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  في نینوى االروائیة مشاجر القوغ االسود انتاجیة
  محمد عاصم سعید      محمد یونس العالف      مزاحم سعید یونس 
  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم الغابات

  
  الخالصـة
مشاجر القوغ وذلك لتوافقھا مع خص2ائص  إلنتاجتعد الدول غیر الخطیة في ھذه الدراسة ممثلة 

االس2ود واجری2ت لھ2ا  الق2وغشجرة تمثل مواقع مختلفة ینتشر علیھ2ا اش2جار  ١٢اختیرت  ذلكول .المشجر
كمتغی2ر  لوح2دة المس2احة اإلنت2اجثالث معادالت ریاضیة ل2ربط  اعداد  تحلیل البیانات  التي استخدمت في

 ادإلع2د، كمتغی2رات مس2تقلةش2جر والعمرمال ارتف2اعر التربیع2ي، متوس2ط ط2مع ك2ل م2ن متوس2ط الق معتمد
والمتغی2ر المعتم2د عالق2ة ریاض2یة ب2ین المتغی2رات المس2تقلة  أفضلوالختیار  .متغیرة الكثافة إنتاججداول 

) R2(وھي معامل2ة التحدی2د  المختلفة الدراساتمع ئیة المستخدم اتم االعتماد على بعض المقاییس االحص
  :یة المعادالت التالوعلیھا اختیرت  وتحلیل البواقي) S.E(القیاسي  والخطأ

Y= 4.1356 G1.12355 

R2= 0.9796    S.E=1.8 
Y= 0.12788H2.27 
R2= 0.913   S.E=3.54 
Y= -0.64168+0.34744A2+0.063183Dq

2.4 
R2= 0.9674  S.E=2.29 

  
. نت2اجاإل ھذه المقاییس تشیر إلى صالحیة استخدام ھ2ذه المع2ادالت ف2ي إع2داد ج2داولولما كانت 

داول إنتاج لمش2اجر الق2وغ األس2ود باالعتم2اد عل2ى متوس2ط االرتف2اع استخدمت لھذا الغرض وتم إعداد ج
  .ر التربیعيطلوحدة المساحة أو لكل من العمر ومتوسط الق القاعدیةأو المساحة 

  
  المقدمة

خ2الل فت2رة زمنی2ة مح2ددة ،  لألش2جارھو الحاصل النھائي للغابة ویمثل النم2و التراكم2ي  اإلنتاج
فعالیات التي تجري في الغابة لما لھ م2ن فوائ2د كثی2رة س2واء ف2ي تق2دیرات تم تحدید مختلف الیومن خاللھ 

ف22ي الغاب22ات  اإلداری22ةالمتطلب22ات  أھ22ممتوس22طة ودورات القط22ع، ل22ذا یع22د م22ن  أوالنم22و الس22نوي المس22تمر 
ل2ى بیان22ات عح2د م2ا  إل2ى، تعتم2د التربوی2ة  اإلعم2الوم2دى نجاحھ2ا ف2ي تحدی2د مختل2ف  اإلداری2ةف2الخطط 

ع22ن مختل22ف مراح22ل النم22و  ل22إلداريتعط22ي تص22ور  اإلنت22اج، فج22داول  األش22جارك الن22وع م22ن ل22ذل اإلنت22اج
وكفاءتھ2ا ،  أسالیبھامتباینة في  إنتاججداول  إلعداد، وعلیھ فقد جرت محاوالت كثیرة  لألشجار واإلنتاج

ق عل2ى ب2ة  وتطب2ما یعتمد على متغیرات ھي العمر ودرجة الموقع في ح2ین یك2ون الكثاف2ة تام2ة للغامنھا 
 ینتعتم2د عل2ى نف2س المتغی2ر أخرى، وھناك جداول )full stock(ي مالنامة الخزین اتغابات  أومشاجر 

إل2ى عینات الدراسة الموجودة ھي عینات تمثل كثاف2ة المش2جر نفس2ھ ، أي دون تحی2ز  لولكسابقین الذكر 
تعتم2د  أخ2رىح2ین ج2داول  ، ف2ي)Empirical yield(الواقعی2ة  اإلنت2اجالكثافة المثلى، لذا تسمى جداول 

درجة الموقع والكثافة، وفي ك2ل منھ2ا تس2تخدم ال2دوال الریاض2یة لتمثی2ل والعمر، يعلى ثالثة متغیرات ھ
ك2ان ھ2ذه  ءس2والحقلی2ة، ام2ن مختل2ف العین2ات  الم2أخوذةومتغیرات المش2جر المختلف2ة  اإلنتاجالعالقة بین 

ومتغیراتھ عالق2ة غی2ر خطی2ة ، لھ2ذا ف2ان ال2دوال  اجاإلنتللعالقة بین  أنغیر خطیة وبما  أوالدوال خطیة 
ح2رف ب ھمثلم )sigma(تمثل ھذه العالقة بصورة صحیحة حیث تظھر على شكل  التي غیر الخطیة ھي

S  ل22ھ ك22ل م22ن أش22اركم22ا )Gerald  وWheartey  ،ل22ذا اس22تخدمت ال22دوال غی22ر الخطی22ة ف22ي ) ١٩٨٤ ،
  Ekو  Rose و) ١٩٦٢(  Coile و Schumacher كثیر من الدراسات المماثلة ، فقد اس2تخدم ك2ل م2ن

ة لوح2دة المس2احة ی2االعتم2اد عل2ى مس2احة القاعدبالدوال غیر الخطیة في تقدیر حج2وم المش2اجر )١٩٧٢(
ف2ي  Douglus firمش2اجر  إنتاجی2ةبتق2دیر ) ١٩٨٠(   Nokeام ق2ومتوس2ط ارتف2اع المش2جر، ف2ي ح2ین 

ف22ي رب22ط اإلنت22اج لوح22دة المس22احة وك22ل م22ن  ی22ة وذل22ككولومبی22ا البریطانی22ة مس22تخدما ال22دوال غی22ر الخط
  المس222222222222احة القاعدی222222222222ة لوح222222222222دة المس222222222222احة ومتوس222222222222ط االرتف222222222222اع وعم222222222222ر المش222222222222جر

____________________________  
  ٣٠/١/٢٠٠٨وقبولھ  ٣٠/٩/٢٠٠٧البحث  متاریخ تسل
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نوبر مش2اجر الص2 إنتاجی2ةبتق2دیر  )١٩٨١(   Fergusonو  Leechك2ل م2ن ق2ام  اذتغیرات مس2تقلة، كم
radiata P. دمین نم22وذج ف22ي جن22وب ش22رق اس22ترالیا مس22تخWeibull ف22ق عل22ى العم22ر فق22ط و معتم22دا

  : المعادلة التالیة
Y= b0+b1 (e

(-b2a)) 
خطی2ة ف2ي تق2دیر االنت2اج لمش2اجر الص2نوبر  لال2دوال غی2ر ا) ١٩٨٢(  Murphاستخدم  في حین

المش2اجر  ،  في مث2ل ھ2ذهنتاج النمو واال لمعرفةفي غرب والیة تكساس االمریكیة ،   short leafنوع  
ف2ي غ2رب  short leafفقاموا باعداد جداول انتاج لمش2اجر الص2نوبر ) ١٩٩١(واخرون  Lynch اما   

  .والیة اوكناھواما االمربكیة
الدراسة إعداد جداول إنتاج لمشاجر القوغ األسود النامیة ف2ي المش2اجر االروائی2ة لذا ھدفت ھذه 

لكثی2ر م2ن لالعلم2ي والفن2ي  سوح2دة المس2احة لھ2ذه المش2اجر وال2ذي یك2ون األس2ا النتاجالتق2دیر في نین2وى
  .القرارات اإلداریة التي تجري داخل ھذه المشاجر

  

  ئقھوطرا مواد البحث
بمس22احة ف22ي نین22وى االروائی22ة  االس22ود مش22اجر الق22وغ منع22ةقط ١٢ت22م اختی22ار عین22ة مكون22ة م22ن 

والبالغ2ة  جر وكان2ت موزع2ة بش2كل عش2وائي عل2ى ذل2ك الموق2عھكتار ، لتمثیل واق2ع ھ2ذه المش2ا) ٠.٠١(
القیاس2ات  أخذت منھام ومن كل ١٠×١٠ بإبعادالخاصة بكل قطعة  حددت مساحة،  مساحتة ثمانیة دوانم

  :التالیة 
الموج2ودة  األش2جارتمثل بم2ا ال یق2ل عل2ى ثلث2ي تم انتخاب شجرة واحدة  :شجرة واحدةال تحدید حجم -١

الحش22ریة، اإلص22ابات خالی22ة م22ن تك22ون  أن إل22ى إض22افةالص22فات  المظھری22ة للش22جرة  بالقطع22ة م22ن ناحی22ة
قیاسات القطر عند مستوى الص2در واالرتف2اع الكل2ي لھ2ا ،  أخذتقطع، ومنھا ال أوائق رالحویة، ضالمرو

عملیة تحلیل الس2اق علیھ2ا، وق2راءة مختل2ف التغی2رات الت2ي إلجراء  أجزاء إلى جزئتالشجرة و إسقاطتم 
وم2ن ك2ل  أج2زاء إل2ىتقطی2ع الس2اق الرئیس2ي  يرجأوھا، ولھذا الغرض مخالل فترة نفي الشجرة  حدثت

بع2د ذل2ك القط2ر عن2د ، ث2م األرضعند مستوى سطح م ١سم ابتداء من ٥ بسمكجزء اخذ مقاطع عرضیة 
متساویة بط2ول واح2د   أجزاء إلىالمتبقي  ةجزأتتم وم من مستوى سطح االرض ٢وعند مستوى الصدر 

تحم2ل رق2م الش2جرة والمقط2ع م2ن الجھ2ة  بأرق2ام األق2راصدرج2ت . س2م ٤ر طق إلىالوصول ولغایة متر 
ن وص2قلت م2مق2اطع الش2جرة الواح2دة  خ2ذتأ .البیان2ات منھ2ا  ألخ2ذالمختب2ر  إل2ى وأخ2ذتالسفلى للقرص 

اءة لق2ر االلكترون2يالحاس2ب  إل2ىتصویر رقمیة ، ثم فیما بع2د حول2ت  tلةالجھة العلیا وصورت باستخدام 
وم2ن ك2ل مقط2ع اخ2ذ  Auto/CAD  برن2امج غ2رضمختلف القیاسات على كل مقط2ع مس2تخدمین لھ2ذا ال

  : االتیةالبیانات 
للمقاطع من خالل اخذ قیاسات القطر الخارجي لمختلف حلقات النمو التي  تحدید النمو القطري - أ

 وإیجادكثر من اتجاه یحتویھا المقطع وذلك بقیاس المسافة بین مركز القرص وحافتھ الخارجیة ول
  .المقاسةالقطر للحلقة  إلیجاد ٢×متوسط نصف القطر وضربة في 

نموھ2ا من قراءة المقاطع المختلفة للشجرة الواح2دة ومق2دار  األعمارتقدیر النمو الحجمي عند مختلف  -ب
للش22جرة قی22اس للمقط22ع العرض22ي معرف22ة ارتف22اع نقط22ة ال  فض22ال ع22ن القط22ري لك22ل مقط22ع م22ن المق22اطع

 .) ١الجدول (المختلفة لتلك الشجرة  األعمارمكننا تقدیر الحجم عند تاحدة ، الو
  

  )٢(عینة سنوات لل ٧عند عمر القوغ االسود حجم شجرة  :)١(الجدول 
رقم 

 المقطع 
  المساحة القاعدیة السفلى

Area m2 
  المساحة القاعدیة العلیا

Area m2  طول القطعةm   حجم القطعة
m3 

٠.٠٠٥٤٩٧ ٠.٣ ٠.٠١٢٨٦٨ ٠.٠٢٣٧٧٩  ١ 
٠.٠١٢٤٦٤ ١ ٠.٠١٢٠٦ ٠.٠١٢٨٦٨  ٢ 
٠.٠٠٧٤٢٧ ٠.٧ ٠.٠٠٩١٦١ ٠.٠١٢٠٦  ٣ 
٠.٠٠٨٢٨ ١ ٠.٠٠٨٤٩٥ ٠.٠٠٩١٦١  ٤ 
٠.٠٠٧٥٧٢ ١ ٠.٠٠٦٦٤٨ ٠.٠٠٨٤٩٥  ٥ 
٠.٠٠٥٣٦ ١ ٠.٠٠٤٠٧٢ ٠.٠٠٦٦٤٨  ٦ 
٠.٠٠٣٣٥٦ ١ ٠.٠٠٢٦٤ ٠.٠٠٤٠٧٢  ٧ 
٠.٠٠٢٢٢٥ ١ ٠.٠٠١٨١ ٠.٠٠٢٦٤  ٨ 
٠.٠٠١٥٩٥ ١ ٠.٠٠١٣٨ ٠.٠٠١٨١  ٩ 
٠.٠٠٠٩٩٥ ١ ٠.٠٠٠٦١ ٠.٠٠١٣٨  ١٠ 
٠.٠٠٠٤٦٢ ١ ٠.٠٠٠٣١٤ ٠.٠٠٠٦١  ١١ 
٠.٠٠٢٣٧٨ ١.٥ - ٠.٠٠٠٣١٤  ١٢ 
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 ٠.٠٥٨١٥٩ المجموع
  ..)٢(للعینة  سنوات ٦عمر  لتقدیر الحجم عند) ٢(وكذلك اعد جدول 

  
  )٢(سنوات للعینة  ٦عند عمر القوغ االسود حجم شجرة  :)٢(الجدول 

رقم 
  المقطع 

  المساحة القاعدیة السفلى
Area m2 

  المساحة القاعدیة العلیا
Area m2 

طول القطعة 
m 

حجم القطعة 
m3 

٠.٠٠٣٩٥٥ ٠.٣ ٠.٠٠٩١٦١ ٠.٠١٧٢٠٣  ١ 
٠.٠٠٨٩٩٣ ١ ٠.٠٠٨٨٢٥ ٠.٠٠٩١٦١  ٢ 
٠.٠٠٥٣١٥ ٠.٧ ٠.٠٠٦٣٦٢ ٠.٠٠٨٨٢٥  ٣ 
٠.٠٠٥٩٥٢ ١ ٠.٠٠٥٥٤٢ ٠.٠٠٦٣٦٢  ٤ 
٠.٠٠٤٨٠٧ ١ ٠.٠٠٤٠٧٢ ٠.٠٠٥٥٤٢  ٥ 
٠.٠٠٣١٨١ ١ ٠.٠٠٢٢٩ ٠.٠٠٤٠٧٢  ٦ 
٠.٠٠٢٠٥ ١ ٠.٠٠١٨١ ٠.٠٠٢٢٩  ٧ 
٠.٠٠١٤١٤ ١ ٠.٠٠١٠١٨ ٠.٠٠١٨١  ٨ 
٠.٠٠٠٩٦٣ ١ ٠.٠٠٠٩٠٨ ٠.٠٠١٠١٨  ٩ 
٠.٠٠٠٦١١ ١ ٠.٠٠٠٣١٤ ٠.٠٠٠٩٠٨  ١٠ 
٠.٠٠٠٢١٤ ١ ٠.٠٠٠١١٣ ٠.٠٠٠٣١٤  ١١ 
٠.٠٠١٧٢ ١.٥  - ٠.٠٠٠١١٣  ١٢ 

  ٠.٣٩١٧٥  المجموع
  

الج2زء  أم2ا،  س2مالینالمختلفة للشجرة على معادلة خشبیة ال sectionsالقطع  معتمدین في تقدیر
ة المختلف2ة یش2بخالطرفي النھائي ، فتم تقدیر اعتماد على معادلة حجم المخروط ومن خالل جمع القط2ع ال

 األعم22ارالش22جرة الواح22دة عن22د دة عن22د مختل22ف الفئ22ات العمری22ة اس22تطعنا تحدی22د حج22وم ح22للش22جرة الوا
  ).٣(المختلفة لھا وكما في الجدول 

  

الحجوم   :)٣(جدول ال
بطریقة تحلیل  المستخدمة 

الساق  ألعمار
الخاصة  الشجرة 

  )٢(بالعینة 
  

  
  
  
  
  

ل2ى ع لناش2جرة حص2) ١٢( عین2ات الدراس2ة والبالغ2ة كاف2ةھذه الطریق2ة عل2ى ومن خالل تطبیق 
  . األشجارنمت فیھا تلك الخاصة بالدراسة للمراحل العمریة التي  األشجار وأعمارحجوم 

ر لك2ل مع عدد االشجاولتقدیر االنتاج لوحدة المساحة ،  استخدم طریقة حجم الشجرة المتوسطة 
  .قطع المختاره للدراسة القطعة من 

ف2ي وح2دة المس2احة  لألش2جارمجموع مساحة المق2اطع العرض2یة :المساحة القاعدیة لوحدة المساحة  -٢
ف2ي حج2م ؤثرة المتغی2رات الم2 أھ2مع2د اح2د ت، و األش2جارعند مستوى الصدر تمثل المساحة القاعدیة لتلك 

ت القط2ر عن2د مس2توى الص2در للقط2ع الدراس2یة لمش2اجر من خ2الل اخ2ذ بیان2ا حسبتالشجرة والمشاجر و
  :وحدة المساحة مستخدمین العالقة التالیة  إلىالقوغ في مشاجر نینوى االروائیة وتنسیبھا فیما بعد 

fidiG
n

i
å
=

=
1

200007854.0   

  سنة/ العمر   ٣م/الحجم  سنة/ العمر   ٣م/الحجم
٣  ٠.٠٠٧٧٩٦  ٧  ٠.٠٥٨١٥٩  
٢  ٠.٠٠٣٥٠٢  ٦  ٠.٠٣٩١٧٥  
١  ٠.٠٠٠٣٢٧  ٥  ٠.٠٢٦٧٥٠  
٤  ٠.٠١٥٢٢٣      
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  : أنحیث 
 G = ٢م/ المساحة القاعدیة للعینة  
di = سم/ القطر عند مستوى الصدر لشجرة ما  
fi  = ما ةلفئة قطری ألشجاراعدد  
ف2ي  األش2جار أقط2ارالمشاجر من المادة الخشبیة ، تحددھا ك2ل م2ن  إنتاجیة:متوسط ارتفاع المشجرة . ٣

للمش2اجر  اإلنتاجی2ةم2ؤثر ف2ي تق2دیر عامل  یعد األشجارھا ، لذا فان متوسط ارتفاع اتتلك القطعة وارتفاع
  : یاتيكمالتحدیدھا و mean height loreysولھذا استخدمت طریقة 

å

å
=

=

=
n

i

n

i

gifi

higifi

Hi

1

1  

  : أنحیث 
Hl = م/ متوسط ارتفاع المشجر  
hi = م/المشجر  أشجار منارتفاع شجرة ما  
gi = ٢م/المساحة القاعدیة لشجرة ما  
fi  = ما في فئة قطریة األشجارعدد .  

بیان22ات الحقلی2ة لك22ل م22ن القط22ر واالرتف2اع لقط22ع الدراس22ة ، یمكنن22ا تق22دیر الوم2ن خ22الل اس22تخدام 
  . تحت الدراسة متوسط ارتفاع كل مشجر من المشاجر

  
  النتائج والمناقشة

الذي یتضمن مختل2ف ط2رق االنح2دار بھ2دف تخم2ین ثواب2ت  statgraphلقد تم استخدام برنامج 
مفاض2لة ب2ین لالت2ي تس2تخدم م2ع ل اإلحص2ائیة المق2اییسر تق2دی إلى إضافةالمعادالت التي تمثل ھذه العالقة 

 ال2ى ناونظ2ام التحلی2ل توص2ل ةف2ي التخم2ین وم2ن خ2الل اس2تخدام البیان2ات المع2ددقتھ2ا المعادالت ومعرف2ة 
  :المعادالت التالیة 

مس22احة المقط22ع العرض22ي عن22د مس22توى :تق))دیر اإلنت))اج بدالل))ة المس))افة القاعدی))ة لوح))دة المس))احة . ١
المتغیرات التي تستخدم ف2ي قی2اس  أھم إحدىعمودیا على المحور الطولي للشجرة  ھي  أخوذةالمالصدر 

ح22د كبی22ر  إل22ىیت22أثر ف22الحجم لوح22ده المس22احة ، للمش22جر عن22د مراح22ل نم22وه المختلف2ة  اإلنت22اجم2دى تط22ور 
اجر قلیل2ة بالمساحة القاعدیة وھو احد المتغیرات التي تعبر عن كثافة المش2جر ، ل2ذا فان2ھ ی2زداد ف2ي المش2

الق22وغ  س22تخدمت بیان22ات مش22اجرا اإلنت22اجولتق22دیر  كثیف22ةالمش22اجر یق22ل كلم22ا كان22ت ھ22ذه ح22ین الكثاف22ة ف22ي 
  : اآلتيالریاضي وذج مالنشتقاق وذلك الاألسود 

Y = 4.1356 G1.1235 
R2 = 0.9796     S.E= 1.8 

فض2ال ع2ن  الص2حیح  قریبة م2ن الواح2دعالیة جدا  أعالهقیمة معامل التحدید للمعادلة  أن نالحظ
العش2وائي  أن الخط2ذات2ي ب2یمن عدم وج2ود ارتب2اط  وللتأكدنوعا ما، ي للمعادلة قلیل القیاسالخطأ قیمة  أن

  البواقي تحلیل للمعادلةاجري 
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  بداللة المساحة القاعدیة هالعشوائي بین االنحراف والقیم المقدر أتوزع الخط): ١(الشكل 
  

وعلی22ھ اس2تخدمت ھ22ذه المعادل22ة ف22ي   للتخم22ین ذي ص22الحیة المعادل2ةال22یتض2ح م22ن الش22كل اع2اله 
  ).٤(وكما في الجدول في الھكتارالقاعدیة  لة المساحة اللوحدة المساحة بد اإلنتاجتقدیر 

 

  بداللة المساحة القاعدیة نینوىتقدیر انتاجیة مشاجر القوغ االسود في :)٤(جدول ال
٣المساحة القاعدیة  م ھكتار/٣االنتاج م ٣المساحة القاعدیة  م ھكتار/٣االنتاج م   

٠.٥ ١.٨٩٨٠ ٥ ٢٥.٢٢٧٠ 
١ ٤.١٣٥٦ ٦ ٣٠.٩٦٢١ 
٢ ٩.٠١٠٧ ٧ ٣٦.٨١٧ 
٣ ١٤.٢١٠٤ ٨ ٤٢.٧٧٦٥ 
٤ ١٩.٦٣٢٨ ٩ ٤٨.٨٢٨٩ 

  

لوح2دة  اإلنت2اج متغی2رات المش2جر عل2ىت2أثیر تب2این ی :تقدیر اإلنتاج بدالل)ة متوس)ط ارتف)اع المش)جر . ٢
 اإلنت2اجالمش2جر عل2ى  لمتغی2رالتأثیر یختلف مدى  اذ األخردون  األھممتغیر ما ھو ھناك  اال انالمساحة 
یمكن مالحظتھ وتحدید م2ن خ2الل ، اتأثیرواألكثر األھم ن تحدید المتغیر اوالمواقع لذا ف األنواعباختالف 

س2ة لوح2دة لدرالعین2ات االمشجر واإلنت2اج ، وم2ن خ2الل البیان2ات األولی2ة  اتمصفوفة االرتباط بین متغیر
علی2ھ ت2م إع22داد المعادل2ة التالی2ة الت2ي ت2ربط ب22ین الكبی2ر واالرتب2اط  ل22ھ المس2احة وج2د إن متوس2ط االرتف2اع

  : یأتياإلنتاج لوحدة المساحة ومتوسط ارتفاع المشجر وكما 
Y= 0.12788   H2.27 
R2= 0.913    S. E=3.54 

 إنن22اة م22ن الواح22دة وھ22ذا یعن22ي ذات قیم22ة عالی22ة قریب22 أنھ22انج22د ، وم22ن مالحظ22ة معام22ل التحدی22د 
قیم22ة  أننج22د  نفس22ھ وف22ي الوق22ت،م22ن ص22الحیاتھا للتطبی22ق  للتأك22د أخ22رىاختیارھ22ا بمق22اییس  أولی22اا ن22كنیم

 أوللت2دقیق م2ن ع2دم وج2ود ارتب2اط ب2ین الخط2. ك2د ص2الحیتھا ؤوھ2ذا م2ا ی، متدنی2ة  كان2تالقیاس2ي  الخط2أ
  .)٢(ي وكما في الشكلقاإلنتاج المقدر استخدم تحلیل البواالعشوائي وقیم 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 واإلنت2اجالقیاس2ي  أدل عل2ى ع2دم وج2ود أي ارتب2اط م2ن الخط2ت، ع النقاط وانتشارھا بشكل متناثریتوز ان
االنت222اج ف222ي لق222درة ) ٥(واع222د الج222دول  ك222د ص222الحیة المعادل222ة لالس222تخدامؤیل222ذي مش222اجر الق222وغ وال

  .مشاجرالقوغالنامیة في نینوى
   

       بداللة االرتفاعاألسود مشاجر القوغ  إنتاجیة تقدیر :  )٥(الجدول 
  االرتفاع م ھكتار/٣االنتاج م  االرتفاع م ھكتار/٣االنتاج م

١ ٠.١٢٧٨ ٨ ١٤.٣٤٨٨ 
٢ ٠.٦١٦٧ ٩ ١٨.٧٤٧١ 
٣ ١.٥٤٨٣ ١٠ ٢٣.٨١٢٣ 
٤ ٢.٩٧٤٩ ١١ ٢٩.٥٦٤ 
٥ ٤.٩٣٧ ١٢ ٣٦.٠٢٠١ 

  Yالمقدر 
  لإلنتاج بداللة االرتفاع هتوزع الخط العشوائي للعالقة بین االنحراف والقیم المقدر): ٢(الشكل 
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٦ ٧.٤٦٨ ١٣ ٤٣.١٩٧١ 
٧ ١٠.٥٩٦٨ ١٣ ٥١.١١٠٨ 

، اإلنت2اجالم2ؤثر ف2ي ر لتحدی2د متغی2رات المش2ج : ربداللة العم)ر ومتوس)ط قط)ر المش)ج اإلنتاجر تقدی .٣
مجموع2ة م2ن  إیج2ادف2ي   All possible Regression اس2تخدمنا طریق2ة كاف2ة االحتم2االت الممكن2ة 

ھ2ة من ج ومتوسط االرتفاع ، وكل من العمر ومتوسط القطر  من جھة اإلنتاجالتي تربط بین  التالمعاد
ھ22ذه  م22نوتمكن22ا م22ن الحص22ول عل22ى مجموع22ة مع22ادالت باحتم22االت مختلف22ة كمتغی22رات مس22تقلة اخ22رى 

العالق22ة انتخبن2ا ومنھ2ا ،  اإلنت2اجالمتغی2رات المس2تقلة الت2ي یمكنن2ا م22ن خ2الل تق2دیر المتغی2ر المعتم2د وھ22و 
للمش2جر واللت2ان  ع2يبین ھذه المتغیرات والتي كانت متمثلة بكل من العمر ومتوس2ط القط2ر التربی األقوى

باالعتم22اد عل22ى بیان22ات  نت22اجاالل22ذا اس22تخدم ھن22ا المتغی22رین ف22ي تق22دیر ، أعطت22ا أفض22ل ارتب22اط م22ع اإلنت22اج
   :االتیةالمعادلة  إلىمشاجر القوغ للعینات الدراسیة ومنھا توصلنا 

  
Y= -0.64168+0.34744 A2 + 0.063183 (Dq) 2.4 
R2 =0.9674             S.E=2.29 

  

تق2دیرات جی2دة للمعادل2ة وخاص2ة  إل2ىالقیاس2ي یش2یران  أوالخط2التحدید  كان كل من معامل ولما
قمن2ا  المماثلھ وللتاكد من انھ الیوجد ارتباط بین المتغیرات المتقلة واالنح2راف  في الدراسات البایولوجیة

  ).٣(باجراء تحلیل البواقي كما في الشكل 
  

  
  
  

ت222222وزع ): ٣(الش222222كل 
لإلنت2اج بدالل2ة العم2ر ومتوس2ط القط2ر  هللعالقة ب2ین االنح2راف والق2یم المق2درالعشوائي  أالخط

  التربیعي
  

انتش22ار النق22اط بش22كل مبعث22ر وع22دم وج22ود ارتب22اط ذات22ي بینھ22ا یوض22ح ان المعادل22ة حی22دة ویمكنن22ا 
ر بدالل2ة ك2ل م2ن العم2ر ومتوس2ط قط2ر المش2جمس2احة لوح2دة ال لوحدة المس2احة استخدمھا لتخمین االنتاج

  ).٦(في الجدول كما 
 

IRRIGATED YIELD ESTIMATION OF Populus Nigra STANDS IN 
NINEVEH  PLANTATION 

Muzahim  .S. younis      Mohammed. Y. Al-Allaf       Mohammed .A. Saeed 
Dept. of Forestry, College of Agric. and Forestry, Mosul Univ./Iraq 

 
ABSTRACT 

 Consequence of the use of Non-Linear function in this study, which is 
believed to be in harmonic with the characteristics of tree stand, twelve trees 
were selected which represents different location over an area planted with 
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Populus nigra trees ,and after data analysis of variable values , three 
mathematical equations were obtains which link the yield per area ,a dependent 
variable and age ,mean height of stand quadratic mean diameter as the 
independent variable , in order to obtain  yield table of revocable densities for  
Populus nigra  , selecting the best model , different measures of precision , 
such as , coefficient of determination, standard error of estimate and residual 
analysis test, so following regressions selected : 
 
Y= 4.1356 G1.12355 

R2= 0.9796    S.E=1.8 
Y= 0.12788H2.27 
R2= 0.913   S.E=3.54 
Y= -0.64168+0.34744A2+0.063183Dq

2.4 
R2= 0.9674  S.E=2.29 

 
Since there are good values of precision measures , so we will be able to 

use equations to prepare yield table at different densities of Populus nigra  
stands in Nineveh, depending on mean height or basal area  per hectare or for 
age and quadratic mean. Nineveh.   
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  تقدیر إنتاجیة لمشاجر القوغ األسود بداللة متوسط القطر التربیعي  و العمر :)٦(الجدول 
  

   )Dq \m(متوسط القطر التربیعي

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤  

مر
لع

ا
/

نة
س

 

          ١  ٠.٠٣٣٤٨ ٠.٥٨٢٤٥ ١.٤٦٠١٣ 

          ٢ ٠.٧٨٨٢٢ ١.٠٥٨٥٢ ١.٦٠٧٤٩ ٢.٤٨٥١٧ 

        ٣ ٢.٤٩٦٦٢ ٢.٧٦٦٩٢ ٣.٣١٥٨٩ ٤.١٩٣٥٧ ٥.٤٤٠٤١ ٧.٠٩١٠٧ 

    ٤ ٤.٨٨٨٣٨ ٥.١٥٨٦٨ ٥.٧٠٧٦٥ ٦.٥٨٥٣٣ ٧.٨٣٢١٧ ٩.٤٨٢٨٣ ١١.٥٦٧٩٦ ١٤.١١٥٢٥ ١٧.١٥٠١٣ ٢٠.٦٩٦١٣ 

  ١٤.٦٤٣٠٨ ١٧.١٩٠٣٧ ٢٠.٢٢٥٢٥ ٢٣.٧٧١٢٥ ٢٧.٨٥٠٤٠ ٣٢.٤٨٣٤٦ 

١٢.٥٥٧٩

٥     ١٠.٩٠٧٣٠ ٥ 

٦         ٢٣.٩٨٣٧٣ ٢٧.٥٢٩٧٣ ٣١.٦٠٨٨٨ ٣٦.٢٤١٩٤ ٤١.٤٤٨٥٢ ٤٧.٢٤٧٢٩ 

٧          ٣١.٩٧١٥٧ ٣٦.٠٥٠٧٢ ٤٠.٦٨٣٧٨ ٤٥.٨٩٠٣٦ ٥١.٦٨٩١٣ 

 


