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دراسة شكل أشجار الصنوبر البروتي في غابة نینوى
محمد یونس العالفمزاحم سعید بك                    

جامعة الموصل-كلیة الزراعة والغابات /قسم الغابات

الخالصة
Pinus

brutia Ten.
٥٦) االستدقاقودرجة الشكل وعوامل التقسیم وعوامل الشكل (مستخدمین أربعة طرق 

قدتمستخدمین المعادالت الخاصة بشجرة من أشجار الصنوبر المنتشرة في نینوى ، 
.على التوالي)٠.٤٦٧٠٦و٠.٤٦٣٣و٠.٣٤٥١٧(عوامل الشكل المطلق والحقیقي وعند مستوى الصدر 

، )٠.٧٠٦٧٦و٠.٧٤٥٩٦(
، بیاني یوضح درجة استدقاق الساق مع معادلة ریاضیة لتقدیر القطر عند 

.الدقةبینما اظھر كل من عوامل التقسیم ونقطة الشكل واالستدقاق درجة متقاربة من 

المقدمة 
Pinus brutiaیعتبر الصنوبر البروتي  Ten.نواع الطبیعیة من األ

العراق ،
ةخصوصا في صناع

مشاجر ، علیھ یتطلب منا التفكیر بوضع الخ ل اإلنتاجا
وقد خضع ھذا النوع إلى العدید من الدراسات البایومتریة .للمادة الخشبیة 

) .١٩٨٠، Kalkhan(الرتفاع الكلي وا

)Stem taper (
واألشجارنوع باختالوان معدل التناقص یختلف . الختالف الحجم 

لموقع وكثافات المشاجروأعمارھا س .)٢٠٠٤،James(لنوعلا
) Form factors(طرق رئیسیة ھي عوامل الشكل أربعةالصنوبر من خالل ألشجار

وط ناقصومخروطووانةاسط(دسي الشجرة الحقیقي وحجم جسم ھن ٠٠٠وومخر
االرتفاعلھ القطر)الخ ) Form quotients(.و

) Form point(أما
والتي یعب

)Taper ( ،والتي تتم من خالل اخذ
.

من خالل استخدام ھذا دراسة شكل الساق الرئیسي لألشجار مھما تعد
ال، بصورة دقیقة 

) ١٩٦٣(Larsonمنھا ما قام بھ .الرئیسي لألشجار ، وھناك دراسات كثیر في ھذا المجال 
التي لشكل الساق الرئیسي من خالل تحدیدالبیولوجيالتصور 

) ١٩٨٢(Huschو، 

مخروط ) بیضوي(طي من الجذع ھي قطاع مكافئ ناقص مخروط مقعر ناقص والقطع الوس وي  ل الع لجزء  وا
Loblolly pine

٣/٥/٢٠١٠وقبولھ ٢٠١٠/ ٢/ ١٥تاریخ تسلیم البحث 
بدراسة شكل الساق اقام) ١٩٨٠(BurkhartوCaoفي حین .ذه األشجار جداول حجوم لھ

Loblollyمعاملة استدقاق أشجار  Pineتمكن ألشجار بر  نو الص
بإعداداقام) ١٩٩٣(Kozakو Smithأما .من تقدیر الحجم بالقدم المكعب
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Doglas firBurkhart وMax)١٩٦٧ ( وNewnhams)١٩٨١ (
فضلأنإلىأشارواولقد ، ) ١٩٨٨(Korakو) ١٩٨٦(Ormerdoو أ

.حجمھاوشكل الشجرة تقدیرفي 
دراسة شكل الساق الرئیسي في تقدیر ھذه الدراسة فقد تضمنت أما

االستدقاق أربعة طرق رئیسیة ھي عوامل الشكل ، عامل التقسیم ، في غابة نینوى ، من خالل لشكل و درجة ا
.ل الساق الرئیسي للصنوبر البروتيرنة بین ھذه الطرق واختیار أفضلھا في تحدید شكوالمقا

وطرائقھمواد و البحث
مشجرةشجرة ) ٥٦(تم اختیار عینة مكونة  ل تي ا برو ل الصنوبر ا أشجار  من 

مركز ) ٥(، تقع غنة كافة مدیات األقطار الموجودة في الغابةكانت تشمل ھذه العی
باتجاه الشمال وھي بالموصل 

أبعاد ا) ٣.٥-١( و)٣×٣(یتراوحم و
محدده).١٩٧٩(Majeedم ) ٣×٤( ل أ

.أعالهضمن مسافات الزراعة المثبتة 
-:ومن كل شجرة من أشجار العینة تم اخذ القیاسات التالیة 

ارتفاع ابتدءاالساق الرئیسي قیاس األقطار على طول-١ لى  أع رض و األ وى سطح  ت مس و٠.٦٥و٠.٤من 
.سم ) ٧(الخ ولغایة الوصول إلى قطر و٣.٣و٢.٣و١.٣

%) ١٠(الكلي،منتصف االرتفاع التاج،ارتفاع مركز للشجرة،قیاس االرتفاع الكلي -٢
.العینةلكل شجرة من أشجار 

ي إلى قطع خشبیة واستخدام معادلةتقسیم الساق الرئیستقدیر حجم الشجرة الواحدة وذلك من خالل-٣
Husch(سما لینالسفلى والوسطى من الجذع في حین تم استخدام معادلة   للقطع

) ١٩٨٢،وآخرون 
V= )4(6 tmu

L BBB 
V= )(2 tu

L BB 
B=0.00007854di

2

حیث إن 
V =٣م/الخشبیة حجم القطعة

L=م/طول القطعة الخشبیة
Bu=٢م/المساحة القاعدیة عند النھایة الكبرى

Bm=٢م/المساحة القاعدیة عند منتصف القطعة الخشبیة

Bt=٢م/المساحة القاعدیة عند النھایة الصغرى

di=القطر عند نقطة القیاس
B=٢م/المساحة القاعدیة

تمكنا من تقدیر الحجم لكافة أشجار العینة،ألشجار خشبیة للساق الرئیسي قطع الحجم الومن جمع 
)١(العینة كما في الجدول 

وارتفاع مركز التاج والقطر عند مستوى الصدرالكلي،االرتفاع الحجم،):١(جدول ال

النتائج والمناقشة
Pinus brutiaالصنوبر البروتي أشجارحجم الریاضیة المختلفة لتقدیرتم استخدام العالقات Ten.

والمتمثلة ألشجار العینة المأخوذة یرات الدراسةكمتغعلى المتوسط الحسابيومن خالل االعتماد ، 
سم وكذلك االرتفاع الكلي ٧متوسطات األقطار عند نقاط القیاس للقطر على امتداد الساق الرئیسي ولغایة ب

).٢(من االرتفاع الكلي وكما في جدول % ١٠وارتفاع مركز التاج ونسبة 

سم/قطر عند مستوى الصدرالم/تاجارتفاع مركز الم/االرتفاع الكلي٣م/الحجمالمدى
٠.٧٦٨٢٣٤١٥.٨١٢.٢٣٧.٢.Maxالقیمة العلیا

Mean٠.٣٠٨٢٤٢١٣.٣٩.٤٢٤.٨القیمة المتوسطة 
٠.١٣٨٠٤٦١٠.١٦.٣١٩.٢.Minالقیمة الدنیا 
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المقاسة للعینات الدراسةمتوسط المتغیرات:)٢(جدول ال
حجم القطعة 

٣م\الخشبیة 
مساحة المقطع العرضي عند 

٢سم\مستویات مختلفة من االرتفاع 
القطر عند مستویات 

م\ارتفاع نقطة القیاسسم/مختلفة من االرتفاع

 ---٠.٠٦٣٧٦٢٨.٥٠.٤
 ---٠.٠٤٧١٧٢٤.٨١.٣

٠.١١٢٧٢٢٠.٠٤١٧٠٩٢٣.١٢.٣
 ---٠.٠٣٨٣٦٢٢.١٣.٣

٠.٠٧٩٥٠.٠٣٥٦٣٢١.٣٤.٣
٠.١٠٣١٧٢٠.٠٠٣٨٤٨٧.٠١١.٣
١٣.٣\االرتفاع الكلي--٠.٢٩٢٨٥

من االرتفاع الكلي% ٠.٠٤٧٥٢٢٢٤.٦١٠--- 
من االرتفاع الكلي% ٠.٠٢٦٨٨١٨.٥٥٠--- 

-:یةصدر تم استخدام العالقات التالعند مستوى اللقطر االشكل المطلق والحقیقي وعامل لتقدیر 
حاصل ضرب المساحة القاعدیة \) ٣م(الحقیقي حجم الشجرة =) A.F.F(ل الشكل المطلقمعوا

االرتفاع الكلي× عند مستوى األرض 
)A.F.F(=٠.٣٤٥١٧= ١٣.٣×٠.٠٦٣٧٩\٠.٢٩٢٨٥

% ١٠لمساحة القاعدیة عند ا\) ٣م(الحقیقي حجم الشجرة =) T.F.F(عوامل الشكل الحقیقي
االرتفاع الكلي × من االرتفاع الكلي

)T.F.F (=٠.٤٦٣٣= ١٣.٣×٠.٠٤٧٥٢\٠.٢٩٢٨٥
ضرب المقطع حاصل\٣م/حجم الشجرة الحقیقي=) B.F.F(الصدرمستوىعندللقطرعوامل الشكل 

الكلياالرتفاع× العرضي عند مستوى الصدر 
)B.F.F(=٠.٤٦٧٠٦= ١٣.٣×٠.٠٤٧١٤\٠.٢٩٢٨٥

Formالتقسیم أما بالنسبة لتحدید عامل quotients، یأتيفكانت كما:-
)dbh(ستوى الصدر القطر عند م\القطر عند منتصف االرتفاع الكلي )=fq(التقسیمعامل

)fq(=٠.٧٤٥٩٦=٢٤.٨\١٨.٥
یأتيیحدد كما form pointبینما كان مقیاس نقطة الشكل 

للشجرةاالرتفاع الكلي\ارتفاع مركز الشجرة =) F.P(نقطة الشكل 
)F.P(=٠.٧٠٦٧٦=١٣.٣\٩.٤

متوسطشجار الصنوبر البروتي بیانیا وذلك من خالل رسم عالقة بینأما تحدید استدقاق الساق أل
عند مستویات مختلفة من االرتفاع على امتداد الساق الرئیسي وكما موضح في الشكل لعینات الدراسةالقطر

)١(.

درجة استدقاق  ) ١(الشكل 
الساق الرئیسي ألشجار الصنوبر البروتي في غابة نینوى

ألشجاردمعا
-:النموذج التالي بوالمتمثلة 

d=EXP (1.91936+0.11535(H-h))
R2=0.9742 S.E=0.111593

d =سم/القطر عند نقطة القیاس
H=م/االرتفاع الكلي
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h=م /ارتفاع نقطة القیاس
ب،٠.٠٢٥٨والتباین غیر المفسر من قبل المعادلة ھحظ أن ال

.التقدیر،من الدقة في 
.) ٣(جدول لافي تقدیر وإعداد جدول االستدقاق ألشجار الصنوبر البروتي كما نشاھد في المعادلة 

استدقاق الساق ألشجار الصنوبر البروتي من معرفة االرتفاع الكلي ونقطة القیاس:)٣(جدول ال
االرتفاع 

الكلي
م/ارتفاع نقطة القیاس 

٠.٦٥١.٣٣.٣٥.٣٧.٣٩.٣١١.٣١٣.٣١٥.٣
٨١٢.٠٢١١.٥٠١٠.٠٦٨.٧٩
٩١٢.٨٦١٢.٣١١٠.٧٦٩.٤٠٨.٢٢
١٠١٣.٧٥١٣.١٦١١.٥٠١٠.٠٦٨.٧٩
١١١٤.٧١١٤.٠٨١٢.٣١١٠.٧٦٩.٤٠٨.٢٢
١٢١٥.٧٣١٥.٠٦١٣.١٦١١.٥٠١٠.٠٦٨.٧٩
١٣١٦.٨٣١٦.١١١٤.٠٨١٢.٣١١٠.٧٦٩.٤٠٨.٢٢
١٤١٨.٠٠١٧.٢٣١٥.٠٦١٣.١٦١١.٥٠١٠.٠٦٨.٧٩
١٥١٩.٢٦١٨.٤٣١٦.١١١٤.٠٨١٢.٣١١٠.٧٦٩.٤٠٨.٢٢
١٦٢٠.٦٠١٩.٧١١٧.٢٣١٥.٠٦١٣.١٦١١.٥٠١٠.٠٦٨.٧٩٧.٣٩

d=EXP (1.91936+0.11535(H-h)) R2=0.9742 S.E=0.111593 N= 56

تناقصنالحظ وجود ) ٣(جدولمن ال
لألشجار

إلىلألشجار وھذا یرتبط ب
 .

الشجرة تكون مختلفة فیم

سواء

.الحجم إیجاداستخدامھا في إلىإضافةلذا نوصي باستخدام طریقة االستدقاق لتفوقھا على الطرق السابقة 

STUDY THE TREE FORM FOR Pinus brutia Ten. SPECE IN NINEVAH
STANDS

Muzahm S.Younis                          Mohammed Y.Al-Alaaf
Dept. of Forestry. College of Agric. and Forestry. Mosul Univ.. Iraq

ABSTRACT
In this study. we were limited the different of tree form for Pinus brutia Ten.

In Ninevah stands. By using four methods (form factors. form quotients. form point
and stem taper) applications to sample of 56 trees of pinus. We are obtaining the
value of absolute F.F.. True F.F. and breast height F.F. (0.34517. 0.4633. and
0.46706) respectively. Also the value of form quotient and form point (0.74596.
0.70676). We are draw graph of stem taper of Pinus brutia Ten. and differential
mathematical to estimate the diameter at any level of height tree. The result
indicated had significant different between form factors and the other methods.
While. there was no significant between the form quotient. form point and stem
taper.
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