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في نینوىاألسودالقوغألشجارالحلقات السنویة مساحةفيالعمودي التباینتحدید
مزاحم سعید یونس البك  

كلیة الزراعة والغابات/ قسم الغابات 
جامعة الموصل

الخالصة

دوره 
ةؤ

لغاباتي أ
الئمیاإلداریة التي تتعلق بالعملیات التنمویة التي یجب إجراءھا في الغابة وبما القرارات 

القوغشجرة من أشجار ) ١٢(تم اختیار . المرغوب في األسواق

 .

statgrah لتحلیل البیانات والذي یتضمن طرق االنحدار
:المشتقة ومن خالل ذلك توصلنا إلى المعادلة التالیة 

Sij= b0 + b1(hij
b2/aij

b3)
R2= 0.77  S.E% = 0.73

لللقة السنویة،  ومع سمك الح

للشجرة عند أي ،ند أي مستوى من مستویات االرتفاعالحلقة السنویة ع وي 
.ولمختلف الكثافاتعمر من األعمار

المقدمة
على الحجوم المختلفة ، والتي یعتالمنفردة من خالل جداول لألشجارتقدیر الحجم إن
للشجرة ومظھریةمتغیرات أساسھافرضیات 

االعتبار تأخذاللكن و،أو نظر  إنب
لسنةالسنویة من المادة الخشبیة المكونة اإلضافات كونتالتي ونخالل ا

.على امتداد الساق الرئیس
لساقاألعلىلتتقاإلضافاتوان ھذه  آخرونHoullier(من ا .) ١٩٩٣، و

يالتراكمالنمو ھو عبارة عنمساحة أي مقطع عرضي إن
,سنویة متتالیة 

مان استخدام طریقة المقاطع العرضیة في تقدیر الحجم ی
وع من فاع ، وان عرض الحلمن االرت ن وانشجارالال

، Blachonو Nepreu(ي
١٩٨٩ (

_________________________________
٢٥/٣/٢٠٠٩ولھ وقب٢٦/١١/٢٠٠٨تسلمتاریخ 
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Sapwoodا
إن، لألشجار

 )Larson ،األرضن)١٩٦٣
لكدرجة التناقص بشكل سریع من قاعدة التاجركز التاج للشجرة في حین تتزاید م
)Ottorin ،زمن نشوء ذلك إلىإضافة،خذؤینقطة التي ال، لذا یمكن اعتبار ارتفاع ) ١٩٩١

.قطع ما متواجد على امتداد الساقاحة ملمسالعوامل المحددة ماھالمقطع من 
ةاألسودالحور ألشجارلذا جاءت ھذه الدراسة لتحدید التباین العمودي 

العتمادابفي نینوى ، 
لشجرةقیاس بعض الصفات خاللمنس للشجرة على امتداد الساق الرئی من و. ل

نمو كذلك حساب و،ات التي تحدث خالل فترة زمنیة مامختلف التغیرتحدیدیمكننا  اإلنتاجال .و
الفي اتخاذ ألغاباتياإلداريالقصوى لدى األھمیةالمتغیرات ذات لھذا كانت ھذهو

.القطع النھائيأوفي المشجر سوا كانت عملیات تنمویة 

مواد البحث وطرائقھ
لمناطق أوفي الناطق الشمالیة من العراق وخاصة على ضفاف األسودالحورتنتشر شجرة  ا

نمو األشجار بسرعة ال
الخومنتخال

.الصناعات الخشبیة
مختلفة من شمال أماكنفي مساحات صغیرة من قبل الفالحین وفي األسودالحورتزرع مشاجر 

ئمة ومرغوبة من قبل التي تكون مواصفاتھا ماللألشجارقطع القطر وبكثافات عالیة ویجري علیھا عملیات 
السنویة من المادة الخشبیة للحلقة اإلضافةالمستھلكین ، ولتقدیر طبیعة النمو التراكمي لھذا النوع ومقدار 

لھا یمثل المقطع تالتراكماالسنویة التي تنشأ في نفس الفترة الزمنیة على امتداد الساق والتي یكون مجموع 
من خالل في غابة نینوى كعینة للدراسةالنامیة األسودالحور جارأشأخذتنقطة على الساق ، آليالعرضي 

ومن ھذه المواقع ، تم تثبیت عینة األشجارموقع تتواجد فیھ ھذه ١٢حدد.النتشار ھذا النوعولياالالمسح 
یقل منھ شجرة ذات مواصفات تمثل بما الآخذت، ولتمثیل كل موقع ھكتار٠.١واحدة لكل موقع بمساحة 

د عدد الحلقات قیاسات لبعض الصفات الخاصة بالشجرة والمشجر ولتحدیبأخذ، قمنا أشجارهمن % ٧٠عن
قطع للدراسة، تم أخذتالتي األشجارقة لمختلف المقاطع للشجرة الواحدة ولكافة السنویة وسمك كل حل

ابتدأ من من كل شجرة مقاطع عرضیة أخذتدراسة لغرض تحلیل الساق لكل منھا، وللالمختارةاألشجار
اویة لكل واحد ثم بعد ذلك على مسافات متسم ١.٣وعند ارتفاع الصدرstumpعند القرمة األرضسطح 

للقرص وفي نفس الوقت احدة من الجھة السفلیةللشجرة الواألقراصتم ترقیم .سم٤قطر المتر ولغایة 
المحددة األشجاركافة العملیات تمت على الرقم الخاص بالشجرة ووضعھا في كیس خاص وھذه إعطاء
من الجھة العلیا قل والتنظیفعملیات الصللشجرة الواحدة واجري علیھااألقراصأخذت، ثم بعد ذلك للقطع

صورة لھذه أخذثم بعد ذلكوللشجرة الواحدة األقراصكافة لك لتوضیح الحلقات السنویة للمقطع ولوذ
سمك الحلقات السنویة اتقیاسوأخذت)  ١٩٩٢،وآخرون( Guayرقمیة كأمیرةباستخدام األقراص

AUTOاستخدام نظام بلمقطع ما  – CADA والذي تمكنا من خاللھ تحدید سمك الحلقات السنویة للقرص
، Houllierو(Deleuzeتم تقدیر معامل التصحیح بین القرص في الحالة االعتیادیة والصورة إنبعد 

لسنویة للقرص قمنا بتحدید مساحات المقاطع العرضیة عند الحلقات اأقطارإنصاف، ومن معرفة )١٩٩٥
شجرة راثنا عشحدة وكذلك على اللشجرة الواألقراص، وھذه الطریقة تم تكرارھا على كافة األعمارمختلف 
، والمتمثلة بسمك المقاطع العرضیة عند للتحلیلاألولیة، وبھذا تم الحصول على البیانات للدراسةالمأخوذة

.)١(الجدول كما في األرضة مختلفة في النشوء وارتفاع ذلك المقطع عن مستوى سطح فترات زمنی

عن مستوى سمك :)١(جدول ال
مختلفةسطح االرض



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین                         -316X( المجلد)٢٠٠٩)٤(العدد ) ٣٧

سنة/لعمراملم/سمك الحلقات السنویةم/ارتفاع نقطة القیاس٢سم/مساحة المقطع العرضي
٦.٠٠.٣١.٠٧
٤.٦١٠.٧٧
٣.٩١.٣٠.٦٧
٣.٥٢.٣٠.٤٧
٣.١٣.٣٠.٦٧
٢.٧٤.٣٠.٤٧
٢.١٥.٣٠.٥٧
١.٧٦.٣٠.٥٧
٥.٠٠.٣٠.٧٦
٣.٩١.٠٠.٨٦
٣.٣١.٣٠.٥٦
٣.١٢.٣٠.٥٦
٢.٥٣.٣٠.٤٦
٢.٣٤.٣٠.٩٦
١.٦٥.٣٠.٦٦
١.٢٦.٣٠.٥٦
٤.٣٠.٣٠.٧٥
٣.١١.٠٠.٧٥
٢.٧١.٣٠.٥٥
٢.٦٢.٣٠.٦٥
٢.١٣.٣٠.٤٥
١.٤٤.٣٠.٦٥
١.٠٥.٣٠.٥٥
٠.٧٦.٣٠.٧٥
٣.٦٠.٣١.١٤
٢.٤١.٠٠.٦٤
٢.٢١.٣٠.٦٤
٢.٠٢.٣٠.٥٤
١.٧٣.٣٠.٧٤
٠.٨٤.٣٠.٨٤
٠.٥٥.٣٠.٥٤
٢.٥٠.٣٠.٨٣
١.٨١.٠٠.٧٣
١.٦١.٣٠.٥٣
١.٥٢.٣٠.٥٣
١.٠٣.٣١.٠٣
١.٧٠.٣٠.٨٢
١.١١١.١٢
١.١١.٣١.١٢
١.٠٢.٣١.٠٢

الذي یمثل سمك الحلقة السنویة لمختلف الدالةإعدادتم،وباستخدام طریقة االنحدار غیر الخطي
-:ياالرتفاع الكلإلىإضافة، لة نقطة القیاس وزمن النشوءبدال) Sij(القاعدة إلىالشجرة من القمة أجزاء

Sij = f(aij, hij , Oj) + Eij
Sij =٢ملم/سمك الحلقة السنویة
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aij =سنة/ن نشوء المقطعزم
h ij =م/ارتفاع نقطة القیاس للمقطع
Hij =م\االرتفاع الكلي للشجرة
Eij =العشوائيالخطأ
Oj =ثوابت النموذج الریاضي

و
.تستخدم في مثل ھذه الدراساتالتياإلحصائیةاختبارھا بمختلف المقاییس 

النتائج والمناقشة
یمكننا األسودالحورأشجارلمقاطع العرضیة لشجر ما من سمك الحلقات السنویة لالتمثیل البیاني لإن

مساحة المقاطع لتلك الشجرة عند نقاط مختلفة على امتداد الساق الرئیس للشجرة وان الشكل الذي من تحدید
Sigmoidمنحنى یكون مشابھ للشكلالیظھر فیھ  Curveعلى انحرافمنأكثرالعالقة ، وقد یظھر في ھذه

الحلقات السنویة المضافة في سمك یسبب ھذه االنحرافات ھو اختالف ، وان ماامتداد الساق الرئیس للشجرة
أشجارمن٣دراسة رقمعینة الوان تمثل . للنشوء تلك الحلقاتنفسھا فترة الزمنیة على امتداد الساق خالل ال

دللدراسة، من خالل تحلیل مقاطعھا العرضیة وقراءة سمك الحلقات السنویة عنالمختارةاألسودالقوغ
).١(مالحظتھ من الشكل ایمكننمختلف ارتفاعات تلك المقاطع 

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

األسودالحور أشجارمن ) ٣(لعینة رقم مساحة المقطع العرضي :)١(الشكل 

دالت تقدیر سمك الحلقات السنویة لمشاجر الحور االسودمعا:)٢(جدول ال
S.ER2b3b2B1b.تالمعادالت

0.7390.770.46429 --0.161283.491133.59057 -Sij=b0+b1(hij
b2/aij

b3)1
0.7570.76-0.287480.39455-Sij=b0+b1aij (1/hij)b22
0.9560.67-- 0.07966887.72964 -Sij=b0+b1(1/aijhij)b23

إن الجزء األولي من الساق والذي یكون قریب من سطح األرض یكون اقرب إلى الشكل االسطواني 
من االرتفاع الكلي للشجرة ، إما الجزء الثاني فیكون بشكل یقارب المخروط )% ٣٥–٢٠(والذي یمثل من 

ا یمثل سرعة النمو الحاصلة في األشجار الناقص والذي یالحظ فیھ إن درجة االستدقاق فیھ تكون قلیلة وھذ
التي تنمو في المشاجر متوسطة الكثافة والعالیة ، إما في المناطق المفتوحة والقلیة الكثافة فان الجزء الثاني 

، مما تقدم نالحظ إن ھناك تغایر في )١٩٨٨وآخرون Jack( من الساق یكون ذات درجة استدقاق عالیة 
ة یحصل فیھا تقلب لشكل الساق ولھذا فان تمثل ھذه اإلشكال للساق الرئیس الساق وان ھناك نقاط محدد

للشجرة ال یمكن تمثیلھ بالدوال الخطیة سوا كانت بسیطة أو متعددة، وان النموذج غیر الخطي األكثر فعالیة 
غیر ولھذا اختیرت المعادالت ) نقطة القیاس على الساق والزمن للنشوء تلك النقطة(مع ھذه المتغیرات 

:وحصلنا على المعادالت التالیةالخطیة مع البیانات الخاصة بمشاجر الحور األسود

م/االرتفاع الكلي

یة 
نو

لس
ت ا

لقا
لح

ك ا
سم \

ملم
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في األفضلھي ) ١(المعادلة رقم إن، نجد أعالهالتي نالحظھا في الجدول اإلحصائیةومن خالل المقاییس 
المتغیرات المستقلة وان فیھا أي ارتباط بین دوال یوجھذه المعادلة صالحة لالستخدام إنمن كدلتألو، التقدیر
.)٢(حلیل البواقي وكما في الشكل توزیع عشوائیا ، لذا اجري لھا تموزعاالحاصل الخطأ

توزیع االنحرافات بین القیم الحقیقة والمقدرة لسمك الحلقات السنویة بصورة عشوائیة:)٢(الشكل 

لمستقلة وان المعادلة جید وصالحة ایوجد أي ارتباط بین المتغیرات یتضح انھ ال) ٢(من الشكل 
تركیب المقاطع إن.في نینوىاألسودالقوغلألشجارالحلقات السنویة سمك لالستخدام لتخمین تركیب 

یعطینا تصور عن التطور الحاصل في النمو القطري الحورأشجارالعرضیة على طول الساق لشجرة ما من 
) ١(ومن خالل استخدام المعادلة رقم ، من عمر الشجرةترات زمنیة مختلفةخالل فاألشجاروالطولي في 

السنویة على امتداد الساق الرئیسي الواحد وذلك من خالل تحدید ارتفاع نقطة اإلضافاتنستطیع تحدید مقدار 
على األسودالقوغالسنویة لمشاجر اإلضافاتالقیاس والسنة التي حدد فیھا الزیادة، وبذلك استطعنا تقدیر 

).٣(سنة وكما في الجدول ) ٧-٢(ما بین األعمارت المختلفة للشجرة وعند االرتفاعا

.سنة) ٧-٢(األعماراالرتفاعات من الساق الرئیسي عندسمك الحلقات السنویة عند مختلف :)٣(جدولال
نقطة ارتفاع

٢٣٤٥٦٧القیاس

٠.٣٢.٢٥٥٤١٣.٤٦٦٢٨٤.٤٧٤٦٥٧٥.٣٥٥٠٢٨٦.١٤٥٢٢١٦.٨٦٥٤
١.٣١.٠٢٧١٩٦١.٩٨٣٦٥٥٢.٧٨٠١٦٢٣.٤٧٥٥٦١٤.٠٩٩٧٢٩٤.٦٧٠٢٨
٢.٣٠.٦٢٢٣٠٩١.٤٩٤٩٢.٢٢١٥٦٥٢.٨٥٥٩٨٧٣.٤٢٥٤٢٤٣.٩٤٥٩٥
٣.٣١.٢٠٨٠٢٢١.٨٩٣٦٩٣٢.٤٩٢٣٢٥٣.٠٢٩٦٣٨٣.٥٢٠٨
٤.٣١.٠٠٨٠٢٢١.٦٦٥١١٢٢.٢٤٨٧٩٢٢.٧٥٣٧٠٩٣.٢٢٤٣٩
٥.٣١.٤٩١٣٠٣٢.٠٤٦٠٠٩٢.٥٤٣٨٩٦٢.٩٩٩٠١
٦.٣١.٣٥١٩٧٣١.٨٩١٤٧١٢.٣٧٥٧٠٦٢.٨١٨٣٥
٧.٣١.٧٦٣٠٩٧٢.٢٣٥٩٩٣٢.٦٦٨٢٧
٨.٣١.٦٥٣٦٨٥٢.١١٦٩١٦٢.٥٤٠٣٥
٩.٣٢.٠١٣٤٣٦٢.٤٢٩٢
١٠.٣١.٩٢٢١٣٤٢.٣٣١١٢
١١.٣٢.٢٤٣٥٢

مختلف ) ٣(
)٣(واالرتفاعات، وكما في الشكل األعمار

یم 
الق

ن 
 بی

ف
را

نح
اال

قیة
حقی

وال
رة 

مقد
ال

لمم/القیم المقدرة لسمك الحلقات السنویة
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مختلفةأعمارعند األسودالقوغأشجاردرجة استدقاق :)٣(الشكل

إلىیكون شكل الساق اقرب األولىالشجرة في مراحل نموھا إننجد أعاله)٣(مالحظة الشكلمن
یمكن ماأعلىد ارتفاع واحد متر تقریبا العرضي عنالشكل المخروطي ، حیث یكون النمو في مساحة المقطع

، فیما بینھاللمقاطع على امتداد الساق اقل تباینا لإلضافاتفي تالفرو قاوتبدواھذه الزیادة تنحصر تدریجی
أوالشجرة في ھذا الجزء شكل مخروط محدب لتأخذ، الشجرةأعلىحیث یكون التناقص تدریجي كلما اتجھنا 

عند مراحل القوغلألشجاروالذي یمثل درجة استدقاق الساق أعالهفي الشكل هنشاھدمقعر ناقص وھذا ما
السنویة اإلضافاتى تناقص في اللذلك فان زیادة عمر الشجرة یودي إضافةسنة، )٧-٢(نموھا المختلفة 

التشابك إلىیمكن وھذا یعزى لحد كبیر على طول الساق بحیث تكون درجة االستدقاق اقل ماللمقاطع 
على حساب النمو القطري ویظھر لألشجارزیادة في النمو الطولي إلىتیجان في المشجر والذي یودي ال

یحدث في المشاجر وھذا ماالحالةالنمو القطري ھذا بشكل متساوي التوزیع على امتداد الساق في مثل ھذه 
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LIMITING THE VERTICAL VARIANCE OF ANNUAL RING AREA OF
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ABSTRACT
Limitation of annual ring area along the extension of the principle stalk has

an important role in the estimation of the quantity and quality of stalk wooden
segments, The thickness of the ring distribution inside the stem is correlated to the
wood density, which in turn related to the physical and chemical characteristics of
tree wooden stalk. More over it could be explaining the translocation along the bole
estimated of annual ring area at any location . it is very important for the forest
management to table discern manger related with siliviculture  activities, which
apply in the forest, for this reason, we chose (12) tree of populous nigra grown
normally in the forest plantation of Nineveh. The selected samples were of  deferent
ages and density. Stem analysis using to obtain the data for tree, by using the filed
and stem analysis data and different available regression method within stat Graf
program system, and it became possible to prepare forecasting equation of vertical
distribution area. This involved different regression methods depending on
statistical analysis scales in evaluation the equation and the result equation is as
follows:
S= b0 + b1(hb2/Ab3)
R2= 0.77  S.E% = 0.73
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Determination of equation  coefficients and standard error show accurate
values, also the equation were tested by taking standardized residual. The model is
accurately describe the fluctuation of cross-sectional area increment along tree stem
from the top to ground level, and it is possible to represent the ring area by curve
which could be segmented into two parts, initially increasing part, which is looked
as an s-shaped with infection point, while the second part is linear and the third part
with an exponential shape which describe the stem portion of the base.

A table has been prepared representing the annual ring thickness for any
height level and annual growth of the tree for any age of different densities.
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