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Populusالحور األسوداالرتفاع ألشجار القطر ومع عالقتھرة وـحجم القشوتخمین سمك  nigra L.
شمال العراقمشاجرفيالنامیة 

محمد عاصم سعید العلي
العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم الغابات

الخالصة
محافظة دھوك، وفي منطقة زاخو تحدیداُ، وذلك النتشار في شمال العراق، ضمنتم إجراء ھذا البحث

.مشاجر الحور األسود فیھا بشكل واسع ضمن مشاجر اروائیة یكون اعتماد السقي فیھا على نھر فیشخابور
تم اختیارھا بصورة عشوائیة بحیث تمثل واقع تلك وھي عبارة عن بقععینة٤٥تضمنت منطقة الدراسـة 

أخذت ، شرةقراءة للقطر فوق و تحت الق٨٦جمعتم البقع، ومن ھذهللبقعةھكتار ٠.١المشـاجر وبمساحة 
لھذه األقطاروالكثافات واألعمارشجرة نموذجیة تمثل كافة مستویات ارتفاع مختلفة لثالث عشرةمن

، )k(إیجاد عامل القشرة ألجلفي برنامج انحدار خطي وغیر خطيأدخلت البیانات التي جمعت.المشاجر
تم شجرة٣٠اعتماداً علىحجم القشرة للشجرة الواحدة وذلكإیجادتم بعد ذلك .٠.٩٥والذي كانت قیمتھ 

بعد .، ومن ثم طرح أحدھما من اآلخرحجم الشجرة فوق و تحت القشرةإیجادوذلك عن طریق اختیارھا، 
ھا ارتفاعمستوى الصدر ودقطر الشجرة عنوذلك تم إیجاد عالقات ریاضیة ما بین حجم القشرة من جھة 

متغیرات السھلة ھذه الاعتماداً علىالكلي من جھة أخرى، والتي من خاللھا نستطیع إیجاد حجم القشرة 
.  القطر تقدیر سمك القشرة من معرفة لمعادلة ریاضیة إیجادكذلك تم . القیاس

المقدمة 
من األنواع السـریعPopulus nigraیعد الحور األسـود  

ب)١٩٧٩داوؤد ، (عدة مجاالت مثل صناعة الشــخاط والصنادیق و أعمدة البناء 
نوع ٥٠(salicaseae).  لفالحینالمزارعین وامن قبل

التي تكون و الخاتوني، یـمتاز األول بكـثرة تفرعاتھ أما الثاني فیمتاز بصغر حجـمھ وصغر حـجم األغصان،و
).١٩٦٨، Reader(في معظم الحاالت عمودیة

°٣٧.٨و خط طول °٤٣-٤٢تقع منطقة الدراسـة على خط عرض 
٤٣٣.٨بمعدل 

و. یعد من أحد األفرع الرئیسیة لنھر دجـلةیجري فیھا نھر فیشخابور، والذي 
) ٢٠٠٠(Muhairweـتضمنت دراساتھم س

ا) ٢٠٠٣(WitkowskiوWilsonكذلك ـ
.ألشجار السافانا النامیة في أفریقیاما بین سمك القشرة و محیط الجذع عند مستوى الصدربدراسة العالقة

% ٢٠-١٠یتراوح معدل سمك القشرة ما بین 
قشرة إن . ن ال

.على تقدیر جید لحجم القشرة
إن طریقة عامل الق

تخموقد تم إجراء ھذه الدراسة من أجل).١٩٨٠(الخفاف
قطر 

.وارتفاعھا الكليdbhالشجرة عند 

٢٩/١٠/٢٠٠٨قبولھ  و٢٠٠٨/ ٢٦/٤اریخ تسلم البحث ت
و طرائقھ مواد البحث
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منطقة التي  لل امل  ـ ء مسح ش ا م إجر ت

.و كثافات مخـتلفة
٥٨٢.٥إن مساحة التشجیر بلغت تقریباً 

ؤقتة، سنوات لذا فأن عینات الدر٨إخضاعھا لدورات قطع قصیرة ال تتجاوز 
). ٢٠٠٢، وآخرونSchroder(أي إنھا تسـتخدم ألغراض الجرد لمرة واحـدة

لمشجر١٣ لك إذ، ا
ت

، كما تم )du(ھاتحتو) do(القشرة وكذلك عند ارتفاعات مختلفة فوق
).١(ح في  الجدولض، وكما موdoمن duطرح 

و سمك القشرة و مسافات الزراعةحت الفشرة القطر فوق و ت:)١(الجدول 

رقم 
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١٩.٣٢٩٠.٣٢١.٥٤٤٨.١١٧.٨٠.٣١١.٨
٢٨.٦٨٨.٤٠.٢٨١.٥٤٥٧.٤٩٧.٢٠.٢٩١.٨
٣٧.٨٦٧.٦٠.٢٦١.٥٤٦٦.٦٨٦.٤٠.٢٨١.٨
٤٧.٠٤٦.٨٠.٢٤١.٥٤٧٦.٢٨٦٠.٢٨١.٨
٥٦.٤٢٦.٢٠.٢٢١.٥٤٨٥.٦٧٥.٤٠.٢٧١.٨
٦٦.٠١٥.٨٠.٢١١.٥٤٩٥.٠٧٤.٨٠.٢٧١.٨
٧٥.٢٥٠.٢١.٥٥٠٤.١٤٣.٩٠.٢٤١.٨
٨٣.٩٩٣.٨٠.١٩١.٥٥١٧.٥٧.٢٠.٣٠.٣٦
٩٣.٥٨٣.٤٠.١٨١.٥٥٢٦.٨٨٦.٦٠.٢٨٠.٣٦
١٠٩.٣٩٠.٣١.٥٥٣٦.٤٦٦.٢٠.٢٦٠.٣٦
١١٨.٤٨٨.٢٠.٢٨١.٥٥٤٦.٢٤٦٠.٢٤٠.٣٦
١٢٧.٦٦٧.٤٠.٢٦١.٥٥٥٥.٨٢٥.٦٠.٢٢٠.٣٦
١٣٧.٢٦٧٠.٢٦١.٥٥٦٥.٤٢٥.٢٠.٢٢٠.٣٦
١٤٦.٦٤٦.٤٠.٢٤١.٥٥٧٥.٠١٤.٨٠.٢١٠.٣٦
١٥٥.٦٢٥.٤٠.٢٢١.٥٥٨٤.٧٤.٥٠.٢٠.٣٦
١٦٤.٨٢٤.٦٠.٢٢١.٥٥٩٣.٧٨٣.٦٠.١٨٠.٣٦
١٧٢.٩٨٢.٨٠.١٨١.٥٦٠٦.٨٩٦.٦٠.٢٩٠.٢٦
١٨٥.٠٤٤.٨٠.٢٤٠.٥٦١٦.٤٧٦.٢٠.٢٧٠.٢٦
١٩٤.٦٢٤.٤٠.٢٢٠.٥٦٢٥.٦٦٥.٤٠.٢٦٠.٢٦
٢٠٣.٨١٣.٦٠.٢١٠.٥٦٣٥.٤٥٥.٢٠.٢٥٠.٢٦
٢١٣.٣٩٣.٢٠.١٩٠.٥٦٤٤.٩٤٤.٧٠.٢٤٠.٢٦
٢٢٥.٨٤٥.٦٠.٢٤٠.٣٦٥٤.٤٣٤.٢٠.٢٣٠.٢٦
٢٣٥.٤٢٥.٢٠.٢٢٠.٣٦٦٣.٧١٣.٥٠.٢١٠.٢٦
٢٤٤.٩١٤.٧٠.٢١٠.٣٦٧٤.٠١٣.٨٠.٢١٠.٥٦
٢٥٣.٩٩٣.٨٠.١٩٠.٣٦٨٣.٤٣.٢٠.٢٠.٥٦
٢٦٣.٢٨٣.١٠.١٨٠.٣٦٩٢.٥٨٢.٤٠.١٨٠.٥٦
٢٧٧.١٤٦.٨٠.٣٤١.٢٧٠٣.٤٤٣.٢٠.٢٤٠.٦
٢٨٦.٧١٦.٤٠.٣١١.٢٧١٢.٨٢.٦٠.٢٠.٦
٢٩٦.٠٩٥.٨٠.٢٩١.٢٧٢٢.٠٤١.٩٠.١٤٠.٦
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٣٠٥.٦٤٥.٤٠.٢٤١.٢٧٣٧.٦٤٧.٣٥٠.٢٩١.٠
٣١٥.٤٤٥.٢٠.٢٤١.٢٧٤٧.٠٤٦.٨٠.٢٤١.٠
٣٢٥.١٤.٩٠.٢١.٢٧٥٦.٣٨٦.١٠.٢٨١.٠
٣٣٤.٥٩٤.٤٠.١٩١.٢٧٦٦.٠٣٥.٧٥٠.٢٨١.٠
٣٤٣.٧٧٣.٦٠.١٧١.٢٧٧٥.٤٥.١٥٠.٢٥١.٠
٣٥٨.٠٩٧.٨٠.٢٩٠.٥٦٧٨٤.٦٤.٤٠.٢١.٠
٣٦٧.٤٨٧.٢٠.٢٨٠.٥٦٧٩٣.٩٨٣.٧٥٠.٢٣١.٠
٣٧٧.١٦٦.٩٠.٢٦٠.٥٦٨٠٣.٩٣.٧٠.٢١.٠
٣٨٦.٤٥٦.٢٠.٢٥٠.٥٦٨١٦.١٥.٩٠.٢٠.٥
٣٩٥.٨٢٥.٦٠.٢٢٠.٥٦٨٢٥.٦٥.٣٦٠.٢٤٠.٥
٤٠٥.٦٥.٤٠.٢٠.٥٦٨٣٥.٣٥.١٠.٢٠.٥
٤١٥.١٨٥٠.١٨٠.٥٦٨٤٤.٦٤.٤٠.٢٠.٥
٤٢٤.٥٦٤.٤٠.١٦٠.٥٦٨٥٤.٢٥٤.١٠.١٥٠.٥
٤٣٨.٧٣٨.٤٠.٣٣١.٨٨٦٣.٨٣.٦٥٠.١٥٠.٥

النتائج و المناقشة 
ت مختلفة ما بین قاعدة الشـجرة معادلة انحدار بین القطر فوق القشرة وتحت القشرة عند مستویاتم إیجاد

، و قدذلك باستخدام البرامج اإلحصائیةوقمتھاو
.یوضح ھذه العالقة) ١(والشكل،)١٩٩٤(Hengstو Jeffreyما أشار إلیھ 
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العالقة الخطیة ما بین القطر فوق و تحت القشرة ألشجار الحور األسود) : ١(الشكل 

:نستدل من ھذه المعادلة والتي كانت 
du = - 0.162197 + 0.983428 do

( ھي ثابت،doوduأن النسـبة بین القطرین 
Muhairwe ،(و ) ٢٠٠٠WilsonوWitkowski٢٠٠٣ .(

:) K(وبما أن عامل القشرة 
k = du / do )( تة عند أيون ثاب

لخـفاف ، ( R2و).٢٠٠٠، Muhairwe( و) ١٩٨٠ا

الراوي ، (٠.٠٩١٩تساوي .S.Eوقیمة ٩٩.٦
).٢(وكما في الشكل ،ھ توزیع االنحرافات بشكل عشوائي، والذي اتضح من خالل)١٩٨٠
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Residual Plot

predicted du_cm
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توزیع االنحرافات بشكل عشوائي حول القیم الحقیقیة): ٢( الشكل 

،الد ووجلنظراً 
:بالمعادلة اآلتیة

du = a + b*do    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1
:حیث أن 

do = سم(القطر فوق القشرة ( ،du = القطر تحت القشرة)سم ( ،a , b =ثوابت المعادلة الریاضیة

 )a =قطة أي، ) صفر أن بعد ن
:سوف تصبح ) ١(رقم ةحور السـیني ھو صفر لذا فأن المعادلالمحنى عن تقاطع المن

du = b* do ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2

:أن أي
du = Kdo       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3

:ومن ثم 
K = du / do    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4

:تم استخدام العالقة الریاضیة اآلتیة.لكافة عینات الدراسة، ولكي تمثل الواقع)  K( وإلیجاد عامل القشرة 

= 460.21 / 480.4 = 0.957 


n

i
do

1

/ 


n

i
du

1

K

تم الحصول علیھا من قسمة مجموع العمود الثالث على مجموع العمود الثانيو،٠.٩٥= kحیث كانت قیمة 
.)١٩٥٣،Meyer(ھذا یتفق مع ما حصل علیھ و

لعلي (جدول الحجوم المحلي من تطبیق معادلة  ، والتي )٢٠٠٥،ا
:كانت

V = 0.00007*D 2.8433

).Vo(على جمیع األشجار سوف نحصل على الحجم فوق القشرة 

)do(رة ـ) Vu(وللحصول على الحجم تحت القشرة
:، وذلك عن طریق استخدام عامل القشرة أي أن )du( رةـالقش

du= do * K
)Vu(ومن ثم نستخدم قانون الحجم مرة أخرى، لنحصل على الحجم تحت القشرة 

:أن أيمن خالل طرح الحجم الثاني من الحجم األول، )  Vb(القشرة 
Vb = Vo - Vu

)سم(القیم المقدرة للقطر 
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:حیث أن 
Vb = ٣م(حجم القشرة ( ،Vo =حجم الشجرة فوق القشرة)٣م ( ،Vu =لشجرة تحت القشرة حجم ا)٣م (

مطولة بعض الشيء وتحتاج إلى جھد إوحیث أن ھذه الطریقة تعد
ھلإذ
مباشرة، ةة بصورتضمنت الطریقة إیجاد حجم القشر. أسرع واقل تكلفةو

لقـشـ ا
).٢(حجم القشرة، وكما في الجدول و الصدر فوق القشرة

التي تربط ما بین الحجم و القطر عند مستوى الصدرتالمعادال:)٢(الجدول 
R2المعادلـــــــــــةت

معامل التحدید
S.E.

الخطأ القیاسي
١Vb= -0.0015361+0.000508845 (do)٩٦.٧٧٠.٠٠٠١٦
٢Vb= -0.00326027+0.00274342*Log(do)٩٠.٨٧٠.٠٠٠٢٧
٣Vb= -0.000156568+0.0000428725*(do)2٩٨.٨٢٠.٠٠٠٠٩

، وذلك ) ٣(على المعادلة االختیارإلحصائیة على ھذه المعادالت، وقع بعد إجراء بعض االختبارات ا
:، والتي كانتاألدنىوالخطأ القیاسياألعلىدقة من حیث قیمة معامل التحدیدألنھا أكثر

Vb= -0.000156568 + 0.0000428725*(do)2

ومن ثم اجري علیھا اختبار تحلیل .٠.٠٠٠٠٩وقیمة الخطأ القیاسي٩٨.٨٢حیث كانت قیمة معامل التحدید
كانت قیم االنحرافات موزعة بصورة عشوائیة حول القیم الحقیقیة، وكما في إذ، )١٩٨٠، الراوي(البواقي، 

).٣(الشكل 

توزیع االنحرافات بشكل عشوائي حول القیم الحقیقیة:)٣(الشكل 

.األشجار الموجودة في وحدة المساحة 
لمعروف ــإن بصغر حجمود وا از  وني تمت ات ، داؤديال(بالخ

١٩٧٩ .(
تم 

.)٣( الشجرة الكلي و حجم القشرة،حیث تم الحصول على عدة معادالت وكما في الجدول 
و حجم القشرةالمعادالت التي تربط ما بین االرتفاع الكلي للشجرة:)٣( الجدول 
R2المعادلـــــــةت

معامل التحدید
S.E.

الخطأ القیاسي
١Vb = - 0.00388448 + 0.00252371*log(H)٨٢.٤٦٠.٠٠٠٣٧
٢Vb = 0.000124734 + 0.0000159284*(H)2٨١.٢٢٠.٠٠٠٣٩
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٣Vb = - 0.0112087 + 0.00827625 *(H)0.2٨٢.٨١٠.٠٠٠٣٧
٤Vb = - 0.00112445 + 0.000295116*(H)٨٢.٩٩٠.٠٠٠٣٧

وذلك )  ٤(
.ألنھا أكثر دقة من حیث قیمة معامل التحدید والخطأ القیاسي

Vb = - 0.00112445 + 0.000295116*(H)
وقیمة الخطأ القیاسي ٨٢.٩٩ھيكانت قیمة معامل التحدیدورة،ھي االرتفاع الكلي للشجHحیث أن 

، والذي ظھر من خاللھ أن )١٩٨٠(على المعادلة تحلیل البواقي، الراويأیضا أجري .٠.٠٠٠٣٧
، األمر الذي یؤكد دقة )٤( االنحرافات موزعة بصورة عشوائیة حول القیم الحقیقیة، وكما في الشكل 

.المعادلة

توزیع االنحرافات بشكل عشوائي حول القیم الحقیقیة:)٤( الشكل 

:كمتغیرات مستقلة نتیجة أفضل من المعادلتین السابقتین،  وكما ھو مالحظ في المعادلة اآلتیة
Vb = - 0.000114239 + 0.00000933828*(do)2.6 + 0.0000527304*(h)

٩٩.١٣٠.٠٠٠٠٥ .
).٥( جیدة، وكما في الشكل 
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الحور األسود، من خاللھا إیجاد سمك القشرة ألشجاركذلك تم الحصول على  معادلة خطیة  یمكن من 
إذ، )١٩٩٤،JefferyوGretel(در، وصرفة القطر عند مستوى العم

البھا بأن العالقة الخطیة ما بین القطرانتائج الدراسة التي قام
:كانت المعادلة كما یأتيقد و

B = 1.00844 + 0.234542* do
:حیت أن 

B = ملم(سمك القشرة  ضعف (،do =در فوق القشرة صالقطر عند مستوى ال)سم(

لمعادلتضعأخد قو. ٦٨.٣٠.٢٥ھيمعامل التحدیدقیمةكانت  ةا
توزیع من خاللھ  تضح، والذي ا)١٩٨٠، الراوي(البواقي، 

).٦(وكما في الشكل . األمر الذي یدل على دقة المعادلة و صالحیتھا لالستخدام 

توزیع االنحرافات بشكل عشوائي حول القیم الحقیقیة:)٦(الشكل

نستنتج من ھذا البحث انھ ھنالك عالقة خطیة ما بین القطر فوق و 

. القشرة

ESTIMATION OF THICKNESS AND VOLUME OF THE BARK AND ITS
RELATIONSHIP WITH THE DIAMETER AND THE HEIGHT OF

Populus nigra L TREES GROWN IN STANDS AT THE NORTHERN OF
IRAQ

Mohammed Asim Saeed Al-Ali
Mosul University /College of Agric. and Forestry/ Forestry Dept./ Iraq

ABSTRACT
The study was carried out in Dohok in the north of Iraq, exactly in Zakho

region, Where Populus nigra stands are widely spread within irrigated stands that
are depending on feshkhabour river. Study area involved (45) samples which are
randomly selected regions that represents state of the stands. Each sample was (0.1)
hectare area, from these plots eighty six reading were recorded for the diameter over
and under the bark taken from different height level for 13 standard trees that
represent all ages, densities, and diameters for these stands. Data were inserted in
linear and non linear regression program, to determine bark factor (K), which found
to be (0.95). The volume of the bark was calculated by taking (30) standard trees
that represent all ages and densities. Tree volume over and under the bark and
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difference between them were calculated. Several mathematical equations were
found that represent the relation between bark volume as a depended variable, and
the diameter at d.b.h. and total height as an in depended variables. From these
equations, bark volume was estimated depending on these easy in depended
variables. Also we be able to found a mathematical equation to estimate bark
thickness from diameter.
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