفಸرع ، الصಸفات تಸأثیر فಸي شಸكل وحجಸم التಸاج الموقع أو كثافة المشಸجر ولھಸذه
إن ھنಸಸاك نمಸಸو طಸಸولي جیಸಸد فಸಸي  الಸಸى ) ١٩٨٦( Burkhartو  Newberryولقಸಸد أشಸಸار كಸಸل مಸಸن ، الحیಸಸة 

فಸي ، قلت درجة االسಸتدقاق فیھಸا نفسھ المشاجر الكثیفة عن المشاجر المتوسط الكثافة والقلیلة وفي الوقت 
فಸأن األشಸجار فಸي   ذلಸك فضಸال عಸن ، المشاجر قلیلة الكثافة وذات المواقಸع فيرجة حین زیادة في ھذه الد

المواقع الردیئة والقلیلة الكثافة تعطي تیجان متطورة وكبیرة سوأ كانت من ناحیة عرض التಸاج أو طولಸھ 
 فಸಸي ویجಸಸب اإلشಸارة ھنಸا ان للಸಸزمن دور ملحಸوظ فಸي زیಸادة وتطಸಸور التಸاج وتಸأثیره ، عಸن المشಸاجر الكثیفಸة

فجಸذوع األشಸجار المتواجಸدة ، ویمكننا تصور مಸدى التطಸور الحاصಸل فಸي جಸذع الشಸجرة، رجة االستدقاقد
درجة االستدقاق قلیلة ولھذا یكون شكل الساق اقرب إلى االسطواني وفಸي  فیھا في المشاجر الكثیفة تكون

النمಸو  مಸع مالحظಸة إن ھنಸاك زیಸادة واضಸحة فಸي، یكಸون طಸول التಸاج وعرضಸھ اقಸل مಸا یمكಸنذاتಸھ الوقت 
أما المشಸاجر القلیلಸة الكثافಸة أو المتواجಸدة فಸي المنಸاطق ، الطولي على حساب النمو القطري لھذه األشجار

تصಸل زوایಸا االرتبಸاط بಸین األفಸرع الرئیسಸیة والسಸاق إلಸى درجಸة  اذفأنھا تتمیز بطول وتطوره ، المفتوحة
لیಸة التنಸافس بಸین األشಸجار فಸان األفಸرع في حین ان المشاجر الكثیفة ونتیجಸة لعم، قریبة من الزوایا القائمة

وان ارتبಸاط األفಸرع الرئیسಸیة مಸع السಸاق یكಸون اقಸرب ، السفلیة للشجرة تموت ویحصಸل لھಸا تقلಸیم طبیعಸي
   .انحسار عرض التاج لھذه األشجارنفسھ للزاویة الحادة وفي الوقت 

فیف یಸودي فಸالتخ، ألشಸجاراتطಸور تیجಸان  في  كبیر لھا تأثیرالتأثیر لتربویة المختلفة ان العملیات ا  
 لمಸدة بحریಸة اكبಸر وتಸتخلص مಸن جಸزء مಸن التنಸافس األشಸجارویفسಸح مجಸال لكಸي تنمಸو ، تقلیل الكثافಸة إلى

نعكس علಸى ممಸا یಸ، وتطورھಸا لألشಸجارفಸي تكಸون التیجಸان نشಸاط یحಸدث ففي مثل ھذه الحಸاالت ، محدودة
یعಸود بالفائಸدة الكبیಸرة  لألشಸجاراق نالحಸظ ان تحدیಸد درجಸة االسಸتدق ممಸا تقಸدم  .لألشجاردرجة االستدقاق 

دام یقوم بتقدیر درجة االستدقاق باسಸتخ اإلداريوذلك فان ، من المنتج والمستھلك على حد سواءعلى كل 
معتمಸدین علಸى بعಸض المتغیಸرات سಸھلة القیಸاس الخاصಸة ، مواصفات الجಸذع المنಸتجتحدد ، نماذج ریاضیة

وارتفಸاع نقطಸة القیಸاس مಸع القطಸر عنಸد مختلಸف ) صಸدرالقطಸر عنಸد مسಸتوى ال االرتفಸاع الكلಸي و(بالشجرة 
  وتستخدم ، المستویات كمتغیر معتمد

  

   ٣٠/١/٢٠٠٨وقبولھ       ٢٠٠٧/  ٩/  ٣٠تاریخ تسلم البحث 
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 بإعಸدادقಸاموا الذین ، وھناك الكثیر من الباحثین، طرق االنحدار غیر الخطیة في اشتقاق مثل ھذه النماذج

) ١٩٩٢( Newberryو )١٩٨٨( Kozakو )١٩٧٦( Burkhart, Maxمثಸಸل ھಸಸذه النمಸಸاذج مಸಸنھم 
التಸಸي ، احثون العدیಸಸد مಸಸن نمಸಸاذج االسಸಸتدقاقالبಸಸ ھಸಸؤالء فقಸಸد اعಸಸد ).١٩٨٠(  Sullivan , Mantneyو

تقಸಸدیر الحجಸಸم عنಸಸد مختلಸಸف مسಸಸتویات االرتفಸಸاع  فضಸಸال عಸಸن ، خدمت فಸಸي تقಸಸدیر شಸಸكل السಸಸاق الرئیسಸಸياسಸಸت
  . لمرغوبة من قبل المستثمر والمنتجا

، نرى كذلك ان لمتغیಸرات المشಸجر، في تحدید درجة االستدقاقان لمتغیرات الشجرة الدور كولما   
نمಸاذج ال إلىھذه المتغیرات  إضافةوعلیھ فان ، ومنھا درجة استدقاقھاالتأثیر الواضح في صفات الشجرة 

جಸاءت كثیಸر  في التقಸدیر فقಸد األفضلالنموذج الریاضي  نحو  أداءتحسین  إلىالمعدة لالستدقاق قد یودي 
 Cao , Valent  و  )١٩٨٧( Farrar  بعಸض خصಸائص المشಸجر ومಸنھم بإضافةمن الدراسات الحدیثة 

 إضಸافةوذلك من خಸالل ، األسودالقوغ  أشجاردرجة استدقاق ولھذا جاءت ھذه الدراسة لتقدیر ، )١٩٨٦(
والتಸي ، األشಸجارالشجرة والمتمثلة عرض وطಸول التಸاج والمسಸافات بಸین متغیرات  إلىمتغیرات المشجر 

 ألشಸجارنحدد مدى التغییر الحاصل فಸي شಸكل السಸاق الಸرئیس  ومن ھذه النماذج، كثافة المشجرتعبر عن 
  .ت الحاصلة في كثافات تلك المشاجرفي زاخو عند مختلف التغیرا األسودالقوغ 

  
   ھوطرائق البحث  مواد

العಸಸراق وخاصಸಸة فಸಸي المنتشಸಸرة زراعتಸಸھ فಸಸي  ◌ٍ Populus nigra  األسಸಸودتعಸಸد مشಸಸاجر القಸಸوغ   
وھಸಸي ، اقتصಸಸادیة مختلفಸಸة ألغಸಸراضتنಸಸتج   اذ، فಸಸي القطಸಸر اإلنتاجیಸಸة األنಸಸواع أھಸಸمالمنಸಸاطق الشಸಸمالیة احಸಸد 

ا ھಸذا مسಸح للمنಸاطق التಸي یಸزرع فیھಸ بಸإجراءلಸذا قمنಸا ، المحلیಸة األسಸواقمطلوبة بشكل  متزایಸد مಸن قبಸل 
منتشಸر علಸى شಸكل مسಸاحات ، سಸوداألان القوغ  والتي اتضح من خاللھا، النوع وخاصة في منطقة زاخو

ومಸدى ولما كانت ھذه الدراسة لتحدید بعض صفات المشجر ، فات مختلفةوكثا وبأعمارصغیرة ومتناثرة 
یقಸಸة مسಸಸتخدمین طر، ھಸಸاحسಸಸب كثافات األسಸಸودتಸಸم تصಸಸنیف مشಸಸاجر القಸಸوغ ، درجಸಸة االسಸಸتدقاق فಸಸي تأثیرھಸಸا 

بعಸد  ثಸم، لكثافات المتواجಸدة فಸي منطقಸة زاخಸووعلیھ تم التعرف على مختلف ا، المعاینة العشوائیة الطبقیة
وكانಸت ، تیار من الكثافة الواحدة وبصورة عشوائیة بما ال یقل عن ثالثة قطع كعینಸات للدراسಸةذلك تم اخ

قمنಸا بتثبیಸت عینಸات الدراسಸة واخಸذ ) ٢٠٠٥( خریಸف عಸامفಸي ف ھكتಸار) ٠.٠١( مسಸاحة القطعಸة الواحಸدة 
فكانಸಸت الصಸಸفات ، ف التعಸಸرف علಸಸى تركیبಸಸة ھಸಸذه المشಸಸاجرھಸಸدبت الحقلیಸಸة لمختلಸಸف صಸಸفات المشಸಸجر البیانಸಸا

  ).١( المدروسة  موضحة في الجدول
  
  في زاخو  األسود قوغبعض خصائص المشجر لل :)١(الجدول  

 ادنى  متوسط أعلى  خصائص المشجر ت
١ D.B.H. cm ٦.٤ ٨.٦ ١٤.٣ 
٢ H. m ٣.٧ ٨.٤ ١٢.٢ 
٣ SP m ٠.٥ ١.٢ ١.٥ 
 ٤ CW  m ١.٠ ١.٧ ٣.٠ 

  
 األشಸجارفكಸان عಸدد ، یار شجرة واحدة من كಸل موقಸعتم اخت، لمشاجرلواقع المختلف مالعلى بعد التعرف 

السಸاق والتಸي تعಸد  تحلیಸلوباسಸتخدام طریقಸة ، بحیث تمثل كಸل شಸجرة ذلಸك الموقಸع، شجرة) ٣٥(المختارة 
تحಸಸدت فಸಸي لمختلಸಸف التغیಸಸرات التಸಸي والتಸಸي تعطಸಸي نتಸಸائج دقیقಸಸة  الطಸಸرق المھمಸಸة فಸಸي جمಸಸع البیانಸಸات إحಸಸدى

الواحಸدة ة العینಸ أشಸجارومಸن نمو تلك الشجرة  مدةزمنیة تمثل لمدة  من خالل اخذ قیاسات مختلفةالشجرة 
  :تیةالبیانات اال أخذت
   .الكالیبر قیاس القطر عند مستوى الصدر باستخدام جھاز -١
 .الواحدة مجال الشجرةمستخدمین شریط المساحة لتحدید  األشجارات بین قیاس المساف -٢
مسಸاقط وھمیಸة مಸن النھائیಸات الخارجیಸة للتಸاج علಸى  إنಸزالعرض التاج وذلك مಸن خಸالل قیاس  -٣

قیಸಸاس الಸಸدائرة تجಸಸاه واحಸد علಸಸى ان یمಸر مಸن ا أكثಸಸرالಸدائرة المرسಸಸومة فಸي  أقطಸಸارواخಸذ  األرض
 .لتقدیر عرض التاجثم اخذ المتوسط ، باألرضة بنقطة اتصال ساق الشجرة والمتمثل

  .تخدمین جھاز الھاكااس االرتفاع الكلي للشجرة مسقی -٤
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 األرضمಸಸن مسಸಸتوى سಸಸطح  ابتಸಸداءاَ  أجಸಸزاء إلಸىثಸಸم تجزئتھಸಸا ، للعینಸಸات المختلفಸಸة األشಸಸجار إسಸقاط -٥
 .)٢(البیانات التالیة جدول  أخذت ھامنو، سم)٦(قطر  إلىولغایة الوصول  م)٠.٣(

 
  للشجرة رقم واحدالساق  من تحلیل  حقلیاالمتغیرات المقاسة   :)٢(جدول ال

رقم 
  المقطع

ارتفاع نقطة 
 hi/m القیاس

القطر عند مستویات 
 do/m  مختلفة 

االرتفاع 
 H/mالكلي 

المسافات بین 
 sp/mاألشجار 

عرض التاج 
cw/m 

٢ ٢.٥ ١١.٧ ٩.٣ ٠.٣ ١ 
٢ ٢.٥ ١١.٧ ٨.٧ ١.٣ ٢ 
٢ ٢.٥ ١١.٧ ٧.٩ ٢.٣ ٣ 
 ٢ ٢.٥ ١١.٧ ٧.٠ ٣.٣ ٤ 
٢ ٢.٥ ١١.٧ ٦.٤ ٤.٣ ٥ 
٢ ٢.٥ ١١.٧ ٦.٠ ٥.٣ ٦ 
٢ ٢.٥ ١١.٧ ٥.٢ ٦.٣ ٧ 
٢ ٢.٥ ١١.٧ ٤.٠ ٧.٣ ٨ 
٢ ٢.٥ ١١.٧ ٣.٦ ٨.٣ ٩ 

  

وتعಸد ، األسಸودالقಸوغ   لألشಸجاراالسಸتدقاق دوال  تاشಸتقخطیಸة الغیಸر نماذج انحಸدار  استخدامومن خالل 
)  Newberry١٩٩٢(   األشಸجارالنماذج التي تعبر عಸن درجಸة اسಸتدقاق  أفضلالدوال غیر الخطیة من 

بعಸಸض المقಸಸاییس  اختیಸಸرت ،األشಸಸجاراسಸಸتدقاق لتقಸಸدیر درجಸಸة  أفضಸಸلھاوالختیಸಸار النمಸಸاذج المعಸಸدة وتحدیಸಸد 
القیاسಸಸي  ألخطಸಸل النسಸಸبة المئویಸಸةو R2)(للمفاضಸಸلة بಸಸین النمಸಸاذج المختلفಸಸة وھಸಸي معامಸಸل التحدیಸಸد اإلحصಸಸائیة

  .(%S.E)المنسوب للمعدل 
  

  النتائج والمناقشة
شಸجرة ) ٣٥( ـاسಸتخدمت بیانಸات تحلیಸل السಸاق لಸ، القಸوغ شಸجارألید نمಸاذج االسಸتدقاق لغرض تحد  
تقಸدیر مصಸفوفة االرتبಸاط  لھಸا المتغیಸرات  متಸ، النمಸوذج إعಸدادوقبಸل البಸدء فಸي ، النماذج الریاضಸیة إلعداد

الموجಸود بಸین لتعಸرف علಸى االرتبಸاط وذلಸك فಸي محاولಸة ل (cw. Sp. H. hi. do) حقلیاالمختلفة المقاسة 
  Regression Model Selectionنظಸام     ثಸم بعಸد ذلಸك اسಸتخدام، عالقتھಸا ھಸذه المتغیಸرات ونوعیಸة

قیمಸಸة معامಸಸل التحدیಸಸد  وإیجಸಸادد تಸಸلة والمتغیಸಸر المعقالಸಸذي یعتمಸಸد علಸಸى تحدیಸಸد العالقಸಸة بಸಸین المتغیಸಸرات المسಸಸت
العالقة بین القطر عند مستویات مختلفಸة كمتغیಸر  أعطیتحیث ، المختلفة بین ھذه المتغیرات تلالحتماال

سಸتخدمت لಸذا ا، التاج كمتغیرات مستقلة قیم عالیةوارتفاع نقطة القیاس وعرض ، الرتفاع الكليد واتممع
 في تقدیر ثوابಸت النمಸوذج Statgrafمستخدمین نظام ، نماذج االنحدار المختلفة إعدادھذه المتغیرات في 

  . )٣(للنموذج وكما في الجدول  اإلحصائیةریاضي مع المقاییس ال
  

  اإلحصائیةنماذج الریاضیة لتقدیر درجة االستدقاق مع بعض المقاییس ال: )٣(الجدول
b النموذج الریاضي ت 0  b1  b 2  b3 R 2  S.E% 

١ d0=b0+b1(H-hi)+b2cw ٠.٨٠٩٣ ٠.٧٧ - ٠.٦٣٢٢٤ ٠.٤٨٠٧٩ ١.٥٤٥٠٦ 
٢ d0=b0cwb1(H-hi)b2 ٠.٨٠٦٦ ٠.٧٧ - ٠.٥٢٧٣ ٠.١٦٨٩٢ ٢.٠٠٣١ 
٣ d0=b0+b1cw(1-e-b2(H hi)) ٠.٧٣٤٧٦- ٣.٦٤١٧  ٠.٨٠٦٠٨ ٠.٧٨ - ٠.٩٠٣٣٥ 
٤ d0=b0+bcw(b2

(-b3hi)) ٠.٦٣٦٩ ٠.٨٧ ٠.١٩٥٦٧٣ ١.٢٨١٥٦ ٤.١٥٩٤ ١.٥٤٤٧١ 

  
ادالت كافಸة ھಸಸي عಸنشಸಸاھد ان قیمಸة معامಸل التحدیಸد للم أعಸالهالجಸدول المಸذكور  إلಸىعنಸد الرجಸوع   

وبمಸಸا ان معامಸಸل التحدیಸಸد ھಸಸو عبಸಸارة عಸಸن ، مಸಸن إجمಸಸالي المتغیಸಸرات  ٠.٨٧-٠.٧٧ معنویಸಸة ولكಸಸن بحಸಸدود
أي كلمಸಸا اقتربಸಸت ھಸಸذه القیمಸಸة مಸಸن الواحಸಸد ، النسಸಸبة بಸಸین التبಸಸاین المفسಸಸر مಸಸن قبಸಸل الدالಸಸة إلಸಸى التبಸಸاین الكلಸಸي

المفسಸಸر للمعادلಸಸة الرابعಸಸة ھಸಸي ال وعلیಸಸھ نسಸಸتنتج بಸಸان التبಸಸاین غیಸಸر ، كلمಸಸا كانಸಸت المعادلಸಸة انسಸಸب، الصಸಸحیح
علಸಸى  بتقییمھಸಸام عنಸಸدما نقಸಸو األفضಸಸلیة قಸಸتوكಸಸذلك نالحಸಸظ ان المعادلಸಸة الرابعಸಸة نفسಸಸھا حق  %١.٣تتجಸಸاوز 

لಸಸذا تಸಸم اسಸಸتخدامھا فಸಸي تقಸಸدیر درجಸಸة االسಸಸتدقاق ، النسಸಸبة المئویಸಸة للخطಸಸأ القیاسಸಸي المنسಸಸوب للمعಸಸدل أسಸಸاس
  .)٤(في زاخو وكما في الجدول األسودالقوغ  ألشجار
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  عند كثافات مختلفةاالسود النامیة في منطقة زاخوالقوغ  األشجارتحدید درجة استدقاق  :)٤(الجدول 

ارتفاع نقطة 
م/القیاس  

م/عرض التاج   
٢.٠ ١.٧٥ ١.٥  ١.٢٥ ١ 

٩.٥ ٨.٥ ٧.٥ ٦.٥ ٥.٥ ٠.٣ 
٨.٥ ٧.٧ ٦.٨  ٥.٩ ٥.٠ ١.٣ 
٧.٧ ٦.٩ ٦.١  ٥.٤ ٤.٦ ٢.٣ 
٦.٩ ٦.٢ ٥.٦  ٤.٩ ٤.٢ ٣.٣ 
٦.٢ ٥.٦ ٥.١  ٤.٥ ٣.٩ ٤.٣ 
٥.٦ ٥.١ ٤.٦  ٤.١ ٣.٦ ٥.٣ 
٥.١ ٤.٧ ٤.٢ ٣.٨ ٣.٣ ٦.٣ 
٤.٧ ٤.٣ ٣.٩ ٣.٥ ٣.١ ٧.٣ 
٤.٣ ٣.٩ ٣.٦ ٣.٣ ٢.٩ ٨.٣ 
٣.٩ ٣.٦ ٣.٣ ٣.٠ ٢.٧ ٩.٣ 
٣.٦ ٣.٤ ٣.١ ٢.٩ ٢.٦ ١٠.٣ 
٣.٤ ٣.١ ٢.٩ ٢.٧ ٢.٥ ١١.٣ 
٣.١ ٢.٩ ٢.٧ ٢.٥ ٢.٣ ١٢.٣ 

  
d0 = b0+b1 cw (b2 (-b3hi) ) 
R2=0.87                     S.E%=0.6369 

 
نالحظ أن للكثافة الدور المھم في تحدید درجة استدقاق جذوع أشجار القوغ   )٤(من الجدول 

م فان متوسط درجة االستدقاق لجذوع ذلك ) ١.٥(األسود، فعندما یكون عرض التاج في مشجر ما 
سم  ٢.٧ و٢.٩ و٣.١ و٣.٣ و٣.٦ و٣.٩ و٤.٢ و٤.٦ و٥.١و٥.٦ و٦.١ و٦.٨و ٧.٥ المشجر ھي 

م، ولتمثیل الجدول بیانیا رسمت العالقة بین مختلف  ١٢.٣على التوالي من مستوى األرض إلى ارتفاع 
یوضح درجة ) ١(مستویات االرتفاعات للشجرة الواحدة عند مستویات مختلفة من الكثافات فكان الشكل 

الكثافات العالیة عندما یكون عرض التاج االستدقاق لألشجار ومدى التغییر الحاصل في الجذع ففي 
كلما زاد . طواني منھ إلى أي شكل ھندسي أخرواحد متر فالشكل المتكون للجذع یكون اقرب إلى االس

لجذوع المتكونة لذلك المشجر، ففي الشكل االستدقاق لعرض التاج، نالحظ زیادة ملحوظة في درجة 
ي تخدم العملیة اإلنتاجیة وبما تالئم مواصفات المنتج الذي یمكن لإلداري اختیار أي من الكثافات الت) ١(

  .یرغب إنتاجیة وفق متطلبات اإلنتاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شكل (١)  یوضح درجة استدقاق القوغ االسود في زاخو
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 یوضح درجة استدقاق القوغ االسود في زاخو) : ١(الشكل 
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EFFECT OF WIDTH CROWN ON THE TAPER OF  Populus nigra 
STEM IN ZAKHO REGION 

Muzahim  .S. younis      Mohamned. Y. Alaaf       Tala. K.Ibrahim 
Dept. of Forestry\ College of Agric. and Forestry/Mosul Univ./Iraq 

 
ABSTRACT 

Many mathematical function were used to estimate tapering degree  of 
Populus nigra main stem tree in Zakho . 35 sample  obtained thought stand 
classification and according to there density using strata randomized sampling 
method . Each sample area was 0.01 hectare .To record all changes that affect 
longitudinal and diametrical growth , one tree was chosen from each sample 
area , and all tree morphological dimension were recorded  , in addition to  
distance between the trees . The chosen trees were felled and cuted into 
different parts at one meter length from ground level to 4 cm stem diameter . 
By using simple linear regression  , four mathematical Models were 
established. In order to find the best fit model for these four Models , 
coefficient of determination, standard error of estimate were used and the 
following model give the best result  

 
d0 = b0+b1 cw (b2 

(-b3hi) ) 
 

R2=0.87                     S.E%=0.6369 
By using above model , tapering tables was prepared for Populus nigra trees 
grown in Zakho at different stand density . By using this table a desired 
management decision can be chosen which can be suitable for the harvesting 
plan. 
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