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في أبعاد األوعیة والوزن النوعي ألشجار الجنار ضمن الساقتأثیر مستویات مختلفة من االرتفاع والقطر
occidentalisالغربي L.Platanusالنامیة في مشجر غابات نینوى

ي           شھلة عبد الرزاق بشیرطالل قاسم ا برا ھیم التكامان المالح   یف سلوعبد الرزاق رؤ
العراق/ جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات / غابات قسم ال

ألخالصة
سنوات لدراسة أبعاد عناصر األوعیة ١٠أخالف بعمر أسقطت شجرتا جنار غربي نامیتان بشكل

أقراص من كل ٨حیث أخذت ،والوزن النوعي وتباین ھذه الصفات بین األشجار وضمنھا طولیا وقطریا
عینات ضمن ٥كما أخذت ،متر بین كل قرص٢متر وبمسافة ١٤.٣٠ى ارتفاعشجرة بدءا من القرمة وال

أن معدل طول وقد بینت النتائج ،كل قرص من اللب والى القشرة وجمیعھا تمثل االتجاه الشمالي لكل شجرة
في حین بلغ معدل الوزن مایكرون٧٩.٤١أما معدل قطره فقد بلغملیمتر٠.٥٦٦عنصر الوعاء یساوي 

ت زیادة من وقد تباینت معدالت طول وقطر عنصر الوعاء طولیا ضمن الساق فقد وجد،٠.٥٩٤عيالنو
ن ثم قلت مایكرو٩٣.٠١و ملیمتر٠.٦٠٨المعدالتأعلىحیث وجدت متر٢.٣٠القرمة والى ارتفاع

ص إلى متر ثم عاودت التناق١٠.٣٠حیث ازدادت بعدھا إلى ارتفاعمتر٨.٣٠المعدالت إلى ارتفاع
تفاع ضمن الساق وكان أعلى معدلوقد قلت معدالت الوزن النوعي بزیادة االر،متر١٤.٣٠رتفاعا

إلىتقسیم الساق إمكانیةوقد بینت النتائج متر١٤.٣٠عند ارتفاع ٠.٥٥٤عند القرمة واقل معدل٠.٦٤٩
ر عنصر الوعاء ضمن كما تباینت معدالت طول وقط. متجانسة من حیث الوزن النوعيمنفردةقطع

ملیمتر٠.٥٣٩(ة وكانت اقل المعدالت عند اللبمستویات القطر أیضا فقد وجدت زیادة من اللب والى القشر
وجد في حین،مایكرون٨٥.٠٦٦وملیمتر٠.٦١٢ووجدت أعالھا قرب القشرة) كرونمای٧٤.٥٣و 

اللب واقل معدل عند٠.٦١٩معدل لب والى القشرة وكان أعلى تناقص في معدالت الوزن النوعي من ال
وقد كانت الفروق معنویة بین المعدالت لجمیع الصفات المدروسة بین األشجار ،قرب القشرة٠.٥٦١

. وضمنھا طولیا وقطریا باستثناء الفرق بین معدالت طول الوعاء بین األشجار

المقدمة
Platanus occidentalisأدخل الجنار الغربي  L.اق وموطنة األصلي المكسیك وكندا إلى العر

ع مستقیم وطویل وخشبھ صلب ذو ونجحت زراعتھ في المشاجر االروائیة ویمتاز بان نموه سریع ذو جذ
، الداؤؤدي(اقتصادیھ عالیھ بسبب الكتلة ألحیھ التي ینتجھا باالضافھ إلى المظھر الجمیل للشجرةقیمة

،)١٩٧٩، شھباز(ي أو قد یفوقھ في بعض صفات القوةویماثل خشب الجنار خشب الزان األمریك،)١٩٧٩
وھو من األخشاب الثمینة ویستخدم في صناعات عدیدة كصناعة األثاث وألواح األبواب ورقائق الخشب 

لسرعة نموه ونظرا ،وصناعة الصنادیق وعیدان الثقاب ویستعمل كذلك في البناء وصناعة ألعجینھ السلیلوزیھ
والجبوري، ١٩٩٩,الحدیدي(ف فقد حظي باھتمام واسع من قبل التنمویینخالولقدرتھ على إعطاء اال

ألبعاد عناصر أالوعیھ تأثیر على خواص الخشب فزیادتھا تؤدي إلى تسھیل عملیة حفظ وتصمیغ ). ٢٠٠٧
،)١٩٨٠،BruceوDudley(كما أن زیادة كمیتھا وحجمھا تؤدي إلى نقصان الوزن النوعي،األخشاب

أالوعیھ كبیرة من قواه ألمیكانیكیھ وتؤثر كذلك على صفات الورق الناتج بشكل مباشر فعناصروبالتالي تقلل
یعبر عن الوزن النوعي بأنھ .الحجم یمكن أن تنفصل من سطح ألورقھ مكونة مشكلة في صناعھ الورق

ؤدي إلى زیادة ربي تإن زیادة الوزن النوعي للجنار الغ، )١٩٦٥,.For. Prod. Lab(الخشبلجودة المفتاح 
، Lee(الجاف لوحدة المساحة إلى وحدة الحجم للخشب وتعني أیضا زیادة في الوزنإنتاج ألعجینة نسبة

وللشرقي ٠.٥٨أن الوزن النوعي للجنار الغربي یساوي ) ٢٠٠٠(Dallwitzو Richterوقد وجد ) ١٩٧٢
الوزن النوعي للجنار الشرقي النامي فقد وجد أن ) ١٩٧٩(، أما شھباز ٠.٣٨أما للجنار شبیھ األسر ٠.٦٥

.٠.٥٩٣في مشجر نینوى یساوي 
ولمعرفة أبعاد عناصر األوعیة والوزن النوعي وطریقة تباینھا بین األشجار وضمنھا في خشب الجنار 
الغربي النامي كاخالف في مشجر نینوى ولتكوین فكرة واضحة عن مدى إمكانیة استغالل خشبھ في 

.ختلفة وضع ھذا البحثالصناعات الخشبیة الم
__________________________________

١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ  ٢٠٠٨/ ٧/ ١تاریخ تسلم البحث 



ولمعرفة أبعاد عناصر األوعیة والوزن النوعي وطریقة تباینھا بین األشجار وضمنھا في خشب الجنار 
إمكانیة استغالل خشبھ في الغربي النامي كاخالف في مشجر نینوى ولتكوین فكرة واضحة عن مدى 

.الصناعات الخشبیة المختلفة وضع ھذا البحث

مواد البحث وطرائقھ
في مشجر نینوى ) خلفھ واحدة لكل قرمة(بشكل أخالف تینتم إسقاط شجرتي جنار غربي نامی

متر١٧.١٣لكل شجرة وكان معدل ارتفاعھما سنوات بعد أن ثبت االتجاه الشمالي ١٠االروائي بعمر 
متر ابتدءا من القرمة ثم اخذ ٢قطع طول كل منھا٨و قطع كل ساق إلى ،سنتیمتر٣٠.١١ومعدل قطریھما 

لكل ساق ثم عینت منطقة اللب لكل قرص ٨سنتیمتر من أسفل كل قطعة لیبلغ عدد األقراص ٥قرص بسمك 
ثم ) في االتجاه الشمالي للساقتقع جمیعھا (أجزاء متساویة٥وقسمت المسافة من اللب إلى القشرة إلى 

وقد تم فصل الخالیا ،استعمل األول لفصل الخالیا والثاني لتعین الوزن النوعي،نجزئت كل عینة إلى جزئیی
إلى قطع % ٣٠وحامض ألخلیك الثلجي %٩تركیز الھیدروجیندكسیجمین متساویین من بیروبإضافة ح

ا في قناني زجاجیة ثم وضعت ھذه القناني في الفرن عند صغیرة بحجم عیدان الثقاب من كل عینة بعد وضعھ
بعدھا غسلت العینات بالماء الجاري ورجت كل عینة بلطف ،ساعة٢٤درجة مئویة لمدة ٦٥درجة حرارة 

وتم قیاس طول وقطر عنصر ،بعد إضافة كمیة من الماء المقطر إلیھا للحصول على الخالیا المفصولة
مع عدسة مدرجة بعد وضع الخالیا المفصولة على Moticباستعمال المجھر ) قراءة لكل صفة٢٥( الوعاء

وقد حسب ألوزن ألنوعي بعد أن جزئت ألعینات وجففت ھوائیا ثم وضعت  في ألفرن عند ،شرائح مؤقتة
رجة مئویة لحین ثبات ألوزن و بعد إخراجھا من ألفرن بردت وعین وزنھا د١٠٥–١٠٣درجة حرارة

رقمي حساس ثم غمرت في منصھر شمع ألبارافین لتكوین طبقة رقیقة عازلة تمنع امتصاص بواسطة میزان 
و آخرونBrownوعین حجم كل نموذج بطریقة ألغمر وفقا لطریقةألماء من قبل ألنموذج عند غمره فیھ،

-:، وتم حساب ألوزن ألنوعي وفقا للقانون ألتالي )١٩٥٢(
لماء من انفسھ وزن ألحجم/ألنموذج بعد ألتجفیف بالفرنوزن =ألوزن ألنوعي للنموذج 
حیث استخدم التصمیم العشوائي )SAS(ء التحلیل اإلحصائي وفقا لنظام ألـوقد استعمل الحاسوب إلجرا

رتفاع الالعامل مستویات ٨وعامل الشجرة بمستویینتضمبثالث عواملعاملیھلتجربة ) CRD(الكامل 
الیجاد ) ١٩٥٥، Duncan Multiple Range Test(كما استخدم اختبار دنكن .قطرل اللعاممستویات٥و 

.٠.٠٥عند مستوى احتمال لصفات المدروسةالمعامالت لالفروقات المعنویة بین متوسطات

والمناقشةالنتائج 
إذ. تھااخالقاً لتحلیل التباین ان ھناك فرو) ١(یبین الجدول 

تمال ھناك فروقاً أن اح وى  ت ٠.٠١تحت مس
 .

تمال اً معنویاً االرتفاع فرق اح وى  ت تحت مس وعي  ن ل لوزن ا ا ٠.٠١في 
. ٠.٠٥عنصرالقطر في قطر

التداخل أما، ٠.٠١
قطر٠.٠٥الثالثي بین األشجار ومستویات االرتفاع والقط صرعنفي 

. في الوزن النوعي٠.٠١الوعاء وتحت مستوى احتمال 
:أبعاد عناصر أالوعیة : أوال

ملیمتراً، وقد تباینت معدالت ٠.٥٦٦وجد أن معدل طول عنصر الوعاء یساوي :طول عنصر الوعاء: أ
والقطر ضمن الساق، وقد وجدت زیادة في طول عنصر طول عنصر الوعاء معنویا مع مستویات االرتفاع

متر لكنھا ٨.٣٠متر من الساق ثم قلت المعدالت إلى ارتفاع ٢.٣٠متر إلى ارتفاع ٠.٣الوعاء من القرمة 
متر من الساق ، وقد وجد أعلى ١٤.٣٠متر تال ذلك نقصان إلى ارتفاع ١٠.٣٠عاودت الزیادة إلى ارتفاع 

متر من الساق ١٤.٣٠ملیمتر عند ارتفاع ٠.٥٠٤متر وكان اقل معدل ٢.٣٠عند ارتفاع٠.٦٠٣معدل 
زیادة في طول عنصر الوعاء في ثالثة أنواع من القوغ إلى ارتفاع ) ١٩٨٨(لقد وجد ألعبادي ). ٢الجدول (

فقد وجد زیادة في ) ١٩٨٣(من الساق ، أما حنا ١٤.٣٠متر من الساق ثم تناقصت المعدالت إلى المتر٦.٥
متر من الساق أعقبھا تناقص مع زیادة االرتفاع ضمن الساق في ٤،٣٠ول عنصر الوعاء إلى ارتفاع ط

.أشجار الیوكالبتس 



تحلیل التباین لمتوسطات مربعات العوامل المدروسة ): ١(الجدول 

غ م غیر معنویة٠.٠٥معنویة تحت مستوى احتمال *  ٠.٠١معنویة تحت مستوى احتمال ** 

توفر االوكسینات مما یؤدي إلىعاء بزیادة االرتفاع ضمن الساق ویعزى سبب نقصان طول عنصر الو
قصیر (قصیرة مقارنة مع بقیھ مناطق الساق أوعیھإعطاءإلىزیادة سرعة انقسام الخالیا ویؤدي ذلك إلى

متر فقد وجد١٠.٣٠ولتفسیر سبب معاودة الزیادة في طول عنصر الوعاء إلى ارتفاع ،)١٩٨٥،وآخرون
EcksteinوFrisse)من التغیرات أكثرعلى حجم الوعاء أخرىإلىمن سنھ المناخیةالتغیرات أن) ١٩٨٠

من ٢٠٠٣نیسانالتغیرات التي تعرضت لھا غابة نینوى بعدإلىوقد یعود سبب ذلك في عرض حلقة النمو،
وعدم انتقالھا الوكسیناتوبالتالي قلة االنامیةو القمم األوراققلة إلىأدىالذي األمرقلتھأوانعدام السقي 

.اكبر بسبب بطئ عملیة االنقسامخالیا ذات طولإنتاجإلىيمما یؤدلألعلى
إلىمن اللب في طول عنصر الوعاءمعنویةفقد وجدت زیادة للتباین مع مستویات القطر بالنسبةأما

)١المستوى (تختلف معنویا مع اللبالمستوى الثاني لكنھا لم دملیمتر عن٠.٥٣٤القشرة وقد وجد اقل معدل 
Bendtsenوقد وجد كل من ).٣(الجدول) ٥المستوى (القشرةبملیمتر قر٠.٦١٢٢اكبر معدل وكان

القشرة في إلىدة في طول عنصر الوعاء من اللب ازی)١٩٨٨(والعبادي) ١٩٨٣(وحنا) ١٩٨١(وآخرون
القشرة ضمن الساق إلىول عنصر الوعاء من اللب ویعزى سبب الزیادة في طالقوغ والیوكالبتس،أشجار

بین معنویةولم تكن الفروق ،)١٩٨٥،وآخرونقصیر (زیادة حجم الخالیا النشوئیة مع زیادة العمر إلى
. )١الجدول(في طول عنصر الوعاء األشجار

قطر عنصر مایكرون وقد تباینت معدالت ٧٩.٤٥بلغ معدل قطر عنصر الوعاء :قطر عنصر الوعاء : ب
مع مستویات االرتفاع فقد وجدت نبالنسبة للتبای،ضمن الساقالوعاء معنویا مع مستویات االرتفاع والقطر

اذمتر ٨.٣٠ارتفاع إلىثم تناقصت المعدالت٢.٣٠حتى المترالقرمةزیادة في معدل قطر الوعاء من 
وقد وجد ، ضمن الساقمتر١٤.٣٠فاعاالرتإلىثم عاودت االنخفاض ١٠.٣٠بالزیادة حتى المتربدأت
متر من ١٤.٣٠عند ارتفاع مایكرون٥٨.٨٤واقل معدل ٢.٣٠عند المترمایكرون٩٣.٠١معدل أعلى
معنویةمتر من الساق لم تكن ٢.٣٠وارتفاع )متر٠.٣٠( القرمةالمعدالت عند الفروقات فيأنإال،الساق

وجدوقد،)٢الجدول(من الساق متر١٠.٣٠و٨.٣٠و ٦.٣٠رتفاعات الاوكذلك الحال للمعدالت عند 
Bendtsenتناقص في معدالت قطر عنصر الوعاء بزیادة االرتفاع )١٩٨٨(ألعباديو) ١٩٨١(وآخرون

رتفاع ویعود سبب التناقص في قطر عنصر الوعاء بزیادة اال.القوغأشجارمن أنواعضمن الساق في عدة 
الخالیا سرعھ انقسام إلىالساق مما یؤدي أعلىة من االوكسینات في توفر كمیات كبیرإلىضمن الساق 

بین حجم عنصر عكسیةعالقة) ١٩٦٦(Taylorوقد وجدقصیرة،أوعیھتكوین عناصر إلىویؤدي 
حلقات النمو تزداد في العرض مع أنإلى) ١٩٨٥(وآخرونقصیر ویشیرالوعاء وعرض حلقات النمو،

التربةعملیة نقل الماء من أنإلىضافھا،التاجأسفلأقصاھاإلىحتى تصل زیادة االرتفاع ضمن الساق
أنیقل قطر عنصر الوعاء بزیادة االرتفاع ضمن الساق لتسھیل عملیة النقل، ذلك أنیتطلب الساقأعلىإلى

).١٩٨١سمیر،النجار و(قوة الشد داخل عنصر الوعاء تتناسب عكسیا مع نصف قطر الوعاء
، فقد وجدت زیادة في معدل قطر عنصر تباین معدالت قطر عنصر الوعاء مع مستویات القطرماأ

٨٥.٠٦٦معدل أعلىمایكرون عند اللب بینما كان ٧٤.٥٣، وكان اقل معدل الوعاء من اللب والى القشرة
في ) ١٩٨١(وآخرونBendtsenمع ما وجدهالنتیجة، وتتطابق ھذه )٣الجدول(مایكرون قرب القشرة 
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*٠.٠٠٠٩٨*٢٠١.١٩٧غ م٤٠.٠٠٢٤ج×أ

**٠.٠٠٠٩٧**٣٢٠.٧٣٠**٢٨٠.٠١٣٤ج×ب
**٠.٠٠٠٩٥*١٠٣.٧٤٢غ م٢٨٠.٠٠١١ج×ب×أ

١٦٠٠.٠٠١٦٦٦.٣٥٧٠.٠٠٠٣٨الخطأ التجریبي



الیوكالبتس حیث وجدت زیادة في قطر عنصر الوعاء من اللب أشجارفي ) ١٩٨٣(القوغ ونتائج حناأشجار
.)١٩٨٥قصیر وآخرون، (إلى زیادة حجم الخالیا النشوئیة مع زیادة العمر ویعزى السببوالى القشرة،

مع ما وجدهالنتیجةھذه وتتفق٠.٥٩٤معدل الوزن النوعي یساوي أنوجد :الوزن النوعي: ثانیا
RichterوDallwitz)وقد تباینت معدالت الوزن النوعي معنویا مع مستویات للجنار الغربي،) ٢٠٠٠

.االرتفاع والقطر ضمن الساق
بینت النتائج وجود نقصان معنوي في تباین الوزن النوعي مع مستویات االرتفاع ضمن الساق،بالنسبة ل

٠.٦٤٩معدل أعلىحیث وجد متر ضمن الساق،١٤.٣٠تفاع والى ارالقرمةعي من معدالت الوزن النو
Land، وتتفق ھذه النتائج مع )٢الجدول(متر من الساق ١٤.٣٠عند ارتفاع ٠.٥٥٤واقل معدل القرمةعند 

ومع ما الوزن النوعي للجنار الغربي یقل بزیادة االرتفاع ضمن الساق أنالذي وجد ) ١٩٨٠(
األخشابنوع من ١٧من تناقص للوزن النوعي بزیادة االرتفاع في)١٩٧٣(وآخرونOkkonenوجده

أنإالبین المعدالت معنویةوعلى الرغم من وجود فروق ،للدراسةخضعت نوعا٢٨من مجموع التجاریة
و٦.٣٠بین االرتفاعات معنویةتر من الساق ولم تكن م٤.٣٠و ٢.٣٠الفروق كانت قلیلھ عند االرتفاعات 

وجود نوع من التجانس إلىویشیر ذلك متر من الساق،١٢.٣٠و١٠.٣٠متر وكذلك بین االرتفاعات ٨.٣٠
.من ساق الجنارضمن تلك االرتفاعاتالواقعةبین قطع الساق 

)١٩٧٧(وآخرونDuleyولتفسیر سبب تناقص الوزن النوعي بزیادة االرتفاع ضمن الساق فقد وجد
تأثیرھاأنوبین ،خالفاكالنامیةالجنار الغربي أشجارفي أالوعیھةبین الوزن النوعي ونسبسلبیھ ةعالق

أالوعیةزیادة في نسبة) ١٩٦٩(Isebrandوجدكذلكاالختالف في سمك جدار اللیف، تأثیركبر من أ
.بزیادة االرتفاع ضمن الساق

لوزن النوعي مع مستویات االرتفاع ضمن الساق طریقة تباین معدالت أبعاد عناصر أالوعیھ وا): ٢(الجدول
وبین األشجار

المعدالت التي تحمل الحروف نفسھا ال تختلف معنویا( 

، بینت النتائج وجود نقصان في الوزن النوعي من اللب ن الوزن النوعي مع مستویات القطرلتبایبالنسبةأما
وقد كانت قرب القشرة، ٠.٥٦١٠عند اللب واقل معدل ٠.٦١٩٧معدل أعلىوقد وجد ،والى القشرة

، ویعود سبب تناقص الوزن النوعي من اللب والى )٣الجدول(٥و ٤باستثناء المستویینمعنویةالفروق 
Dudley(الجنار الغربيأشجارفي أالوعیھبین الوزن النوعي ونسبة حجم عكسیةعالقةوجود إلىالقشرة 

).١٩٦٩،Isebrand(بزیادة عمر التكوینأالوعیھیادة نسبةوز) ١٩٧٧،وآخرون

طریقة تباین معدالت أبعاد عناصر أالوعیھ والوزن النوعي مع مستویات القطر): ٣(الجدول 

مستویات االرتفاع 
)متر ( ضمن الساق

معدل طول عنصر 
)ملیمتر ( الوعاء 

معدل قطر عنصر 
معدل الوزن النوعي)مایكرون ( الوعاء 

ھـ٠.٥٥٤ھـ٥٨.٨٤ھـ١٤.٣٠٠.٥٠٤
د٠.٥٧٠د٦٤.٨٧د١٢.٣٠٠.٥٥٠
د٠.٥٧٠ج٧٩.٧٦أ١٠.٣٠٠.٥٩٩
ج٠.٥٩٩ج٧٨.٠٧ج  د٨.٣٠٠.٥٥١
ج٠.٥٩٦ج٨٢.٣١ب ج٦.٣٠٠.٥٧٢
ب ج٠.٦٠٢ب٨٦.٩٩ب٤.٣٠٠.٥٧٦
ب٠.٦١١أ٩٣.٠١أ٢.٣٠٠.٦٠٨

أ٠.٦٤٩أ٩١.٤٥ب ج د٠.٣٠٠.٥٦٨القرمة 
٠.٥٦٦٧٩.٤١٠.٥٩٤المعدل العام

ب٠.٥٨١ب٧٨.٠٢أ٠.٥٦٢)١(معدل الشجرة 
أ٠.٦٠٧أ٨٠.٨٣أ٠.٥٧٠)٢(معدل الشجرة 

معدل طول الوعاء مستویات القطر
)ملیمتر ( 

معدل قطر الوعاء 
معدل الوزن النوعي)مایكرون ( 



)ت التي تحمل الحروف نفسھا ال تختلف معنویا المعدال( 

)٤ (
، )متر١٤.٣(وحتى مستوى ارتفاع ) متر٠.٣(بشكل عام وجود تناقص في الوزن النوعي ابتداءً من القرمة 

. وھذه النتائج مطابقة لتأثیر عا
) ٥جدول ال(األشجار مع مستویات القطر في قطر الوعاء 

. نحو القشرة لكال الشجرتین
.القشرة

تأثیر تداخل األشجار مع مستویات االرتفاع في الوزن النوعي): ٤(الجدول 

)م(االرتفاعات األشجار 
٠.٣٢.٣٤.٣٦.٣٨.٣١٠.٣١٢.٣١٤.٣

آ٠.٦٤١االولى
و٠.٥٣٦و٠.٥٤٢ھـ و٠.٥٥٩دھـ٠.٥٧٩دھـ٠.٥٨٤ج د٠.٦٠٢ج د٠.٦٠٣ب

ھـ٠.٥٧١ج د٠.٥٩٧دھـ٠.٥٨١ب ج٠.٦١٨ج٠.٦١٠ج د٠.٦٠٢ب ج٠.٦٢١آ٠.٦٥٧الثانیة
)المعدالت التي تحمل الحروف نفسھا ال تختلف معنویا  ( 

تأثیر تداخل األشجار مع مستویات القطر في قطر عنصر الوعاء والوزن النوعي): ٥(الجدول 

مستویات القطراألشجار الصفات
)٥(المستوى )٤(المستوى )٣(المستوى )٢(المستوى )١(اللب 

قطر عنصر 
)مایكرون(الوعاء 

آ٨٩.٣٧٨ج- آ٨١.٣٩٨ج- آ٨٠.٧٥٣ب ج٧٥.٧٩٥ب ج٧٧.٠١٨االولى
ج- آ٨٠.٧٥٣آب٨٣.٣٠٠ج- آ٨٠.٣٥٩ب ج٧٣.٧٥٨ج٧٢.٠٦٠الثانیة

و٠.٥٤٨و-ھـ٠.٥٦٨ھـ-ج٠.٥٨٧ج د٠.٥٩٤ب ج٠.٦٠٧االولىالوزن النوعي 
د ھـ٠.٥٧٤ب ج٠.٦٠٧ب ج٠.٦٠١آ ب٠.٦٣٢آ٠.٦٣٢الثانیة

)المعدالت التي تحمل الحروف نفسھا ال تختلف معنویا  ( 

. وكانت ھذه النتائج ایضاً متماثلة مع تأثیر العوامل الرئیسیة على الصفات المدروسة
قطربشكل عام ان ھناك ) ٦(جدول الفیظھر ستویات القطر تداخل مستویات االرتفاع مع م في طول و ان  قص ن

عنصر
نصر. التداخل ع

. االرتفاعمستویات

.الرئیسیة على الصفات المدروسة

تأثیر تداخل مستویات االرتفاع مع مستویات القطر في طول وقطر عنصر الوعاء والوزن النوعي): ٦(الجدول 
مستویات الصفات

القطر
)م(مستویات االرتفاع 
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د٠.٥٨٧أ ب٨٢.٣٤ب٠.٥٨٨)٤(المستوى   
د٠.٥٦١أ٨٥.٠٦أ٠.٦١٢)٥(قرب القشرة
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)المعدالت التي تحمل الحروف نفسھا ال تختلف معنویا ( 

EFFECT OF DIFFERENT HEIGHT AND DIAMETER LEVELS
THROUGHOUT THE STEM ON VESSELS DIMENTIONS AND SPECIFIC

GRAVITY OF Platanus occidentalis L.TREES GROWING AT NINAVAH
PLANTATION

Abulrazak R. Almalah Talal K. Al-Takay Shahla A. Al-Abady
Forestry Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ. ,Iraq.

ABSTRACT
Two 10 years old Platanus occidentalis L. trees growing as copies had been

fallen to study the variation in vessel element dimensions and specific gravity
between and within the trees . Eight discs were cut from each tree from the stump
until 14.30 m. with 2 m. interval between each disc. Also ,five wood specimens
were taken from each disc from pith to bark at north direction .The results showed
that the average vessel element length was 0.566 mm. , mean diameter was 79.45
micron, while mean specific gravity was 0.594. Average vessel elements length and
diameter varied throughout stem lengths, there were an increase in these values
from base to 2.30 m. height by which the highest mean values were presented
(0.504 mm and 58.84 micron respectively ), then these values decreased up to the
8.30 m. height level followed by gradual increase to the 10.30 m. height level then it
decrease to the last height level (14.30 m.). Specific gravity mean values decreased
by increasing stem height levels , the highest mean was 0.649 at the stump level
(0.30 m. ) and lowest value was 0.5541 at 14.30 m. height level. Variation of
vessels mean length and diameter among stem diameter level was found to have an



increasing values from pith to bark , the lowest mean value was at the pith ( 0.539
ml. And 74.539 micron respectively ), and the highest mean value was near the bark
( 0.612 mm and 85.o66 micron respectively ). There were decreasing in specific
gravity mean values from pith toward the bark , the highest mean value was near the
pith 0.619 and the lowest value was 0.561 near the bark. Also it was found that
there were significant differences between the trees in vessel diameter and specific
gravity, but there was no significant differences in vessel length between the trees.
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