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تارة من استخدام تقنیات التحسس النائي في تقدیر التغیرات الحاصلة في الكتلة الحیة لمواقع مخ
  الغابات في شمال العراق 

  بسمان یونس حمید
  جامعة الموصل/ مركز التحسس النائي 
  

  الخالصة
 والبیانnnات االرضnnیة Landsat TMاسnnتخدام بیانnnات القمnnر االصnnطناعي  إلnnىتھnnدف الدراسnnة 

فnnوق سnnطح االرض  Biomassریاضnnیة لتقnnدیر التغیnnرات الحاصnnلة فnnي الكتلnnة الحیnnة  عnnادالتالیجnnاد م
 الصنوبر البروتي النامیة فnي شnمال العnراق ممثلnة بمشnاجر عقnرة واتnروش وزاویتnا للفتnرة مnن لمشاجر
  :ةالریاضی توصلت الدراسة الى اعتماد المعادلة.  ٢٠٠١ -١٩٨٩

Y=23.5591+2.10785x1
0.723153+22.9213(x2/100)8.5607 ةnة الحیnدیر الكتلnھ  في تقnع بnا تتمتnلم

تمثnل قnnیم  )x1(الnوزن الرطnب الكلnnي لعینnات الدراسnnة و) Y( حیnnث تمثnل مnن مقnاییس احصnnائیة جیnدة ،
تمثnل قnیم انعكاسnیة الغطnاء ) x2(و    TMانعكاسیة الغطاء النباتي في القناة الثالثة من قنوات المتحسnس 

اظھnرت الدراسnة ان ھنnاك تطnور حاصnل فnي الكتلnة الحیnة  .المnذكور عة للمتحسسنباتي في القناة الرابال
 -٠٨٦٠٢٨,٠الزیnnnادة مnnnن روسnnnة حیnnnث تراوحnnnت ھnnnذه لعnnnدد كبیnnnر مnnnن المواقnnnع ضnnnمن المشnnnاجر المد

وھnnذه النتیجnnة تمثnnل مnnدى واسnnع لھnnذا التغیnnر فnnي الكتلnnة الحیnnة الnnذي یعتمnnد  ھكتnnار /طnnن ٠٢١٤٨٧,١٩
شnمل اراضnي واسnعة تلعوامل البیئیة لكون المشnاجر المدروسnة تنتشnر علnى بصورة رئیسیة على تأثیر ا

مناطق عقرة واتروش وزاویتا وتحتوي على طوبوغرافیات وواجھات مختلفة اضافة الى تnأثیر المجتمnع 
السnnلبي علnnى نمnnو وتطnnور ھnnذه المشnnاجر وھnnذا یتضnnح مnnن تراجnnع النمnnو فnnي بعnnض المواقnnع مnnن منطقnnة 

  .الدراسة
 

  المقدمة
شر الغابات على سطح الكرة االرضیة بأنواع واعداد مختلفnة طبقnا الخnتالف عوامnل الموقnع تنت

والمنnnاخ وھnnي مnnن الثnnروات الطبیعیnnة المتجnnددة التnnي تقnnدم الكثیnnر مnnن المnnواد االولیnnة والخدمیnnة والبیئیnnة 
مnnن  %٣٠ ,٣  للمجتمعnnات، فھnnي تغطnnي مسnnاحة واسnnعة مnnن الیابسnnة مnnن سnnطح االرض تقnnدر بحnnوالي

فالغابات تحتوي على العدید من االنواع تأتي في مقnدمتھا صnنف عاریnات  ،)٢٠٠٩، مجھول (حتھا مسا
ممnا یتطلnب منnا معرفnة مقnدار االنتnاج  ،ھمیnة االقتصnادیة وتقnدیم الخnدمات المختلفnةالبذور مnن ناحیnة اال

nات التnnة المخروطیnا رتبnnا واكبرھnب اھمھnة رتnnمن اربعnذي یتضnnنف والnذا الصnnي لھnي الحnز الكمnnي یترك
انتشارھا فnي النصnف الشnمالي مnن الكnرة االرضnیة ، اذ تنمnو ھnذه الرتبnة فnي التnرب الفقیnرة فضnال عnن 

ومnن اكبnر العوائnل لھnذه الرتبnة ھnي عائلnة الصnنوبریات  ، قابلیتھا على التكیnف للظnروف البیئیnة القاسnیة
انnواع ھnذا  تشnارا ، ومnناالكثnر اھمیnة وان  .Pinus Lویعnد جnنس الصnنوبر  ، التي تضnم تسnعة اجنnاس
الnذي ینتشnر فnي شnمال العnراق مnا بnین زاویتnا واتnروش  Ten Pinus brutiaالجنس الصنوبر البروتي

لھnذا النnوع ذات   Biomassولمnا كانnت الكتلnة الحیnة  . طبیعیا لخط انتشار ھnذا النnوعامتدادا  والذي یعد
صnnیانة التربnnة واألغnnراض السnnیاحیة  اھمیnnة بالغnnة للكثیnnر مnnن االغnnراض االداریnnة تnnأتي فnnي مقnnدمتھا

طرائnnق مختلفnnة بتغطnnي مسnnاحات واسnnعة ، لnnذا فnnأن تقnnدیرھا یnnتم عnnادة  ھnnذه المشnnاجر ولكnnون واإلنتاجیnnة 
 تتمیnز .اعتمادا علnى االمكانیnات المتاحnة تnأتي فnي مقnدمتھا بیانnات الجnرد االرضnي والبیانnات الفضnائیة 

البیانات عن الكتلة الحیة الي موقع غاباتي وھذا ما اشnار ة وسرعة جمع لالفضائیة بسھو البیاناتطریقة 
ن وجnود امكانیnة فnي الحصnول علnى قیاسnات الي موقnع مnن مواقnع ع) ٢٠٠٣واخرون،   Foody(الیھ 

ضnائي قلیا فضnال عnن ان كلفnة البیnان الفالغابة التي ال یمكن الوصول الیھا او ھناك صعوبة في جمعھا ح
بnأن ) ٢٠٠٦، Bettingerو  Hayashi(    أوضnحكمnا  ،التقلیدیnةالجمnع طnرق بارنة قتكون قلیلة جدا م

یمكننا من تقnدیر الكتلnة الحیnة لالشnجار فnوق  Landsat TMاستخدام بیانات التحسس النائي مثل بیانات 
سطح االرض وبدقة مقبولة وبأسnتخدام معnادالت االنحnدار المختلفnة مقارنnة مnع تقnدیر الكتلnة الحیnة لتلnك 

بتقnnدیر الكتلnnة الحیnnة ) ٢٠٠٨واخnnرون ،  Aranha(كnnذلك قnnام  سnnتخدام القیاسnnات الحقلیnnة ،االشnnجار بأ
تnم اسnتخدام  حیnث Landsat 7باالعتمnاد علnى معطیnات التحسnس النnائي المnأخوذة مnن البیnان الفضnائي 

ومنھnnا تnnم اعnnداد معnnادالت ریاضnnیة  المحمnnول علnnى القمnnر المnnذكور +ETMللمتحسnnس  ٤و  ٣ القنnnوات
  )٢٠٠٨واخnnnnnnرون،  Michael( لكتلnnnnnة الحیnnnnnnة لموقnnnnnع الدراسnnnnnة ، كمnnnnnnا درس كnnnnnل مnnnnnنلتقnnnnnدیر ا

  
 ١٢/١/٢٠١١وقبولھ   ١٩/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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فnي شnمال ) GPS(تحدید المواقnع العnالمي  الكتلة الحیة لمساحات شاسعة بأستخدام البیان الفضائي ونظام
 مnن الغابnات المدروسnة أرضnیة عینnة١٢٤خnذ كندا والنواع مختلفة من اشجار الغابات وذلك من خnالل ا

ومنھnnا قnnاموا بتقnnدیر  Landsat7لقمnnر الصnnناعيمnnن قنnnوات ا )٤و  ٣( القنnnواتتسnnجیل انعكاسnnیتھا فnnي و
ان معطیnات التحسnس  یتضnح ممnا ذكnر  .ھكتnار٧١٤٨٠٢الكتلة الحیة لمنطقة الدراسة والبالغة مساحتھا 

لحیnة للغطnاء النبnاتي خnالل الفتnرات الزمنیnة المختلفnة للغابnة مھمة لتقدیر الكتلة االنائي تزودنا بمعلومات 
منذ نشوئھا ولغایة الفترة التnي وصnلت الیھnا وذلnك مnن خnالل بیانnات فضnائیة مnأخوذة فnي فتnرات زمنیnة 

البیان الفضائي یعكس الصفات الفیزیائیnة والكیمیائیnة للكتلnة الحیnة والتnي ھnي فnي حالnة  أنحیث ، متتالیة
مال العnراق من ، ممnا تقnدم نnرى ان تقnدیر الكتلnة الحیnة لغابnات الصnنوبر البروتnي فnي شnمتغیرة مnع الnز

تعnد ذات اھمیnة بالغnة  ،لتحدید التغیرات الحاصلة في الكتلة الحیة لھذه الغابnات لفترتین زمنیتین مختلفتین
قییم حالnة الغابnات التي تجرى في الغابة، فضال عن امكانیة تلالداري في تقییم مختلف العملیات االداریة 

الشnجار الصnنوبر  تقnدیر الكتلnة الحیnة ىھnدف ھnذه الدراسnة الnمnن ناحیnة النمnو واالنتnاج، لnذا ت وتطورھا
 بأسnتخدام بیانnات القمnر االصnطناعي م)  ٢٠٠١ – ١٩٨٩( تي النامیة في شمال العراق للفترة مnنوالبر

Landsat.  
 

  البحث وطرائقھمواد 
فnي منnاطق عقnرة  اقالصنوبر البروتي النامیة فnي شnمال العnر ى غاباتھذه الدراسة عل أجریت

 ٤٣◌ْ  ٠٢◌َ    وخطي طnول ٣٦◌ْ  ٥٤◌َ  – ٣٦◌ْ  ٤٣والتي تقع ضمن دائرتي عرضَ  واتروش وزاویتا،
منطقnnة الدراسnnة  ، تتمیnnزم١٠١٤ – ٦٨١وارتفnاع عnnن مسnnتوى سnطح البحnnر یتnnراوح بnین  ٤٤◌ْ  ٠٠◌َ  -

البروتnي بشnكل رئیسnي مnع انnواع اخnرى مnن االشnجار جبلیة تتواجد فیھا اشجار الصنوبر  بطوبوغرافیة
nجار البلnھوط بأكأشnنواع Qurcus aegilops   ،Q. infectoria ،Q. Libani  ودnن وجnال عnفض ،

 مااسnnتخدتnnم  .  Crataegus azarolush، والزعnnرور  Pistacia khinijukاشnجار حبnnة الخضnnراء 
 ىاالولn مأخوذة في فترتین زمنیتین مختلفتین لنباتيالفضائیة لقیاس انعكاسیة الغطاء ا نوعین من البیانات

nnاتالبیان nnوعي ةالملتقطnnات الموضnnم البیانnnطة راسnnن بواسnnالمحسEnhanced Thematic Mapper 
plus ETM+   ناعيnnللقمرالصLandsat7 اخوnnاریخ  ةذوالمnnار  ٢٠٠١/  ٦/ ١٣بتnnوان المسPath 

 ملتقطnة بواسnطة راسnم الخnرائط الموضnوعيلوالثانیnة البیانnات ا ١٧٠/٣٤ن ھnولھذا البیا Rowوالصف 
Thematic Mapper TM  ناعيnnر الصnnللقمLandsat 4  اریخnnnأخوذة بتnn١٩٨٩ / ٧/  ٣٠والم. 

لقیاس مقدار االنعكاسیة للغطاء النباتي المتمثل بأشnجار الصnنوبر  Ilwis 3.3البرنامج الحاسوبي ماستخد
 ٠.٦٩-٠.٦٣ذات الطnول المnوجي  Band3لثالثnة بأستخدام قناة الموجة الحمnراء االبروتي بشكل رئیسي 

 مnایكرومیتر ٠.٩٠-٠.٧٦ذات الطول الموجي  Band4 الرابعة وقناة الموجة تحت الحمراء مایكرومیتر
، وھnnي نفnnس م ٣٠´ ٣٠وتnnم قnnراءة مقnnدار االنعكاسnnیة لثالثnnین موقعnnا مسnnاحة كnnل موقnnع علnnى االرض 

حnnددة علnnى الطبیعnnة بواسnnطة جھnnاز تحدیnnد المواقnnع والم) ٢٠٠٩الغnnاوي، ( المواقnnع المسnnتخدمة مnnن قبnnل 
خطnي الطnول ( ث تnم اسnقاط االحnداثیات الجغرافیnةحیn والموزعة علnى منطقnة الدراسnة، ،GPSالعالمیة 

مقnnدار ثnnم قnnراءة  Ilwis3.3لكnnل موقnnع علnnى البیnnان الفضnnائي مnnن خnnالل البرنnnامج الحاسnnوبي ) والعnnرض
كانت ھناك بعض المتغیرات التي تكnون اكثnر ولما . ل موقعالممثلة لك Pixelانعكاسیة الوحدة الصوریة 

ھnي  والتnي Simple Ratio (SR)والمتمثلnة بالنسnبة البسnیطة ارتباطnا مnع الكتلnة الحیnة للغطnاء النبnاتي 
 إلnى  B4 عبارة عن النسبة بین مقnدار االشnعة المنعكسnة للغطnاء النبnاتي فnي قنnاة الموجnة تحnت الحمnراء

مnن خnالل العالقnة والتnي تسnتخرج  B3ة للغطnاء النبnاتي فnي قنnاة الموجnة الحمnراءالمنعكسn األشعةمقدار 
  :    التالیة 

B3 R = B4 /  S                           
 Normalized Difference Vegetative Indexالطبیعnي  ةاالختالفات الخضری لیعتبر دلیوكذلك 

(NDVI)   ن اnي احد المتغیرات المستخدمة في الكشف عnاتي االرضnاء النبnن لغطnارة عnو عبnذي ھnوال
 B4تحnnت الحمnnراء القریبnnة  المنعكسnnة للغطnnاء النبnnاتي فnnي قنnnاة الموجnnة االشnnعة مقnnدار النسnnبة للفnnرق بnnین

المنعكسnةفي قنnاتي  االشnعةمجمnوع الnى  B3المنعكسة للغطاء النباتي فnي قنnاة الموجnة الحمnراء واالشعة 
  :اء والتي یمكن تقدیرھا بأستخدام العالقة التالیة والحمر تحت الحمراء القریبة الموجة

NDVI = (B4 – B3) / (B4+ B3)  
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معرفnة  مnن خnالل فnي حnین تnم تقnدیر البیانnات االرضnیة. الفضnائيوبذلك تم تقدیر المتغیرات من البیان  
،  ولغnرض تقnدیر متوسnط ) ٢٠٠٩الغnاوي، (سnة مدرولعینnات الاالشnجار التربیعیnة  قطnارمتوسطات اال

للمشnاجر  واالرتفnاع الحجوم تاستخدمت معادال الواحدة لعینات الدراسة الشجرة في العینة وارتفاع جمح
  :والطبیعیة وحسب طبیعة التجدید لھا وكانت كما یلي االصطناعیة 

  : )٢٠١٠الكعبي، (معادلة  -
Height ( m ) = -4.20001+44.0526(1-exp-0.016024D-0.016024D) 

  :لمشاجر الصنوبر االصطناعیة في شمال العراق ) ٢٠٠٦الزھیري، (معادلة  -
VT = 0.01238 – 0.000001(H) 3.96 + 0.0000D2H   

  :لمشاجر الصنوبر الطبیعیة في اتروش ) ١٩٨٠، Kalkhan(معادلة  -
VT = 0.028002+ 0.0506092(log D) + 0.0000094D2+0.0000094D2 

لحساب ) ١٩٨٠،  Khalkhan(زاویتا المعدة من قبل في حین استخدمت معادلة الغابة الطبیعیة في  -
  :حجم االشجار في موقع زاویتا وھي 

Log V =- 4.17608 + 2.57749 (log D) 
D  =متوسط القطر التربیعي لعینات الدراسة                

VT  = عینة الدراسة الشجرة في حجم متوسط     
H  =متوسط االرتفاع لعینات الدراسة  
  :ر متوسط حجم االشجار في العینة الواحدة استخدمت المعادلة التالیة ولغرض تقدی   

  متوسط حجم الشجرة الواحدة  ´كثافة االشجار في العینة = متوسط حجم االشجار في العینة 
  

  :استخدمت العالقة التالیة  الدراسةلعینات ولتقدیر الوزن الرطب الكلي 
   متوسط حجم االشجار في العینة ´وعي للصنوبر الوزن الن= طن / لعینة الدراسة الوزن الرطب

متوسط و) ١٩٧٩المحیسن، (والمستخدم من قبل ) ٤٦٧٦,٠(ولما كان الوزن النوعي للصنوبر البروتي 
لعینات  الكلي من المعادالت السابقة الذكر تمكنا من تقدیر الوزن الرطباالشجار في العینة حجم 

   .)١(الدراسة وكما في الجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  المستخدمة في الدراسة Landsat4 -1989جزء من المرئیة الفضائیة ) ١(الشكل 
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  .نطقة الدراسةلملبیانات الفضائیة واالرضیة المستخدمة في تقدیر الكتلة الحیة ا: ) ١(لجدول ا

االنعكاسیة   المواقع
  B3في 

االنعكاسیة 
  B4في 

متوسط القطر 
 سم/ألتربیعي

كثافة األشجار 
  لعینةفي ا

/ الوزن الرطب 
  طن

٨٢.٢٣٣٧٣  ١٠٨ ٢٠.٣  ٨٣  ٩٠  ١ 
٧٨.٢٢٨٥  ٨٢ ٢٠  ٧٦  ٩٢  ٢ 
٨٤.٢٩٣٥٩  ٨٩  ١٩.٢  ٨٢  ٩٩  ٣ 
٨٦.٣٠٨٤٢  ١٠٢  ٢١  ٨٠  ٩٦  ٤ 
٩٤.٣٥٩٩  ٦٥ ١٧.٣  ٨٦  ١٠٥  ٥ 
١١٨.٢٩١٤  ٨٩  ١٣.٨  ٩٨  ١٤٩  ٦ 
٨٣.٤٢٦٩  ٩١  ٢٦.٩  ٨٨  ٩١  ٧ 
١١٥.١٦٤٣  ٥٩  ٢٤.٥  ٩٤  ١٢١  ٨ 
٨٨.٢٨٢٦  ٥٨  ١٥.٩  ٨٤  ٩٩  ٩ 

١٢٠.٨٢٧٣  ٦١  ١٩  ١٠٤  ١١٧  ١٠ 
٧٣.٢٢٠٦٥  ٥٩  ٣١  ٧٣  ٨٤  ١١ 
٨٨.١٢٥٨٧  ٦٢ ٢٣.٥  ٧٧  ٩٩  ١٢ 
٨٧.١٢٥٤٨  ٧٨  ٢٠.٢  ٧٨  ٩٧  ١٣ 
٧٥.٣٥٨٤٦  ٨٥ ١٤  ٨١  ٩٩  ١٤ 
١٠٠.٠٥٣  ٦٠  ١٥.٤  ٩١  ١١٥  ١٥ 
٩٥.٣٤٠٠٥  ٨٢  ١٣.٥  ٨٠  ١٠٠  ١٦ 
٨١.٣٤٤٢٤  ٩٠ ١٥  ٧٣  ٩٠  ١٧ 
٩٢.٣٣٣٢٥  ٥٤  ١٧.٣  ٨٧  ٩٨  ١٨ 
٨٨.٢٠٣٥٨  ٧٥  ٢٤.٣  ٨٤  ١٠٤  ١٩ 
٧٨.٤٢٥٧٨  ٦١ ٢٢  ٨٦  ٩٢  ٢٠ 
٨٧.٢٣٥٦  ١١٢  ٢٤.٦  ٧٣  ٨٩  ٢١ 
٧٦.١٨٧٥٤  ٧٩  ٢١.٧  ٨٢  ٩٩  ٢٢ 
٧٣.٠٦٨٧  ٦١  ٢٠.١  ٧٨  ٨٦  ٢٣ 
٧٥.٣١٩٥٧  ٦٠  ١٤.٣  ٧٣  ٩٠  ٢٤ 
٨٤.٣٢٥٤١  ٨٣  ٢١.٧  ٧٨  ٨١  ٢٥  
٩٧.٢٣٦٥٧  ٩١  ٢٢.٢  ٨٤  ٩٨  ٢٦ 
٧٢.٣٥٦٤٧  ٦٩  ١٨.٢  ٨٣  ١٠١  ٢٧ 
٧٥.٣٩٥٤٧  ٧٧  ١٨.٣  ٧٣  ٧٩  ٢٨ 
٨٤.٣٦٢٥٨  ١١٨  ٢١.٧  ٧٧  ٨٥  ٢٩ 
٨٣.٢٥٨  ١٠١  ١٨.٥  ٨٤  ٩٤  ٣٠ 

  )٢٠٠٩الغاوي ، (متوسط القطر ألتربیعي ، كثافة األشجار 
  

  النتائج والمناقشة
تحدید النمو واالنتاج یعد احد اھnم المتطلبnات االداریnة التnي تبنnى علیnھ الكثیnر مnن القnرارات  إن

المخطnnط لھnnا ضnnمن المnnدة الزمنیnnة المحnnددة ،  للوصnnول الnnى االھnnداف االداریnnةالتnnي تجnnرى فnnي الغابnnة 
قمنا بأعnداد معnادالت خاصnة لتقnدیر التغیnرات الحاصnلة فnي  ،جراالشجار المش  الوزن  الرطبوالھمیة 

متغیnnرات البیانnnات النمnnو وكnnذلك االنتnnاج لمشnnاجر الصnnنوبر البروتnnي فnnي شnnمال العnnراق باالعتمnnاد علnnى 
، ولقnnد اسnnتخدم فnnي عملیnnة اشnnتقاق النمnnاذج  NDVIو  SRو  ، B3  ،B4  القنواتبnn الفضnnائیة المتمثلnnة

الریاضیة طرق االنحدار الخطي وغیر الخطي البسیط والمتعnدد ، ولمnا كانnت البیانnات التnي نحnن بصnدد 
النمnاذج وجnد ان المعnادالت الغیnر خطیnة ھnي  إعnداددراستھا ھي لعالقات بایولوجیة مختلفة ومnن خnالل 

ولغnnرض تحدیnnد .  )٢٠٠٢واخnnرون،  Tewara(وھnnذا مnnا اشnnار الیnnھ  البیانnnات ھnnذه افضnnل مnnن یمثnnل
اسnتخدام  تnم  )لعینnات الدراسnةالnوزن الرطnب الكلnي (  المتغیرات المسnتقلة المnؤثرة فnي المتغیnر المعتمnد

لھnا B4) و B3(القنnوات  أنوجnد ، فمnن خnالل ھnذه الطریقnة Regression Model Selectionطریقة 
حیnث كانnت ذات ارتبnاط قnوي مnع الكتلnة  التأثیر الكبیر في تحدید الوزن الرطب الكلي لمشاجر الصنوبر

وبnذلك أھملnت فnي عملیnة SR و NDVIفي حین كان االرتباط ضعیف بین الكتلة الحیة وكل من  ،الحیة
یnر الخطnي البسnیط ق االنحnدار غائnوطر )١(ومن خالل استخدام البیانات في الجدول اشتقاق المعادالت، 

الموجود في الحاسب االلي توصلنا الى المعادالت الموضحة في  Statgrafوالمتعدد المتاحة في برنامج 
  .)٢(الجدول 

من مالحظتنا الجدول اعاله نجد انھ یتضnمن خمسnة معnادالت غیnر خطیnة بسnیطة ومتعnددة وان 
والمعادلnnة الثانیnnة والثالثnnة  B3تمثnnل  والتnnي (x1)المعادلnnة االولnnى والرابعnnة اعتمnnدت فnnي التقnnدیر علnnى 

وعنnnد ) x1  ،x2(، فnnي حnnین اعتمnnدت المعادلnnة الخامسnnة علnnى المتغیnnرینB4والتnnي تمثnnل  x2اسnnتخدمت 
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 ٢٠٤

والخطnnأ  المصnnححالمقارنnة بnnین ھnnذه المعnادالت بأسnnتخدام المقnnاییس االحصnائیة المتمثلnnة بمعامnnل التحدیnد 
مقnاییس احصnائیة جیnدة لnذا تnم انتخابھnا اولیnا واجnري علیھnا القیاسي فأننnا نجnد ان المعادلnة الخامسnة لھnا 

حیث نالحظ في ھذا الشكل عدم وجود ارتباط  ذاتي بین الخطnأ ) ١(اختبار تحلیل البواقي كما في الشكل 
العشوائي والقیم المقدرة للمتغیر المعتمد مما یدل على دقnة المعادلnة لnذا اسnتخدمت المعادلnة الخامسnة فnي 

الnذي یمثnل تقnدیر الnوزن الرطnب لمواقnع العینnات فnي منطقnة ) ٣(حیتھا فnي إعnداد الجnدول التقدیر لصnال
  .B4و  B3بداللة القنوات الفضائیة ٢٠٠١و  ١٩٨٩الدراسة لألعوام 

  
 لمشnاجر الصnنوبر البروتnي بداللnة متغیnnرات الرطnب  الnوزنالمعnادالت المشnتقة لحسnاب :  )٢(الجnدول 

  .Landsatللقمر الصناعي  b4والرابعة  b3الثالثة  ةالفضائی االنعكاسیة في القنوات

S.E R2
(adj)  

معادالت تقدیر الوزن الرطب      ثوابت النموذج الریاضي
B4 ، B3ت الكلي بداللةالقنوات 

b4  b3  b2 b1 b0  

6.79 0.7218 ------ -------- -------- 0.96632 1.02642 Y=b0x1
b1      ١ 

6.377 0.754 ------ -------- -------- 1.3940 0.18385 Y=b0+x2 
b1 ٢ 

7.93 0.63 ------- ------- 1.2869 0.2956 0.70228 Y=b0+b1x2
b2   ٣ 

7.80 0.65 ------- ------- 0.91215 1.24354 5.95428 Y=b0+b1x1
b2  ٤ 

6.63 0.7629 8.5607 22.9213 0.723153 2.10785 23.5591 Y=b0+b1x1
b2+b3(x2/100)b4 ٥ 

Y= ھكتار/طن الكلي،لوزن الرطب ا ، x1 = القناة الثالثةBand3 ، x2 = القناة الرابعةBand4  
R2

(adj)  =التحدید المصحح معامل ،  S.E  =أ القیاسيالخط  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخامسة  للمعادلة الرطب للوزنتوزیع االنحرافات العشوائیة بین القیم الحقیقیة والمقدرة : ) ١(الشكل 
  

نجد أن ھناك تطnور حاصnل فnي الكتلnة الحیnة لألشnجار لمعظnم المشnاجر حیnث ) ٣(ل من الجدو
ھكتار ، من ذلك نجد أن ھناك مدى واسnع / طن  ١٩0٠٢١٤٨٧ – ٠0٠٨٦٠٢٨تتراوح ھذه الزیادة من 

لھذا التغیر في الكتلة الحیة وان ھذه الزیnادة تعتمnد بصnورة رئیسnیة علnى تnأثیر العوامnل البیئیnة لكnون ان 
جر المدروسnnة تنتشnnر علnnى مnnدى واسnnع یشnnمل منnnاطق عقnnرة واتnnروش وزاویتnnا وتحتnnوي علnnى المشnnا

طوبوغرافیات مختلفة ، كما أن للواجھات تأثیر على النمو إضافة إلnى تnأثیر المجتمnع علnى نمnو وتطnور 
ھذه المشnاجر ، فنجnد أن المشnاجر القریبnة مnن المجمعnات السnكنیة تتمیnز بقلnة التطnور نتیجnة للتجnاوزات 

إلnى تnأثیر واضnح فnي  وھnذا یتطnورالحاصلة على ھذه المشnاجر مnن قبnل األھnالي والقnریبین مnن الموقnع 
  المواقnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnع المnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnأخوذة 
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 ٢٠٥

-١٩٨٩(للفترة  عینات الدراسةلمواقع  B3 ،B4بداللة  المقدر الوزن الرطب الكلي :)٣(جدول ال
٢٠٠١(    

رقم 
  العینة

 المقدر الوزن الرطب
  ھكتار/طن/١٩٨٩لعام

رطب الوزن ال
  ٢٠٠١لعام المقدر

  ھكتار/طن

معدل التغیر في الوزن 
لفترة من ل الرطب
٢٠٠١ - ١٩٨٩  

معدل النمو السنوي 
 - ١٩٨٩للفترة من

٢٠٠١  
٨٤  ١0٨٢  ٣٨٤٢٢٢0١-  ٧٩٢٣٣٦0٠.١٣٢٦٥٧-  ٥٩١٨٨٦  

٨٠  ٢0٨١  ٥٦٨٦٦٧0٠  ٢٠٣٧٦٤0٠.٠٥٢٩٢٤٧  ٦٣٥٠٩٧ 

٨٨  ٣0٨٦  ٨٥٣٠٦٨0٢-  ٢٢٨٧٠٥0٠.٢١٨٦٩٦-  ٦٢٤٣٦٣  

٨٦  ٤0٨٤  ٤٠٩٦٢٢0٢-  ١٤٣٠٥٣0٠.١٨٨٨٨٠-  ٢٦٦٥٦٩  

٧٥  ٥0٩٠  ٤١٨٧٧٧0١٥  ٨٨٠٩٣٨0١.٢٨٨٥١٣  ٤٦٢١٦١  

١٠٢  ٦0١٢١  ٤١١٩٢٠0١٩  ٤٣٣٤٠٧0١.٥٨٥١٢٣  ٠٢١٤٨٧  

٧٩  ٧0٨٦  ٩٨٧٦٣٣0٦  ٢٥٢٩٥٢0٠.٥٢٢١٠٩  ٢٦٥٣١٩  

٩٠  ٨0١٠٤  ٩٧٣٣٨٢0١٣  ٦٦٤٩٧٨0٠.٣٠٧٦٣٣  ٦٩١٥٩٦  

٧٢  ٩0٨٧  ٨٤٥٣٤٩0١٤  ١٨٩١٥٢٢0١.١٩٥٣١٦  ٣٤٣٨٠٣  

٩٠  ١٠0٨٩  ٠١٧٥٨٥0٠-  ٥٤٥٥١١0٠.٠٣٩٣٣٩-  ٤٧٢٠٧٤  

٨١  ١١0٧٧  ٠١٢٠٨٥0٣-  ٠٣٤٩٦٣0٠.٣٣١٤٢٦-  ٩٧٧١٢٢  

٦٩  ١٢0٨٤  ٢٠٩٠٤٧0١٥  ٤٨٣٠٢٥0١.٢٧٢٨٣١  ٢٧٣٩٧٨ 

٧٣  ١٣0٨٣  ١٤٠٥٠٨0١٠  ٩١٢٠٢٨0٠.٨١٧٦٢٦  ٧٧١٥٢  

٧٢  ١٤0٨٥  ٤٢٦٤٩٦0١٣  ٨١٠٧٠٨0١.١١٥٣٥١  ٣٨٤٢١٢  

٨٢  ١٥0٩٨  ٠٧٨٤٧٧0١٦  ٩٥١٤٩٥0١.٤٠٦٠٤٨  ٨٧٣٠١٨  

٧٧  ١٦0٨٥  ٩٨١٧٣٣0٧  ٨٥٦٥١٩0٠.٦٥٦٢٣٢  ٨٧٤٧٨٦  

٧٦  ١٧0٧٩  ١٣١٦٧٧0٣  ٦٩١٤١٢0٠.٢٩٦٦٤٤  ٥٥٩٧٣٥  

٨٧  ١٨0٨٨  ١٢٤٧٨٧0١  ٥٦٦٨٦٧0٠.١٢٠١٧٣  ٤٤٢٠٨  

٨٨  ١٩0٨٩  ٧٧٠٧٦٨0٠  ٣١٠٣٠١0٠.٠٤٤٩٦١  ٥٣٩٥٣٣  

٨٥  ٢٠0٨٥  ٢٣٢٦٣٨0٠  ٣١٨٧٢٠0٠.٠٠٧١٧٣  ٠٨٦٠٨٢  

٦٣  ٢١0٧٩  ٢٤٥٥٤٣0١٦  ٢٥٢١٦٠0١.٣٣٣٨٨٤  ٠٠٦٦١٧  

٧٧  ٢٢0٨٦  ٤٥٩٣٦١0٨  ٢٢٨٧٠٥0٠.٧٣٠٧٧٨  ٧٦٩٣٤٤  

٧٥  ٢٣0٧٩  ٢٥٣٣٤٧0٣  ١٠٨٧٠٧0٠.٣٢١٢٨  ٨٥٥٣٦  

٧٢  ٢٤0٧٩  ٩١٩٩٧٣0٦  ٦٩١٤١٢0٠.٥٦٤٢٨٦  ٧٧١٤٣٩  

٧٣  ٢٥0٧٦  ٧١٥٨٨٤0٢  ١٦٥٤٦٧0٠.٢٠٤١٣١  ٤٤٩٥٨٣  

٨٣  ٢٦0٨٦  ١٥٨٦٠٠0٣  ٧٦١٣٩٨0٠.٣٠٠٢٣٣  ٦٠٢٧٩٨  

٩٣  ٢٧0٨٧  ٩٢٣٨٢٠0٦-  ٥٣٩٠١٢0٠.٥٣٢٠٦٧-  ٣٨٤٨٠٨  

٧٧  ٢٨0٧٤  ٦٣٥٣١٨0٢-  ٧٨٠٩٠٢0٠.٢٣٧٨٦٨-  ٨٥٤٤١٦  

٧٥  ٢٩0٧٨  ٢٢٢٢٨٤0٣  ٣٧٨١٣٨0٠.٢٦٢٩٨٧  ١٥٥٨٥٤  

٨١  ٣٠0٨٥  ٠٣٦٠٩٨0٤  ٠٣٨١٢١0٠.٣٣٣٥٠١  ٠٠٢٠٢٣  
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 ٢٠٦

و ٢٧و ١١و ١٠و ٤و ٣و١للدراسة لیكون التأثیر سلبیا على الكتلة الحیnة وھnذا مnا نالحظnھ فnي العینnات 
-و ٢0٢٦٦٥٦٩-و ٢0٦٢٤٣٦٣ -و١0٥٩١٨٨٦-التnnي تتراجnnع الكتلnnة الحیnnة إلnnى للمواقnnع بمقnnدار  ٢٨

مnnن خnnالل مnnا تقnnدم نnnرى أن . ھكتnnار/طnnن ٢0٨٥٤٤١٦-و ٦0٣٨٤٨٠٨-و ٣0٩٧٧١٢٢-و ٠0٤٧٢٠٧٤
التطور الحاصل في المشnاجر خnالل اثنتnا عشnرة سnنة مnن النمnو الحاصnل للمشnاجر تnم تقnدیره باالعتمnاد 

حاصل في الھكتار الواحد وھذا مnا ، ومنھا نستطیع تقدیر النمو السنوي الB4و  B3على انعكاسیة القنوات
، العمnود الرابnع والnذي یعطینnا التصnور عnن عملیnات التربیnة التnي یجnب إجراءھnا )٣(نجده في الجnدول 

علnnى المشnnاجر سnnواء كانnnت عملیnnات التخفیnnف أو عملیnnات اإلدامnnة األخnnرى وخاصnnة إذا علمنnnا أن ھnnذه 
ن متابعnة النمnو والتطnور یجnب مالحظتnھ بnین المشاجر وجدت ألغراض وقائیة وبیئیة في آن واحد لذا فأ

فتnرة وأخnnرى وخاصnnة بالنسnnبة للمشnnاجر الكثیفnnة والواطئnة التخnnاذ اإلجnnراءات اإلداریnnة التnnي تعمnnل علnnى 
النھوض في المشاجر وإدامة زخم النمو بصورة عامة نحو األفضnل ممnا یمكnن الغابnة بnأن تنمnو وتnؤدي 

رى أن إعnداد نمnاذج ریاضnیة تعتمnد علnى البیانnات الفضnائیة ، مما تقدم نالوظائف التي وجدت من اجلھا 
یعمل على تسھیل عملیة المراقبة للمشاجر ومتابعnة العملیnات التنمویnة المختلفnة بأقnل كلفnة ممكنnة ، وفnي 

و  B3الوقت نفسھ یمكن تحدید الزمن بشكل دقیق وذلnك مnن خnالل اخnذ بیانnات فضnائیة وقnراءة القنnوات 
B4 دار الكnnد مقnnاجروتحدیnnة للمشnnة الحیویnnذ  تلnnم اخnnي تnnة التnnع الدراسnnى أن مواقnnذلك إلnnائج كnnیر النتnnوتش ،

البیانات لھا ھي متوسطة الكثافة إلى قلیلnة وھnذا یشnیر إلnى إمكانیnة إجnراء عملیnات تنمویnة مختلفnة لرفnع 
افnnة كثافnnة المشnnاجر سnnواء مnnن خnnالل عملیnnات التشnnجیر للبقnnع الفارغnnة أو إعnnادة تشnnجیر القطnnع قلیلnnة الكث

وكnذلك نجnد ھنnاك مشnاجر فتیnة لھnا طاقnة عالیnة علnى النمnو وھnذا مnا نnراه فnي العینnة الستغالل الموقnع  
في زاویتا في حین نجد أن ھنnاك مشnاجر طبیعیnة قلیلnة الكثافnة وفnي نفnس  ٢١السادسة في عقرة والعینة 

راء عملیnات تخفیnف أو الوقت ذات أعمار كبیرة والتي تتمیز بمعدالت نمو متواضعة ممnا یnوحي لنnا بnأج
  .قطع واستبدالھا بمشاجر حدیثة شابة لھا القدرة على النمو بشكل أفضل من المشاجر الحالیة 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to use Landsat TM data to prepare Thematic 
Formulas for estimating the changes occurred in upper-ground biomass of 
Pinus brutia forestry north Iraq represented by Acra, Atroosh and Zaweeta 
plantations during 1989-2001. The study adopted the formula:  
 Y=23.5591+2.10785x1

0.723153+22.9213(x2/100)8.5607 to estimate the Biomass 
where Y is total wet weight of the study samples, x1 represents the reflectance 
values of the vegetation cover in band3 of TM sensor, while x2 represents the 
reflectance values of vegetation cover in band4  TM. The study revealed that 
there is a progressive in biomass in large number of samples within the 
plantation area that is range between (0.086028-19.021487) ton/hectare and this 
result represent a big range of change in biomass depending basically on the 
environments parameters because the studied plantations are distributed widely 
comprising Acra, Atroosh and Zaweeta which characterized by different 
topography and aspects in addition to the bad human activities that affected the 
progressive and growth of plantations, and this has been cleared by the 
descending of growth in some sites of the study area.  

 
  المصادر

 Pinusالصnnنوبر البروتnnي تقیnnیم اربnnع طnnرق لتقnnدیر حجnnم). ٢٠٠٦. (الزھیnnري، محمnnد ھnnدایات عبیnnد
brutia Ten. في محافظة دھوك، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل، كلیة الزراعة والغابات.  



  مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X  

  ISSN:2224-9796 (Online)  ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
  

 ٢٠٧

  تطبیقnnات التحسnnس النnnائي لتقnnnدیر انتاجیnnة مشnnاجر الصnnnنوبر). ٢٠٠٩. (الغnnاوي، احمnnد بھجnnت خلnnnف
Pinus brutia الغاباتفي شمال العراق، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل، كلیة الزراعة و. 

  تقnnnدیر خnnnزین الكربnnnون لمشnnnاجر الصnnnنوبر البروتnnnي). ٢٠١٠. (ألكعبnnnي، محمnnnد عبnnnد الكnnnاظم حبیnnnب
 Pinus brutia Ten.  ةnل، كلیnفي شمال العراق، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الموص

   .الزراعة والغابات
 .روما ، ة لألمم المتحدةمنظمة األغذیة والزراع ، تقریر حالة الغابات في العالم). ٢٠٠٩. (مجھول 

دراسnnة بعnnض الخnnواص التكنولوجیnnة لخشnnب صnnنوبر بروتیnnا ). ١٩٧٩. (المحیسnnن، عnnزام احمnnد موسnnى
النnnامي طبیعیnnا فnnي زاویتnnا، رسnnالة ماجسnnتیر غیnnر منشnnورة، جامعnnة الموصnnل، كلیnnة الزراعnnة 
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