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  تقدیر دورة العمر التي تعطي اكبر إنتاج حجمي لمشاجر الدلب الشرقي في نینوى
  مزاحم سعید یونس

  جامعة الموصل/  كلیة الزراعة والغابات/قسم الغابات
  

  ةالخالص
اعتمدت دوال النمو غیAر الخطیAة فAي تخمAین اإلنتAاج لوحAدة المسAاحة لمشAاجر الAدلب الشAرقي فAي 

وألجل ذلك تAم اختیAار عAدد  .سنة) ٢٩-٧(عینة، اختیر بصورة عشوائیة بأعمار) ٥٥(نینوى مستخدمین 
ھAAAذه مAAAن الAAAدوال غیAAAر الخطیAAAة لتمثیAAAل العالقAAAة بAAAین اإلنتAAAاج لوحAAAدة المسAAAاحة و األعمAAAار المختلفAAAة  ل

أدى ذلAAك الحصAAول علAAى عAAدد مAAن المعAAادالت الریاضAAیة غیAAر الخطیAAة ، وعنAAد المفاضAAلة بAAین .المشAAاجر 
  : المعادالت المشتقة باستخدام المقاییس اإلحصائیة ،وقع االختیار على المعادلة غیر الخطیة التالیة

Y =230.27(1-exp(-0.06971 A ))1.5841  

والنسAAبة المئویAAة للخطAAأ القیاسAAي ) ٠.٨١(امAAل التحدیAAد حیAAث كAAان مع .وذلAAك إلعطائھAAا أدق النتAAائج
ولمAAا كانAAت معادلAAة اإلنتAAاج  ھAAي الخطAAوة األولAAى لتحدیAAد منحنیAAات النمAAو  ،)٢.٣٣٥٤(المنسAAوب للمعAAدل 

السAAنوي المسAAتمر ومتوسAAط النمAAو السAAنوي، اللAAذان یمAAثال  تقاطعوھمAAا أفضAAل دورة قطAAع لمشAAجر الAAدلب 
،وكذلك استخدمت ھذه المعادلة  لتحدید دورة  القطAع ریاضAیا مAن  الشرقي التي تعطي اكبر إنتاج حجمي

  .  سنة )١٣(خالل اخذ المشتقة الثانیة لھا، فتبین من خالل الطرقتین  إن دورة القطع  ھي
  

  المقدمة
مAن األشAجار الغابیAة المنتشAرة  بصAورة طبیعیAة ) Platanus orientalis L(.الدلب الشAرقي یعد

أسAیا علAى ضAفاف األنھAر، فھAو مAن األشAجار المحبAة للضAوء  وفAي نفAس  في جنوب شرق أوربا وغرب
داؤد  (٠.٨-٠.٦الوقAAت یتطلAAب تربAAة خفیفAAة ورطبAAة ، خشAAبھ صAAلب ومتAAین وشAAدید التحمAAل وذات كثافAAة 

یفضل المناطق عالیة الرطبة ، فھAو مAن األنAواع السAریعة النمAو والمالئمAة للظAروف المناخیAة  ) . ١٩٧٩
لمشاجر االروائیة في شمال العراق ، یزرع الدلب الشرقي علAي مسAافات متقاربAة والترب الموجودة في ا

وذلAAك إلنتAAاج الجAAذوع الخشAAبیة ذات أقطAAار كبیAAرة  نسAAبیا  السAAتخدامھا فAAي مختلAAف الصAAناعات الخشAAبیة 
، لھAذا فAان تقAدیر اإلنتAاج لھAذه  المشAاجر ذات أھمیAة قصAوا ألدارتھAا بكفAاءة )  ١٩٨٥ قصیر وآخرون (

وعلیAAھ  اھAAتم الغAAابتین بإعAAداد  جAAداول اإلنتAAاج لمختلAAف األنAAواع الغاباتیAAة ، للسAAیطرة علAAى اإلنتAAاج  عالیAAة،
وفي نفس الوقت الحفاظ عل التوازن البیئي والبAایولوجي  الموجAود  واستثمار الغابة إلى أقصى حد مكن،

دیAد اإلنتAاج ، فكانAت معAادالت  في الغابة ، لذا كان احد أھم المھام اإلداریة  ھو إیجAاد الوسAائل الكمیAة لتح
. اإلنتاج التي تحدد اإلنتاج لوحدة المساحة من الوسائل المھمة والكفؤة في تحدید اإلنتAاج لمختلAف األنAواع

)  ١٩٥٩( Richardلذا نرى الكثیAر مAن البAاحثین قAاموا بإعAداد معAادالت اإلنتAاج بأسAالیب مختلفAة ومAنھم
باعتمAAاد علAAى االرتفAAاع السAAائد والعمر،بینمAAا   Pinus elliotti الAAذي قAAام بإعAAداد نمAAاذج اإلنتAAاج لمشAAاجر

الAAدول غیAAر الخطیAAة فAAي تقAAدیر اإلنتAAاج لوحAAدة المسAAاحة  لصAAنوبر )  ١٩٧٢(وآخAAرون  RoseاعتمAAد   
Pinus  resivase    في شرق والیة ویسكون سس األمریكیة  من خالل رابطتھما بالعمر ودلیل الموقع

درسAAوا العالقAAAة  بAAین إلنتAAAاج والعمAAر لمشAAAاجر ) ٢٠٠٢(وآخAAAرون  ColbertوالمسAAاحة القاعدیAAAة، إمAAا 
الصنوبر األحمر في منطقة غرب فرجینیا وأوھایو باستخدام لمختلف العملیAات التنمویAة التAي تجAري فAي 

ولقد اھتم كثیر مAن البAاحثین فAي نوعیAة النمAوذج الریاضAي المسAتخدم فAي إعAداد معAادالت اإلنتAاج . الغابة
والتAAي یوضAAح فیھAAا كیفیAAة تقAAدیر اإلنتAAاج ) ١٩٩٩(وآخAAرون  Fekedulegnو) ١٩٨١(Schulte ومAAنھم

وبمAAا إن اإلنتAAاج ). العمAAر ،درجAAة الموقAAع، الكثافAAة(البAAایولوجي لألشAAجار باعتمAAاد علAAى متغیAAرات المشAAجر
لوحدة المساحة ، یعتبر احد أھم الخطوات المستخدمة في تحدیAد دورات القطAع التAي تعطAي اكبAر إنتAاج ، 

AAوىلAAي نینAAرقي فAAدلب الشAAاجر الAAع لمشAAدیر دورة القطAAة، لتقAAذه الدراسAAاءت ھAAة  .ذا جAAتخدمین الطریقAAمس
  .البیانیة والریاضیة لتقدیر أفضل فترة قطع لھذه المشاجر

  
   ٢٠٠٦/  ٣/  ٥وقبولھ   ٢٣/١٠/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
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  وطرائقھ البحث مواد
تم أجراء مسح شامل للدلب في غابة نینوى ،  للتعرف على مختلف خصائص المشجر وخاصة 

عینة )٥٥(فكانت  وعلیھ اخترنا العینات العشوائیة الطبقیة في الدراسة في تحدید العینات،.األعمار
  وبمساحة

مسAاحة غابAة نینAوى %) ٢٠(حیث یشكل الدلب الشرقي مAا یعAادل تقریبAا  لعینة الواحدة،ھكتار )٠.٢٥( 
  :سنة، ومن العینة الواحدة أخذت البیانات التالیة ) ٢٩-٧(وذات أعمار . ھكتار) ٩٨٠(والبالغة
  .قیاس أقطار جمیع أشجار العینة عند مستوى الصدر ،باستخدام جھاز الكالیبر .١
 .سم)٢(المشجر  وبطول فئة تنظیم البیانات في جدول  .٢
 : استخراج  المساحة القاعدیة الكلیة للعینة الواحدة باعتماد على العالقة الریاضیة التالیة .٣
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  :حیث أن 
T.B.A =المساحة القاعدیة الكلیة للعینة باألمتار الربعة.  

M.B.A=متوسط القاعدیة للعینة باألمتار الربعة.  
di  =مركز الفئة)i ( رمن فئات األقطار في جدول المشج.  
fi =تكرار الفئة) i ( من فئات جدول المشجر.  

Dq = سم/ ألتربیعيمتوسط القطر.  
  Salih (1978) وباستخدام جدول الحجم المحلي لمشاجر الدلب االروائیة في نینوى المعAد مAن قبAل. ٦

،قمنا باستخراج الحجم المقابل لقیمة متوسط القطAر ألتربیعAي ، وھAذا الحجAم یمثAل متوسAط حجAم الشAجرة 
Aجار الموجAدد األشAى الواحدة في المشجر ، وعندما نضرب ھذه القیمة بعAل علAة نحصAجار العینAودة لألش

حجم العینة ،وباعتماد طریقة النسبة والتناسب ،تمكنا من الحصAول علAى حجAم المشAجر لوحAدة المسAاحة، 
والختیAار نمAوذج . إلى كل عینة من عینات الدراسة، وبھذا تم تقدیر الحجم لكافة العینات لوحAدة المسAاحة

ام المقAAاییس اإلحصAAائیة المسAAتخدمة فAAي مثAAل ھAAذه ریاضAAي نعتمAAد علیAAھ فAAي عملیAAة التقAAدیر، تAAم اسAAتخد
والنسAAAAبة المئویAAAAة للخطAAAAأ القیاسAAAAي المنسAAAAوب )  R2(الدراسAAAAات البایومتریAAAAة ومنھAAAAا معامAAAAل التحدیAAAAد 

وذلAAك ألعAAداد جAAدول اإلنتAAاج لمشAAاجر الAAدلب  )١٩٥٦، Ohtomo(واالختبAAار البیAAاني)S.E(%للمعAAدل
  .الشرقي في نینوى

  النتائج والمناقشة
لنمو واإلنتاج بمنحنیات، تمثل العالقة الموجودة بین الحجم لوحدة المسAاحة  مAع العمAر تمثل دوال ا

، وھAو )sigmoid curves(ولAذا تسAمى ) sigma(،وتظھر مثل ھذه العالقة على شAكل منحنیAات شAبیھ 
ولغAAرض  تحدیAAد دالAAة اإلنتAAاج لمشAAاجر الAAدلب ، قمنAAا باسAAتخدام  یعبAAر عAAن حجAAم المتAAراكم عنAAد أي عمAAر،

عینAة، مسAتخدمین الصAیغة الخطیAة الغیAر خطیAة فAي أعAAداد ) ٥٥(انAات إلAي تAم جمعھAا حقلیAا والبالغAة البی
  ).١جدول ال(مختلف المعادالت الریاضیة، ومنھا  حصلنا على أربعة  معادالت ریاضیة 

أعطAAت أفضAAل النتAAائج  مقارنAAة بالمعAAادالت األخAAرى  ) ١(مAAن الجAAدول أعAAاله نالحAAظ أن المعادلAAة 
في الدراسة ، حیث كانت المقاییس اإلحصائیة تدل على دقة المعادلAة وخاصAة فAي الدراسAات  المستخدمة
الAذي یتضAمن التمثیAل ). ١٩٥٦( Ohtomoإضافة إلى ذلك  قمنا بإخضاع المعادلة الختبAار  البیولوجیة،

علAAى  البیAAاني وذلAAك بوضAAع القAAیم الحقیقیAAة للحجAAم لوحAAدة المسAAاحة علAAى المحAAور الصAAادي والقAAیم المقAAدرة
درجAAة مAAع  ٤٥ ورسAAم الخAAط المسAAتقیم المجAAرد مAAن الخطAAأ والAAذي یشAAكل زاویAAة قیمتھAAا المحAAور السAAیني،

ومن خالل الرسم البیAاني،تبین إن المسAتقیم الممثAل للمعادلAة ھAو مطAابق  المحوریین ویمر بنقطة األصل،
  تقریباً للمستقیم المجرد 



المساحة لمشاجر الدلب الشرقي فAي نینوى،اسAتخدمنا تقدیر النتاج لوحدة ل ).١(من الخطأ، كما في الشكل 
فAي تقAدیر اإلنتAاج ولفتAرات عدیAدة مختلفة،كAذلك تمكننAا مAن تقAدیر النمAو ) ١(المعادلة  واحAد فAي الجAدول

لوحAدة المسAاحة،كما   MA.Iلوحدة المساحة إضافة إلى  متوسط النمAو السAنوي  CA.I المستمر السنوي
  . )٢(في الجدول
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  الدوال الریاضیة المستخدمة لتقدیر اإلنتاج  لمشاجر الدلب الشرقي في نینوى :)١(جدولال

R2 S.E% b3  b2  b1  رقم  المعادلة  المعادلة  الریاضیة  

٢٣٠.٢٧ ٠.٠٦٩٧١- ١.٥٨٤١ ٢.٣٣٥٤ ٠.٨١  Y=b0(1-e(-b1A))b2 ١  
٢٦.٧٣٥ ٠.٦٠٤٩٣   ٣٠.٤  ٠.٥٧  Y= b0 A

b1 ٢  
٢٨.٧٢- ٦.٩٢٩٧- ١٧٧.٩٨٩ ٢٨.٦١  ٠.٦٥ Y=b0+b1A+b2  LN(A)  ٣  
٠.٢١٠- ١٩.٠٤٧٧ ٠.٤٢٩٧- ٢٩.٢٦  ٠.٥٩ Y=b0+b1A+b2A

2 ٤  
  

یAین فرسم العالقة بAین أعمAار المشAاجر وكAل مAن النمAو السAنوي المسAتمر ومتوسAطھ، یعطینAا منحن
للنمو یختلفان في شكالھما،فاألول یظھر عالیاً و سAریعا، أمAا الثAاني ،فیكAون تباطAأ فAي  المراحAل األولAى 
ومتوسAAط فAAي صAAعوده ونزولAAھ مAAرة ثانیAAة أخAAرى، فAAال یعتمAAد عAAل  احAAدھم فAAي عملیAAة القطAAع واالسAAتثمار، 

كون  نوعیAة اإلنتAاج غیAر لذا ت فالنمو السنوي المستمر ینحدر ھبوطاً في أوقات مبكرة من عمر المشجر،
فھو یتأخر فAي الھبAوط، ممAا  مرغوبة في السوق لصغر حجم الجذوع المنتجة، أما متوسط النمو السنوي،

یسبب خسارة اقتصادیة للمستثمر وعلیھ فأن كلیھما یستخدم في تحدید دورة القطع التي تعطي اكبAر إنتAاج 
نوعیة اإلنتAاج وكمیتAھ وكمAا موضAح فAي الشAكل حجمي، فنقطة تقاطعوھما تعطینا افصل إنتاج من ناحیة 

  )٢(البیاني

یوضح العالقة البیانیة للقیم المقدرة والحقیقة ومقارنتھا مع الخط المستقیم   ( 1 ) الشكل 
المجرد من الخط
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 الحجم المتوقع  ومتوسط النمو السنوي والنمو السنوي المستمر لوحدة المساحة: )٢(جدول ال

C.A.I m3/ha M.A.I m3/ha Yield m3/ha Age year 
 ١ ٣.٢٠٦٧٢٢ ٣.٢٠٦٧٢٢ 

٢ ٩.١٠٦٧١٤ ٤.٥٥٣٣٥٧ ٥.٨٩٩٩٩٢ 
٣  ١٦.٤٠٦٨٤ ٥.٤٦٨٩٤٧ ٧.٣٠٠١٢٦ 
٤ ٢٤.٥٤٣٤٤ ٦.١٣٥٨٦ ٨.١٣٦٦٠١ 
٥ ٣٣.١٦٨٣ ٦.٦٣٣٦٥٩ ٨.٦٢٤٨٥٥ 
٦ ٤٢.٠٤٣٩٦ ٧.٠٠٧٣٢٧ ٨.٨٧٥٦٦٦ 
٧ ٥١.٠٠١١٢ ٧.٢٨٥٨٧٤ ٨.٩٥٧١٥٣ 
٨ ٥٩.٩١٦٣٩ ٧.٤٨٩٥٤٩ ٨.٩١٥٢٧٥ 
٩ ٦٨.٦٩٩١٨ ٧.٦٣٣٢٤٣ ٨.٧٨٢٧٩٤ 

١٦٠  
١٤٠  
١٢٠  
١٠٠  
٨٠  
٦٠  
٤٠  
٢٠  
٠ 

  ٠          ٥٠         ١٠٠       ١٥٠      ٢٠٠ 



١٠ ٧٧.٢٨٣٠٨ ٧.٧٢٨٣٠٨ ٨.٥٨٣٨٩٩ 
١١ ٨٥.٦١٩٩٥ ٧.٧٨٣٦٣٢ ٨.٣٣٦٨٦٤ 
١٢ ٩٣.٦٧٥٦٦ ٧.٨٠٦٣٠٥ ٨.٠٥٥٧١٣ 
١٣ ١٠١.٤٢٧ ٧.٨٠٢٠٧٥ ٧.٧٥١٣١٣ 
١٤ ١٠٨.٨٥٩١ ٧.٧٧٥٦٥١ ٧.٤٣٢١٨٣ 
١٥ ١١٥.٩٦٣٩ ٧.٧٣٠٩٢٨ ٧.١٠٤٨١ 
١٦ ١٢٢.٧٣٨٤ ٧.٦٧١١٥٢ ٦.٧٧٤٥٠٦ 
١٧ ١٢٩.١٨٣٧ ٧.٥٩٩٠٤ ٦.٤٤٥٢٥٧ 
١٨ ١٣٥.٣٠٣٩ ٧.٥١٦٨٨٢ ٦.١٢٠١٨٣ 
١٩ ١٤١.١٠٥٥ ٧.٤٢٦٦٠٨ ٥.٨٠١٦٧٦ 
٢٠ ١٤٦.٥٩٧١ ٧.٣٢٩٨٥٤ ٥.٤٩١٥٣٩ 

 

الشكل (٢) العالقة بین النمو السنوي المستمر ومتوسط النمو السنوي

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

العمر بالسنین

C
.A

.I 
 , 

 M
.A

.I 
  (

m
3/

h
a)

C.A.I

M.A.I

..

  
  
  

سAنة، ) ١٣(من الشكل أعاله نالحظ أن دورة القطع لمشاجر الدلب الشرقي تعطي اكبر إنتAاج ھAي 
 وبAاال مكAان التوصAل إلAى ذلAك ریاضAیاً،.وھي نقطة تقاطع النمو السنوي المستمر ومتوسط النمو السنوي

طریAAق المشAAتقین األولAAى والثانیAAة لمعادلAAة اإلنتAAاج واسAAتخراج قیمAAة العمAAر بعAAد جعAAل المشAAتقة الثانیAAة عAAن 
  : مساویاً للصفر وكما یلي

 Y= b0(1-exp(-b1A))b2 

dY/ dA= -b0 b1b2(1-exp(-b1A))(b2-1) exp(-b1A) 
d2Y/ dA2 = -b0 b1b2(1-exp(-b1A))(b2-1) exp(-b1A) )(1-exp(-b1A)-(b2-2) exp(-b1A) 
d2Y/ dA2= -(1-exp(-b1A))(b2-2)exp(-b1A){b0b1b2(1-exp(b1A))+exp(-b1A)} 

 
  :وعندما نجعل قیمة المشتقة الثانیة  مساویة للصفر نحصل على العالقة التالیة

b0b1b2(1-exp(-b1A)) = -exp(-b1A) 
  :ولما كانت قیمة الثوابت المعادلة الریاضیة للنتاج ھي
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b2= 1.5481        ,  b1= -0.06971 ,     b0 =230.27 
  :ومن خالل تعویض قیم الثوابت تصبح العالقة كما یلي

1.71039= 0.71039 exp(0.06971) 
exp(0.06971A) =( 1.71093 )  /   (0.71093)              

  ٢٠٠٦)١(العدد ) ٣٤( المجلد                     )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                
  : الطرفین نحصل على LNوبأخذ 

0.06971 A = 0.878 
A = 12.6  
ومن خالل حل المشتقة الثانیة أتضح  لنا بأن قیمة العمر الAذي یعطAي المشAجر عنAھ المشAجر أعلAى 

الAAذي ) ٢(سAAنة، وھAAذا مAAا یؤكAAد النتیجAAة التAAي توصAAلنا إلیھAAا مAAن خAAالل الشAAكل  ١٣إنتAAاج حجمAAي یسAAاوي 
  .عالقة بین النمو السنوي المستمر ومعدل النمو السنوي مع العمریوضح ال

  
ESTIMATION OF ROTATION MAXIMUM VOLUME PRODUCTION 

FOR Platanus orientalis L. STAND IN NINEVAH  PLANTAIONS  
M.S.Younis 

Dept. of Forestry, College of Agric .and Forestry, Univ. of Mosul-Iraq 
 

ABSTRACT 
 Growth  mathematical model  had been used to estimate yield Per unit 

area for Platanus orientalis L. fifty five sample plot were used, which selected 
randomly by different ages. The non-linear regression model was used to 
develop, the relationship between the yield per unit area, as the dependent 
variable, and ages of stand as the independent variable. Selecting the best 
model ,different measures of precision such as , coefficient of determination, 
stander error of  percent, and  Ohtomo graphical test were used, as are result the 
model. 

 
Y=230.27(1-exp(-0.06971 A))1.5841 
R2=(0.81)    S.E%=(2.3354) 
 
Also in this study , the best rotation age was developed  and it appeared 

that the best time to harvest  Platanus Orientals L. is  at (13)years of age. 
 

  رالمصاد
 .جامعة الموصل.تصنیف أشجار الغابات ،دار الكتب للطباعة والنشر). ١٩٧٩(داؤد،داؤد محمود 

الخشAب كمAادة أولیAة ، دار ).١٩٨٥(  باسم عبAاس عبAد علAيوسلیم إسماعیل شھبازوقصیر،ولید عبودي 
 .جامعة الموصل.الكتب للطباعة والنشر

Colbert, J.J., M. Schucker and D.Fekedulegn (2002). Comparing basal area growth  
model, consistency of  parameter, and accuracy of prediction ,Soft ware Soc.3: 
462-467. 

Fekedulegn, D., M.P. Sustain and J.J. Colbert (1999).Parameter estimation of 
nonlinear growth models in forestry. Silver fennica. 33(4):327-336 . 

Ohtomo,E.(1956). A study on preparation of Volume table .Jour. Jap. For. Sci.  38(5). 
Richard, F.J (1959). A flexile growth function for empirical use.j. exp. loi. 290  -300. 
Rose,D.W.and A.R.EK.(1972). Construction of local nonlinear growth and yield 

model for red  pine in northern Wisconsin, university of Wisconsin,  For .Res. 
Notes, no. 164. 



Schulte, J. (1981).A versatile growth model with statistically stable parameter          
Can.J.Fish.Aqvat. Sci.38: 1128-1140. 

Salih ,T.K.(1978).Some studies on the construction of tree biometry tables for 
Platanus orientalis L. Grown under irrigated conditions in northern Iraq. 
M.Sc .thesis college of Agric. and For. Mosul  Unvi., Iraq. 

Weibull ,W.(1951).A statistical distribution function of wide applicability. Jour. Of 
Applied mechanics, 18:293-297. 


