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إیجاد معادلة دلیل كثافة المشجر لمشاجر الیوكالبتوس االروائیة في غابة نینوى
محمد یونس العالفنس                              مزاحم سعید یو

قسم الغابات كلیة الزراعة والغابات

الخالصة
ألتربیعيباستخدام الدوال غیر الخطیة بربط متوسط القطر 

: تم الحصول على النموذج الریاضي اآلتيمعتمد،المساحة كمتغیر 
N=EXP (7.02906-0.03638Dq)

)R2 (٠.٩٣٠.١٠٩٩
.المشتق في أعداد معادلة ریاضیة لتقدیر دلیل كثافة المشجر ، فكانت كما یلي 

Log S.D.I=log N-0.00574 (Dk-Dq)
حیث إن

DK = ألمفتاحيمتوسط القطر
Dq = ألتربیعيمتوسط القطر

.وسألي مشجر من مشاجر الیوكالبتألمفتاحي، ومتوسط القطر ألتربیعيمتوسط القطر 

المقدمة

مساحة د نوع األشجار وأعدادھا ، وذلك بتحدیألغاباتيوالذي یمكن السیطرة علیھ من قبل اإلداري  ل في وحدة ا
ألحیزيوالتوزیع 

.اإلمكانللموقع قدر اإلنتاجاستثمار لكفاءة أفضل

stand density index (S.D.I) ة عن عدد بار ع

).١٩٨٨(وعادة ما یعبر عنھ بأرقام معینة جبر وصالح 
أكثردلیل كثافة المشجر من یعد

. لمشاجر في ا
.

) ١٩٣٣(Reinekeاألشجار
Bickford و آخرون

Douglasألشجار) ١٩٥٧( fir .
Simnousمساحة ) ١٩٧٧(وآخرون ل . Loblolly pineألشجارة ا

Slash pine) ١٩٩٢(Jokelaو Deanأما 
على Reinckers rulesذج )٢٠٠٥(Biberو Pretzschكذلك قام كل من .الجنوبیةاألمریكیة 

مو یردتقل كاألنواعمختلفة غاباتيعینات مشاجر 
.المشاجر وإنتاجیة

Eucalyptus camaldulensisر الیوكالبتوس االروائیة في نینوى لمشاج Dehn..

البحث وطرائقھمواد 
٢٥Eucalyptus camaldulensis

Dehn.٢٠٠٧

٣/٥/٢٠١٠وقبولھ ١٥/٢/٢٠١٠تسلم البحث تاریخ
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الفئات عددفكان. القطعة والمقاطعة والعمر األعمار المتساویة مع بعضھا ، بحیث تم أعداد جدول یمثل رقم
) ١٢(في غابة نینوى لھذا النوع العمریة

أما . اجر جیدة النمو وخالیةنت ھذه المشعینات ، وكا
٠.٢٥بـكیفیة اخذ البیانات ، فقد تم تثبیت العینات على المواقع المختارة ، ثم حددت مساحة كل عینة 

٥٠×٥٠بأبعاد 
:اآلتیةباستخدام العالقة ألتربیعي، لتقدیر متوسط القطر stand tableالمشجر 
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:إنحیث 
Dq= سم/للعینة ألتربیعيمتوسط القطر
fi=التكرار
Di=سم/ستوى الصدر القطر عند م

) (تتسیبوللحصول على أعداد األشجار لوحدة المساحة للعینة ، تم 
ألتربیعيتم الحصول على متوسط القطر 

)  .١(وكما في الجدول . وھكذا بالنسبة لكافة العینات المأخوذة للدراسة

٢٥لـ ) ألتربیعيالعمر ، متوسط القطر ، عدد األشجار ، متوسط القطر (الملخص اإلحصائي :)١(جدول ال
نینوىغابة عینة من مشاجر الیوكالبتوس في 

العمر الحدود للمتغیر 
)سنة(

متوسط القطر 
)سم(

عدد 
سم/ألتربیعيمتوسط القطر Nاألشجار  

٦٨.٥٨٤٥٧.٣متغیرالحد األدنى لل
١٢١٥.٤٥٦٢١٤.١المتوسط

٢٢٢٣.٧٣٧٠٢١.٤الحد األعلى للمتغیر

النتائج والمناقشة

)Dq ()N (
)S.D.I (

:كمتغیر مستقل معتمدین على النموذج الریاضي التاليألتربیعيالمساحة كمتغیر معتمد ، ومتوسط القطر 
N=EXP (a+bDq) ……… (1)

:إنحیث 
N= عدد األشجار في وحدة المساحة
Dq= سم/ألتربیعيمتوسط القطر

a, b= ثوابت النموذج ، تستخرج بطریقة المربعات الصغرى
=EXPالتوزیع الطبیعيلوغاریتم

). ١(ل ھذه المعادلة إلى معادلة لوغارتمیةوعندما یتم تحوی
Log N= (a+bDq) log e……. (2)
Log N=a log e+b Dq log e ………… (3)

وعند مقارنة المعادلة الثالثة مع معادلة الخط المستقیم 
Y=a+bx

:نستنتج ما یلي 
Y=log N
X=Dq
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b= b log e
a=a log e

من % ٩٠(حي المفتا
و صالح ) ١٩٧٩(Majidسنة ) ١١(حیث أن دورة القطع ألشجار الیوكالبتوس ) . دورة القطع لذلك النوع 

) .١٩٩٠(وآخرون 
Dk)

:تساوي دلیل كثافة المشجر لذلك النوع ، فتصبح المعادلة كما یلي) المساحة 
Log S.D.I=a log e+b Dklog e …..(4)

:التالیةنستنتج المعادلة a log eوعندما نعوض المعادلة الرابعة في الثالثة اعتمادا على قیمة 
Log N=log S.D.I –bDk log e+bDq log e
Log N=log S.D.I –b log e (Dk - Dq)………. (5)

.المفتاحي والكثافة ألي مشجر 
:ألي مشجر وكما یليلتستخدم في تقدیر دلیل الكثافة،)١-(ویمكن تحویر المعادلة األخیرة بضرب طرفیھا بـ 

Log S.D.I = log N+b log e (Dk -Dq)………. (6)
) ١(، یمكن استخراجھ من معادلة الخط المستقیم معادلة bمن النموذج السابق ، نرى إن قیمة الثابت 

، وباستخدام البیانات التي تم جمعھا من مشاجر الیوكالبتوس االروائیة في نینوى ، حیث یمك
:األتيى النموذج عل

N= EXP (7.029055-0.03638Dq)
R2 =0.9308 S.E=0.10994

الطرفینلوغاریتموالذي حول إلى معادلة خط مستقیم بأخذ 
Log N= (3.05267-0.01579Dq) log e

)r (ادلة األخ لمع ، ، ل
التأثیراتمن إجمالي % ٩٣بحدود 
) ٠.١٠٩٩٤(، وفي نفس الوقت ، یعطي نسبة خطا قیاسي قلیلة % ٧لیتجاوز

:النموذج الریاضي التاليكثافة المشجر للیوكالبتوس في نینوى ، والتي یمكن أن تمثل ب
Log S.D.I = log N-0.005744 (Dk -Dq)

ولتقدیر كثافة المشجر للیوكالبتوس في نینوى ، تم اختیار عی
لمفتاحي ، سم١٢.٢= متوسط القطر التربیعي ، شجرة٥٨١=في وحدة المساحة  لقطر ا وسط ا ت ١٦.٢= م

لیھ فان دلیل المشجر وع، سم
Log S.D.I = log 581-0.005744 (16.2 –12.2)
S.D.I = 551

STANDS DENSTIY INDEX OF Eucalyptus camaldulensis Dehn. IN THE
IRRIGATED PLANTATION OF NINEVAH

Muzahim S.Younis                          Mohammed Y. Al-Allaf
Dept. of Forestry, College of Agric. and Forestry Mosul univ., Iraq

ABSTRACT
Nonlinear mathematical models were used to develop regression equation by

relating the mean diameter square as a dependent variable and number of trees per
hectare as the independent variable. As a result the nonlinear regression equation
screened was

N=EXP (7.02906-0.03638 Dq)
The statistical characteristics of the nonlinear equations were:
R2=0.93 S.E=0.1099
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The following equation could be used to find out the stand density index
(S.D.I).

Log S.D.I=log N-0.005744 (DK-Dq)
When the number of trees per hectare, mean diameter square, mean diameter and
age, were known.
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