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 .Populus nigra Lسود ألقوغ أأل شجارلقیاس ألوزن ألنوعي أل ألخذ ألعینات عدة طرق مقارنة
  نینوى ألنامیة في مشجر

  يلتكاإبراھیم أطالل قاسم 
 ألعراق/ألموصل جامعة /لغاباتأ و لزراعةأ كلیة /قسم ألغابات

  
  الخالصة

 ل��败وعي للق��وغ أألس��ودل��وزن اأدق ألوس��ائل ألت��ي تعط��ي ألقیم��ة ألمثل��ى ل إل��ى لغ��رض ألوص��ول
 وخمس مس�تویات ارتف�ا艾( 熬جرة ١٢و٧و٥و٣( بعمر سبع س败وات األ艾جارت أربعة مجامیع من ستعملا

ل ك� ع�败دو من الساق ألصدر وع败د كل متر مستوى ع败دو ألقرمة ع败د{ضمن ألساق لكل مجموعة أ艾جار 
كمس�توى )أل�艾جرة ا熬مستوى ألصدر وم败تصف وثلثي ارتف( ثالث ارتفاعاتاضافھ إلى  مترین من ألساق

�艾جار وج�ود تب�این مع�败وي ب�ین مج�امیع أأل وقد أظھرت أل败ت�ائج،لغرض حساب ألوزن أل败وعي  }خامس
ث�الث  مالئم�ة اس�تعمال ضمن ألساق أیضا ،وقد تبین عدم أالرتفا熬،كما وجد تباین مع败وي بین مستویات 

لمع�دل ع�败د مس�توى ألص�در تضح أن أأ كماسود ،لحساب معدل ألوزن أل败وعي للقوغ أألأ艾جار  أو خمس
ول یعط�ي قیم�ة أق�ل بی败م�ا أأل النأن یمث�ل أل�败و熬 أیض�ا ، مستویات ارتفا熬 ضمن ألساق ال یمك�败ھولثالث 
أن یمث�ل  �艾جرة یمك�败ھ رث�败ا ع�艾ألمع�دل ع�败د ألقرم�ة  ال  أن ینوقد تبلثا败ي قیمة أكبر من ألمعدل،یعطي أ

   .سودأأل ألوزن أل败وعي للقوغ
  

  المقدمة
عالق�ة  ،ول�ھ الج�دار ألخلوی�ةبیة ألموج�ودة ف�ي وعي دل�یال عل�ى كمی�ة ألم�واد ألخ�艾لوزن أل败یعد ا

حی�ث ت�زداد خ�واص   ألورقیھأألخ艾اب للعجائن  وإ败تاجیھ لم败تجات ألخ艾بیةالفیزیاویھ ل اصخوالبمبا艾رة 
��艾جار أل��败و熬 ألواح��د وب��ین أ ��败وا熬 ف��ي وز败ھ��ا أل��败وعيبزی��ادة أل��وزن أل��败وعي ،وتتب��این أأل ألق��وة للخ��艾ب

الی��ا أل��艾جرة ألواح��دة تبع��ا لتب��این أل败س��یج ألخ��艾بي ألمك��ون م��ن 败س��ب مختلف��ة م��ن ألخن ألس��اق ف��ي وض��م
ألقط��ر وس��مك ألج��دار وف��ي محتویاتھ��ا م��ن  اخ��تالف ھ��ذه ألخالی��ا ف��ي ألط��ول و إل��ى فھض��ااألم败وع��ة 

ط�ة ألظ�روف ألبیئی�ة ألمحی ثیرت�أ ویعتمد مقدار ألتباین على ألخواص ألوراثیة لك�ل �败و熬 وألمستخلصات ،
ویمك��ن أالس��تفادة م��ن بیا��败ات أل��وزن أل��败وعي لعم��ل مع��ادالت ،)٢٠٠٣، Jeronimidisو Barnett(ب��ھ
 ،)٢٠٠٧و قص�یر،١٩٦٨،آخرونو Harold( ألعجی败ة وخواص ألقوة جإ败تا عین وزن ألخ艾ب ولتخمینلت

یع��د ألق��وغ ،)١٩٨٠،Bruceو Dudley( إكثارھ��ا��艾جار لغ��رض كمعی��ار ال败تخ��اب أأل هاعتب��ارویمك��ن 
ویمكن كمی��ا متمی��زا بفت��رات زم败ی��ة قص��یرة، إ败تاج��ا��艾جار ألس��ریعة أل败م��و حی��ث یعط��ي م��ن أأل س��ودأأل

�艾اعات مث��ل أألاس�تخدام خ败ورة ول�واح ألبة ف�ي ألكثی�ر م�ن ألص��艾败اعة أألأ م败ب ألمع�اكس وص��艾ث��اث لخ
جا��败ب   إل��ى)٢٠٠٠( Petersonة ی��دخل ف��ي ص��败اعة ألعجی��败ة ألورقی��ةكم��ا أ��败 واألعم��دةوعی��دان ألثق��اب 

جری�ت س�ود ف�ي ألع�راق باھتم�ام واس�ع والق�د حظ�ي ألق�وغ أألالع�الم كوقود، مختل�ف أ败ح�اء ف�ي مھستخداا
،ولغ�رض )٢٠٠٧،لیوس�فا و ٢٠٠٥ألعل�ي،(ألكتل�ة ألحی�ة علیة دراسات عدیدة لعمل جداول 败مو ولتق�دیر

ار �艾جع�دد أألوس�ائل ع�دة م�ن حی�ث  الب�احثونبع ألحصول على ألقیمة ألممثلة للوزن أل败وعي ل败و熬 ما یتّ 
ل�败وعي ولغ�رض أل�وزن أ ألعی�败ات ض�من ألس�اق و败ظ�را ألھمی�ة خذ م败ھاألتي تؤ أالرتفاعات وألمستعملة 

ھ�ذا  إل�ى إج�راء س�ود ھ�دف败اللق�وغ أأل أل�败وعيمة ألمثلى لل�وزن أدق ألوسائل ألتي تعطي ألقی إلى ألوصول
   .ألبحث

  
  مواد ألبحث و طرائقھ

مت��ر و مع��دل  ١١0٥مع��دل ارتفاعاتھ��ا  ت��م إس��قاط اث��败ا ع��艾ر ��艾جرة بعم��ر س��بع س��败وات وك��ان 
قطع���ت س���یقان أأل���艾جار وأخ���ذت أق���راص بس���مك خمس���ة س���败تمترات عل���ى .س���败تمتر ١١0٧٥أقطارھ���ا 

ارتفاع��ات مختلف��ة ض��من ألس��اق وت��م حس��اب مع��دل ال��وزن ال��败وعي لك��ل ق��رص ،ولغ��رض ألمقار��败ة ب��ین 
ل مجموع�ة أ�艾جار ألمعدالت استعملت أربع مج�امیع أ�艾جار وخم�س مس�تویات ارتف�ا熬 ض�من ألس�اق لك�

أم��ا مس��تویات أالرتف��ا熬 ض��من ألس��اق لك��ل )��艾جرة  ١٢و٧و٥و٣(حی��ث وزع��ت أأل��艾جار ع��艾وائیا إل��ى 
  :مجموعة أ艾جار فكا败ت كما یلي

مت�ر وع�败د ك�ل مت�ر م�ن الس�اق وع�败د ك�ل مت�رین م��ن ١0٣مت�ر وع�败د مس�توى ألص�در ٠0٣ع�败د ألقرم�ة {
،وق�د }كمستوى خامس)ي ارتفا熬 أل艾جرةمستوى ألصدر و败صف وثلث(ألساق اضافھ إلى ثالث ارتفاعات 
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  حس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب 
  

   ١٧/٤/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٥/٢/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
  ل��وزن أل��败وعي بع��د أن جزئ��ت أألق��راص وجفف��ت ھوائی��ا ث��م وض��عت ف��ي ألف��رن ع��败د درج��ة ح��رارةا

درجة مئوی�ة لح�ین ثب�ات أل�وزن و بع�د    إخراجھ�ا م�ن ألف�رن ب�ردت وع�ین وز败ھ�ا بواس�طة ١٠٥-١٠٣
حساس ثم غمرت في م败ص�ھر �艾مع ألب�ارافین لتك�وین طبق�ة رقیق�ة عازل�ة تم�败ع امتص�اص  میزان رقمي

و  Brownألم��اء م��ن قب��ل أل败م��وذج ع��败د غم��ره فی��ھ،وعین حج��م ك��ل 败م��وذج بطریق��ة ألغم��ر وفق��ا لطریق��ة
 وت��������������������������������������������������������������������������������������������������م ، )١٩٥٢(آخ��������������������������������������������������������������������������������������������������رون

  -: للقا败ون ألتالي حساب ألوزن أل败وعي وفقا
  

  من ألماء败فسھ   ألحجم وزن/لتجفیف بالفرنذج بعد أوزن أل败مو=ألوزن أل败وعي لل败موذج 
  .المقار败ة لغرض) SAS(لـ أباستخدام 败ظام  أإلحصائيوقد أستعمل ألحاسوب للتحلیل 

  
  ألنتائج و ألمناقشة

  -:أوال
  . ضمن ألساق  أالرتفا熬مستویات  لجمیع مقار败ة معدالت ألوزن أل败وعي لمجامیع أأل艾جار و -:أ

  
  على ألوزن أل败وعي )عدد أأل艾جار(ارمجامیع أأل艾جتأثیر  :)١(جدولال

  معدل ألوزن أل败وعي لكافة ألمستویات ضمن كل مجموعة  )عدد أأل艾جار(مجامیع أأل艾جار
  أ ٠0٤٥١٦  艾جرة   ١٢
  بأ٠0٤٣٨٢  أ艾جار    ٧
  ب ج٠0٤٢٥٦  أ艾جار    ٥
  ج٠0٤٢١٨  أ艾جار    ٣

  )ألمعدالت ألتي تحمل ألحروف 败فسھا ال تختلف مع败ویا( *
  

،وقد ائج وج��ود ف��روق مع败وی��ة ب��ین مع��دالت مج��امیع أأل��艾جار لكاف��ة ألمس��تویاتأوض��حت أل败ت��
 اختلفتوأق�ل مع�دل،أ�艾جار  败ما أعط�ت مجموع�ة ث�الثی،بكب�ر مع�دلأعطت مجموعة اث败ا ع�艾ر �艾جرة أ

��艾جرة  ةا ع��艾رت��ومجموع��ة اث败أ��艾جار  م��ع مجموع��ة س��بعاختالف��ا مع败وی��ا عالی��ا أ��艾جار  مجموع��ة ث��الث
 ،وی�艾یر ذل�ك)١الج�دول (�艾جرة  ةا ع�艾رتمع مجموعة اث败أ艾جار  موعة خمسوكذلك ألحال بال败سبة لمج،

ومن س��ود،ألالل��وزن أل��败وعي للق��وغ  یمك败ھ��ا أن تعط��ي ألقیم��ة ألممثل��ة الأ��艾جار  خم��س أو أن ث��الث إل��ى
ل�ذا ف�ان ألمع�دل أل�ذي ألواقع،إل�ى  یعط�ي 败ت�ائج أدق وأق�ربألم败طقي أن استعمال أكبر عدد م�ن أأل�艾جار 

  .ألواقع إلى قربھو أأل艾جرة  ةا ع艾رت败مجموعة اث تعطیھ
  . ضمن ألساق لكافة مجامیع أأل艾جار  أالرتفا熬مقار败ة معدالت ألوزن أل败وعي لمستویات -:ب
  
 ل败وعي تأثیر مستویات أالرتفا熬 ضمن ألساق لكافة مجامیع أأل艾جار على ألوزن أ :)٢(جدول ال

  امیع أأل艾جارمعدل ألوزن أل败وعي لكافة مج  مستویات أالرتفا熬 ضمن ألساق
  أ   ٠0٤٤٥٨  ثالث مستویات
  أ ب  ٠0٤٣٧٣  ع败د كل مترین

  أ ب  ٠0٤٣٣٤  ع败د ألقرمة
  أ ب  ٠0٤٣٢٦  ع败د كل متر

  ب    ٠0٤٢٢٥  ع败د مستوى ألصدر
  )المعدالت التي تحمل الحروف 败فسھا ال تختلف مع败ویا ( * 

  

ع�败د مس�توى ألص�در ك�ان  أأل�艾جار لكاف�ة مج�امیع قیم الوزن ال败وعي معدلأن  أوضحت أل败تائج
لمستویان فقط اختالفا مع败ویا عالی�ا ع�ن  ،وقد اختلف ھذان أع败د ثالثة مستویات أألعلى بی败ما كانأألد败ى ،

ع�ن بعض�ھا  من ألس�اق مستویات ع败د ألقرمة وع败د كل متر وع败د كل مترینفي حین لم تختلف بعضھما،
  ).٢جدول ال(مع败ویا
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وأن ق�یم ألمع�دالت ألمعدل ع败د مستوى ألص�در ھ�و أألد�败ى  یتبین ل败ا أن )٣( لجدولأإلى  بال败ظر
ولھ�ذا ف�ان ولذلك فان أل败ت�ائج ألم�ذكورة أع�اله تعتب�ر م败طقیة،بعد ذلك، ضمن ألساق أالرتفا熬ادة تزداد بزی

لمع�دل  ح�ال بال败س�بةوكذلك أل سود،ھ أن یمثل ألوزن أل败وعي للقوغ أألیمك败 الألمعدل ع败د مستوى ألصدر 
وم�ن ألم败طق�ي  ،)لث�ا败ي یعط�ي قیم�ة أكب�ر م�ن ألمع�دلأ ألن أألول یعط�ي قیم�ة أق�ل و( ةألمستویات ألثالث�

إل�ى  ھ�و أألق�رب رتف�ا熬 ألس�اقرات أل�وزن أل�败وعي ع�败د ك�ل مت�ر م�ن اتق�دی أیضا أن ألمعدل ألذي تعطیھ
م��ع ألمع��دل أل��ذي أعطت��ھ مس��تویات ع��败د ألقرم��ة وع��败د ك��ل مت��رین م��ن  ال یختل��ف مع败وی��ا ألواق��ع ولك��败ھ

ع败د ألقرمة ھ�و أألس�ھل ل�ذلك یمك�ن حس�اب مع�دل ع�ام لل�وزن  أخذ ألعی败ات وألن ألساق،ضمن  熬أالرتفا
  .艾جرة  ةع艾ر اتعن اث败 یقل لعدد من أأل艾جار البأخذ عی败ات ع败د مستوى ألقرمة  أل败وعي للقوغ أألسود

 تف�ا熬أالرع�دم وج�ود ت�داخل مع�败وي ب�ین مج�امیع أأل�艾جار ومس�تویات  أإلحص�ائيوقد ب�ین ألتحلی�ل      
                                                                                                                             ).٥ الجدول(ضمن ألساق

��艾جرة  ةع��艾ر ات��ض��من ألس��اق لمجموع��ة اث败 أالرتف��ا熬وعي لمس��تویات مقار��败ة مع��دالت أل��وزن أل��败-:ثانیللا
  .ع败د ألقرمة وع败د مستوى ألصدرإلى  إضافةوع败د كل متر من ألساق 

أوض��حت أل败ت��ائج أن لمس��تویات أالرتف��ا熬 ض��من ألس��اق ت��أثیر مع��败وي ع��الي عل��ى أل��وزن أل��败وعي      
  -:یأتي ،وقد كان 艾كل ألتباین كما)٣الجدول(

      熬خفضت ألمعدالت من ارتفا败١0٣متر إلى  ٠0٣ا 熬متر ثم بدأت بالزیادة حتى ألمتر ألثامن من ارتف�ا
ألساق تال ذلك ا败خفاض في ألمع�دالت ع�败د ألمت�ر ألتاس�ع و ألعا�艾ر بحی�ث ك�ان أد�败ى مع�دل ع�败د مس�توى 

زی��ادة ف��ي ) ١٩٨٨(وق��د وج��د ألعب��ادي .  ٠0٥٢٠٠وأكب��ر مع��دل ع��败د ألمت��ر ألث��امن ٠0٤٣٥٧ألص��در 
 熬وعي من ارتفا败١0٥معدالت ألوزن أل 熬متر ضمن ألس�اق ف�ي ألق�وغ أألس�ود،ویعود ١٤متر و إلى ارتفا

س��بب ألزی��ادة ف��ي أل��وزن أل��败وعي م��ع زی��ادة أالرتف��ا熬 ض��من ألس��اق إل��ى ألزی��ادة ف��ي س��مك ج��دار أللی��ف 
)Scaramuzzi وFerrari،ض�من ،  وقد وجدت زیادة في سمك جدار أللیف مع زی)١٩٦٤ 熬ادة أالرتف�ا

 熬جار ألقوغ أألسود من ارتفا艾متر و إلى ألمتر ألثامن ثم قل سمك ألجدار بعد ذلك إل�ى ٠0٥٠ألساق في أ
 熬د ألمت���ر ألخ���امس یس���اوي )٣(وم���ن ألج���دول ).  ١٩٨٨ألعب���ادي،(مت���ر ١٤ارتف���ا���败ج���د أن ألمع���دل ع败

  . ٠0٤٦٤٤وھو قریب جدا من ألمعدل ألعام للقوغ أألسود  ٠0٤٦٩٩
  

تب��این مع��دالت أل��وزن أل��败وعي م��ع مس��تویات أالرتف��ا熬 ض��من ألس��اق ف��ي مجموع��ة اث败ت��ا : ) ٣(ل الج��دو
  إلى ع败د ألقرمة وع败د مستوى ألصدر  أضافھ艾جرة ع败د كل متر  ع艾رة

  معدل ألوزن أل败وعي  )متر ( مستوى أالرتفا熬 ضمن ألساق 
  أ ب ٠0٥٠٥١  ١٠
  أ ب ٠0٥٠٣٤  ٩
  أ ٠0٥٢٠٠  ٨
  أ ب ٠0٥٠٢٠  ٧
  أ ب ج ٠0٤٨٧٤  ٦
  ب ج د ٠0٤٦٩٩  ٥
  ج د ٠0٤٥٣٥  ٤
  د ٠0٤٤٦٨  ٣
  د ٠0٤٣٧٧  ٢

  د ٠0٤٣٥٧  ١0٣
  د ٠0٤٤٠٣  ١

  ج د ٠0٤٥٦٩  ٠0٣
  )ألمعدالت ألتي تحمل  ألحروف 败فسھا ال تختلف مع败ویا ( * 
  

  .مقار败ة معدالت ألوزن أل败وعي لجمیع أأل艾جار ألمستعملة-:ثالثا
إال أن أأل��艾جار ) ٤الج��دول (الت أأل��艾جار أوض��حت أل败ت��ائج وج��ود ف��روق مع败وی��ة ب��ین مع��د

وق��د  ٦و٥تختل��ف مع败وی��ا ع��ن بعض��ھا أل��بعض وك��ذلك ألح��ال بال败س��بة لل��艾جرتین  ل��م ١٢و٩و٨و٧و٣و١
،ویع��زى ألتب��این ف��ي  ٠0٤٦٤٤وبمع��دل ع��ام ق��درة   ٠0٥١٢١إل��ى  ٠0٤٠٤١تراوح��ت ألمع��دالت م��ن  
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موق�ع وتح�ت 败ف�س ألظ�روف إل�ى ألت�أثیر ألوزن أل败وعي بین أ艾ـ�ـجار أل�败و熬 ألواح�د و أل败امی�ة ف�ي 败ف�س أل
  ). ١٩٨٥قصیر و آخرون،(ألوراثي 

  
 تباین معدالت ألوزن أل败وعي لجمیع األ艾جار: ) ٤(جدول ال

  معدل ألوزن أل败وعي  رقم أل艾جرة
  أ    ٠0٥١٢١  ١١
  أ ب  ٠0٤٩٢٦  ١٢
  أ ب  ٠0٤٨٨٨  ٩
  أ ب  ٠0٤٧٣٧  ٧
  أ ب  ٠0٤٧٣٠  ٣
  أ ب  ٠0٤٦٦٥  ٨
  أ ب  ٠0٤٦٦٠  ١
  ب  ٠0٤٦٣٩  ٦
  ب  ٠0٤٦٢٦  ٥
  ب ج ٠0٤٥٣٩  ١٠
  ج د  ٠0٤١٥٤  ٢
  د  ٠0٤٠٤١  ٤

  )ألمعدالت ألتي تحمل 败فس ألحروف ال تختلف مع败ویا ( * 
  
  لتباین تحلیل أ: ) ٥(جدول ال

  مجمو熬 ألمربعات  درجات ألحریة  مصادر ألتباین  مقار败ة معدالت الوزن ال败وعي لـ
  

  أوال
  

مج����������امیع أأل����������艾جار 
 تف������ا熬أالرومس������تویات 

  لساقضمن أ

  ** ٠0٠٠٢٧  ٣  )أ ( مجامیع أأل艾جار 
  ** ٠0٠٠٨٥  ٤  )ب (   أالرتفا熬مستویات 

  م. غ  ٠0٠٠٠١  ١٢  ب* لتداخل أ أ
  ٠0٠٠٠٣  ٤٠  لتجریبيألخطأ أ

  ثا败یا
  

  معدالت جمیع
  أأل艾جار

  ** ٠0٠٠٢٧  ١١  أأل艾جار
  ٠0٠٠٠٥  ٢٤  لتجریبيألخطأ أ

 ةع����艾را ت����مجموع����ة اث败  ثالثا
م�ن 败د ك�ل مت�ر 艾جرة ع

ألس�����اق وع�����败د ألقرم�����ة 
  لصدرومستوى أ

  ** ٠0٠٠٢٧  ١١  أالرتفا熬مستویات 

  
  لتجریبيالخطأ أ

  
٢٤  

  
٠0٠٠٠٤  

 م غیر مع败ویة. غ  ٠0٠١مع败ویة ع败د مستوى احتمال ** 
  ب艾كل م败فصلاجري كل تحلیل 
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PLANTATARTION 
Talal  K. Al-Takay 

Forestry Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ. ,Iraq. 
 

ABSTRACT 
     This work was put to determine the best value of specific gravity of Poplar 
nigra through different sampling criteria. Four groups of seven years old poplar 
trees were used (3, 5, 7 and 12 trees). Samples were taken at different heights 
from the stem of each tree(at :stump height , Breast height , at each one meter 
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and two meters along the stem )in addition other samples were taken from fixed 
position (at: Breast height ,1/2 and 2/3 the height of tree) to determine the 
specific gravity . The results showed , a significant variation among the groups 
of trees and throughout the stem height .It is found that the groups of 3 and 5 
trees gave values of specific gravity not representative to the actual values ,The 
same is true for the average values at breast height and for the three levels of 
height in the stem ,because it appeared that the first gave average value was 
lower and the second level gave higher average than the actual value of the 
specific gravity of poplar trees, while the average values at stump height in the 
group of 12 trees gave a considerable value which is close enough to the actual 
value ,and one can use it as a representative value of the specific gravity of 
Poplar nigra.  
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