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/ استخدام األسلوب الكمي لتحديد دورة القطع االقتصادية المثلى لمشاجر الجنار الشرقي االصطناعية في نينوى                        
 شمال العراق

 مهند عبد القادر                               عقراويزكي متي 
 العراق/ دهوكجامعة / فاكولتي القانون واالدارة /سكول االدارة واالقتااد/قتاادقسم اال

 العراق/ جامعة الموال/ كلية الزراعة والغابات/ سم الغاباتق
 

 الخالصة
اسثتددام رثريقتين رسيسثتينأل اىولثا يداريثة تتمحثل بتحديثد دورة القرثد االقتاثادية المحلثا في هذا البحث  تم 

ي المسثثتمر ىشثثجار الجنثثارأل وتثثم تمحيثثل العيقثثة ريايثثيان وبيانيثثان مثثن دثثيل هثثذل الرريقثثة المعتمثثدة علثثا النمثثو السثثنو
سثثنةأل فثثي حثثين كانثثت الحانيثثة فثثي اسثثتددام الرريقثثة ( 01)ومعثثدل النمثثو السثثنويأل وكانثثت دورة القرثثد المحلثثا للجنثثار 

ولثد  يجثراا المقارنثات بثين . االقتاادية متمحلة بحيحة نمثاذ  ريايثية مدثردة لتحديثد دورة القرثد االقتاثادية المحلثا
سثنوات للنمثاذ  الحيحثة ( 04)هرت النتاسج بثنن دورة القرثد المحلثا للجنثار هذل الرريقة والرريقة اىولا اإلداريةأل أظ

فثي حثثين اسثتددمت المعادلثثة الدااثة بمعيثثار اثافي القيمثثة الحثاليأل مثثن دثيل يجثثراا عمليثات الداثثم .المسثتددمة 
    :لتكاليف وعواسد المشاجرأل فظهرت أفيل دورات القرد وباستددام نسب دام مدتلدة وكما ينتي

 %.04سنوات عند نسبة الدام ( 04)أل%5سنوات عند نسبة الدام ( 04)     
 %.24سنوات عند نسبة الدام ( 9)أل%05سنوات عند نسبة الدام ( 9)
 %.14سنوات عند نسبة الدام ( 9)أل%25سنوات عند نسبة الدام ( 9)

ن بثين اسثتددام النمثاذ  ا لريايثية الحيحثة فثي ومن ديل المقارنات بين دورات القرثد تبثين بثنن هنالثك تقاربثا
تحديد دورات القرد االقتاادية المحلاأل في حين كانثت هنالثك ادتيفثات نسثبية بثين اسثتددام الرراسثق اىدثر  وهثذا 

 .يتدق مد منروق النظرية االقتاادية
 

 المقدمة

تم فيث  تدتلف االتجاهات في تحديد دورة القرد هذلأل يال أن االتجال اىكحر أهميثة فثي الوقثت الحثالي والثذي يث
استددام أكحر التقنيات تروران واوالن يلثا االسثتددام اىمحثل للمثوارد الربيعيثة يثدعو يلثا ادتيثار دورة القرثد التثي ال 
تعتمثد علثا مرشثرات ربيعيثثة بسثيرةأل بثل علثثا مرشثرات راثينة فثثي تحديثد دورة القرثد للغابثثة ليتحقثق مثن ديلهثثا 

ويتمحل هذا في تحديد أو ادتيار ما يسثما بثدورة القرثد المحلثاأل أفيل ما يمكن الحاول علي  من مردودات ييجابيةأل 
وعندما يكون الجانب االقتاادي هو العمود الرسيس الذي تبنثا عليث  المشثاريد الراسثدةأل لثذا يجثب أن يثتم تحديثد دورة 

فقثد . مثا يمكثن المجتمثد بافيثل القرد االقتاادية المحلا لمشاريد الغابات لتكون مساحاتها قد تم تنظيمها بشكل يدثدم 
أل المعايير الربيعية والبايولوجية واالقتاادية لغثر  تحديثد دورة القرثد المحلثا للغابثاتاستددمت نظريات ترابرات 

 كما تم ادتبار المعايير المستددمة في عملية التحديد لمعرفة هل هي معثايير داسمثة يمكثن اسثتددامها علثا مثر الثزمنأل
وقثثد اتجثث  االقتاثثاديون الغابثثاتيون يلثثا دراسثثة  (.0995ألNewman)ها بثثندر  أم أنهثثا معثثايير مرقتثثة يمكثثن اسثثتبدال

المعايير االقتاادية التي يمكنها مياعدة حجم اثافي العواسثد دثيل أقاثر فتثرة زمنيثة مثن عمثر الغابثات وتحديثدها 
يثد دورة القرثد المحلثا أي تحقيق الجانب االقتاادي اىمحل للغابة ديل الدترة الزمنية المحالية التي قثد تثردي يلثا تحد

غاباتية اغيرة مقارنة بمساحت  اإلجماليةأل والتثي أشثارت يليهثا منظمثة  ين العراق يمتاز بمساحات .للمشروع الغاباتي
( 999)يذ ذكثرت فيهثا بثنن مسثاحة الغابثات العراقيثة المقثدرة هثي ( 2445)الغذاا والزراعة الدولية في نشثرتها لعثام 

وتمتثثاز المنرقثثة الشثثمالية مثثن القرثثر بننهثثا تحثثوي . مثثن المسثثاحة اإلجماليثثة للعثثراق% 0.9ألثثف هكتثثار والتثثي تشثثكل 
معظثثم أرايثثي الغابثثاتأل ومثثن هثثذل المنثثارق محافظثثة نينثثو  التثثي توجثثد فيهثثا غابثثة نينثثو  والتثثي هثثي مجموعثثة مثثن 

لثثذلك . هثثاالمشثثاجر االاثثرناعية ىنثثواع مثثن اىشثثجار منهثثا اليوكثثالبتوس والجنثثار والاثثنوبر والسثثرو والقثثو  وغير
أاثثبم مثثن اليثثروري تحديثثد دورة القرثثد االقتاثثادية المحلثثا للمشثثاجر الغاباتيثثة لثثدعم قرثثاع الغابثثات الثثذي ي مكن ثث  
المساهمة في التدديف عن كاهثل الدولثة فثي مجثال اسثتيراد اىدشثابأل كمثا أن تحديثد دورة القرثد االقتاثادية المحلثا 

أو التي سوف تنشن مستقبين تدار وفق درة ينتاجيثة علميثة تسثتند  لهذل المشاجر سوف يعمل علا جعل الغابات القاسمة
يلثثا مرشثثرات مويثثوعة تعرثثي دالسثثل واقعيثثة عثثن مسثثاهمة اإلنسثثان المثثنظم لشثثرون الغابثثاتأل لثثذا تسثثعا الدراسثثة 
للواول يلا عدد من اىهداف منهاأل دراسثة الجوانثب الدنيثة الغاباتيثة واالقتاثادية للمشثاجر االاثرناعية فثي نينثو  

نمثثاذ   االسثثتحمارية فثثي مجثثال الغابثثات وباسثثتدداممثثد تحديثثد دورات القرثثد االقتاثثادية المحلثثا لهثثاأل وبيثثان الجوانثثب 
جراا المقارنات بين نتثاسج تربيثق النمثاذ  ريايية مدتلدة تعري مدلوالت دقيقة عن العملية اإلنتاجية واالستحمارية وي

ة من مالكي الغابات ويمكانية توسيد درة اإلدارة  لتشمل المدتلدة مد دعم القرارات الاحيحة لقرد اىشجار المقر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2402/  9/  14وقبول     2402/  9/ 0تاريخ تسلم البح   
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النظام المعتمد علثا الرلثب والعثر  وفثق مثدلوالت المرشثرات االقتاثادية الدعالثة كنسثبة الداسثدة وأسثعار اىدشثاب                         
قثثد ترثثرق العديثثد مثثن البثثاححين والمهتمثثين و. الثثة التدثثاعيت بثثين السثثمات المدتلدثثة للقثثرارات الرشثثيدةواثثوالن يلثثا ح

بثثالعلوم الغاباتيثثة ودااثثة اقتاثثاد الغابثثات يلثثا مويثثوع تحديثثد دورة القرثثد االقتاثثادية المحلثثا ىنثثواع مدتلدثثة مثثن 
أل وتثثيل بثثاححون كحثثر (0909أل Faustmann)اىشثجار وفثثي منثثارق مدتلدثثة مثثن العثثالم ومنثثذ فتثثرة زمنيثثة مثثن أمحثثال 

( 0999أل Newman)أمثا   .نظران ىهمية المويوع وعيقات  االقتاادية االستحمارية علا نرثاق مسثتحمري الغابثات
لتحديثد دورة القرثد االقتاثادية المحلثا للغابثات ممكنثان عنثدما تكثون  IRRفقد عد  استددام معيار معدل العاسد الثدادلي 

أما فيما يتعلثق بالشثركات فث ن . بات غير محددة ومدتوحة ويمكن استددامها بالكامل للمشروعاىر  المدااة للغا
كمثا ( 0910أل Fisher)المعيار اىساسي لاند القرار هو الربم الذي يقثوم علثا نظريثة الداسثدةأل وقثد أشثار يلثا ذلثك 

للكدثااة والدعاليثة فثي تحديثد دورة معدان معيار الثربم مثن أفيثل الرثرق المتثوفرة ( 0999أل Borzik)أيد ذلك الباح  
يترلثب أن تكثون  (Fisher)القرد االقتااديةأل يال أنث  يجثب اإلشثارة هنثا يلثا أن مثنهج نظريثة الداسثدة كمثا درثر لث  

علثا نسثبة  مثنهج نسثبة الثربم أييثان معتمثدان ( 0999أل Duerr)وقد دعثم . نسبة الربم يلا الكلدة أعلا من نسبة الداسدة
كمثا قثد أكثد علثا مثنهج اإلدارة الاثحيحة ونظريثة أل (0959أل (Nyyssonenديدها سثابقان مثن قبثل فاسدة محددة تم تح

ل أشثثجار الغابثثات ( 0990أل Hirshleifer)الداسثثدة ليسثثتدادة مثثن هثثذا المدهثثومأل وقثثد عمثثل  فثثي السثثياق ذاتثث  مثثد عثثد 
او  نسبة الربم فيها مثد نسثبة ربثم والدشب المستحمر منها سلعان رأسمالية يجب أن يتم يدارتها واستحمارها عندما تتس

رسثيس فثي في حثين عمثل بثاححون ادثرون علثا اسثتددام دثر االستحمارات الرأسمالية اىدر  في النظام االقتااديأل
تحديد دورة القرد االقتاادية المحلا متمحين في أعلا قيمة اافية حالية متحققة مثن الغابثة دثيل سثنوات نموهثا وعثد  

أل (0994أل Duerrو  Oderwaled)فعاالن في هثذا المجثالأل ولثم يتدثق بثاححون مثد هثذا المبثدأ أمحثال هذا متغيران محاليان 
ن للرريقثة القياسثية (0994ألChang)في حين اتدق آدرون مع  أمحال  أل لكن علا العموم كانت هذل الرريقة تعثد أساسثا

 .Samuelson ( 0991)وتحديحها من قبل  Faustmannالتي تعتمد معادلة 
 

 البحث وطرائقهد الموا
تم ادتيار مشاجر من غابة نينو  وجمعت لها جداول اإلنتا  من الدراسات السثابقة التثي يتويثم فيهثا النمثو 

 Platanus) الشثجار الجنثار السنوي المستمر ومعدل النمو السنوي وذلثك السثتددامها فثي ييجثاد دورة النمثو المحلثا

orientalisL. ) االتيين( 0)رقمشكل البياني   وال( 0)وكما في الجدول رقم أل: 

 لجنار في نينو ل  جدول اإلنتا  ومتوسر النمو السنوي والنمو السنوي المستمر(: 0)الجدول 

 هكتار/ 1اإلنتا  م سنة/ العمر
متوسر النمو السنوي 

M.A.I (سنة/1م) 

 C.A.Iالنمو السنوي المستمر 

 (سنة/1م)

 ادر 1.241922 1.241922 0

2 9.041900 0.551159 5.999992 

1 01.04190 5.019909 9.144021 

0 20.50100 1.01591 9.011140 

5 11.0191 1.111159 9.120955 

1 02.40191 9.449129 9.995111 

9 50.44002 9.295990 9.959051 

9 59.90119 9.099509 9.905295 

9 19.19909 9.112201 9.992990 

04 99.29149 9.929149 9.591999 

00 95.10995 9.991112 9.111910 

02 91.19511 9.941145 9.455901 

01 040.029 9.942495 9.950101 

00 049.9590 9.995150 9.012019 

05 005.9119 9.914929 9.04090 

01 022.9190 9.190052 1.990541 

09 029.0919 9.59940 1.005259 

09 015.1419 9.501992 1.024091 

09 000.0455 9.021149 5.940191 

24 001.5990 9.129950 5.090519 
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دورة القرد المحلا لمشجر الجنار في نينو  باعتمثاد العيقثة بثين النمثو السثنوي المسثتمر ومتوسثر النمثو (: 0)الشكل 
 السنوي

 :تطبيق النماذج الرياضية لتحديد دورة القطع االقتصادية المثلى
يستددم حاليان وبشكل واسثد اىسثلوب الكمثي  :بمتطلبات تطبيق النماذج وتقديرها وتبويبهاجمع البيانات الخاصة    

في حل المشاكل البححية والذي ينتظر من تربيق  الحاول علثا نتثاسج دقيقثة وأكحثر واقعيثةأل فيثين عثن االسثتدادة مثن 
ع الكلثف الناتجثة عثن الوقثوع باىدرثااأل نتاسج  في اتداذ القرارات المناسبة لتدادي الزيادة التي تحد  في مجال ارتدا

لذا تم جمد البيانات المرلوبة لتنديذ الجانب التربيقي والتي تترلبهثا المتغيثرات االقتاثادية المويثوعة يثمن النمثاذ  
المدتارة إلجراا التربيق العمليأل وبذلك جمعت تكاليف وييثرادات المشثاجر مثن غابثة نينثو  واالسترشثاد بالدراسثات 

عليها في الدترات الزمنية السابقة مد يجراا معالجات تاحيحية علا هذل البيانات اسثتنادان يلثا ترثورات  التي أجريت
وشثمل جانثب التكثاليف يعثداد حقثول تمحثل اىنثواع المدتلدثة مثن التكثاليف التثي . اىسعار للمواد والمنشثتت والعاسثدات

سثب نوعثان مثا مثد العمثر البثايولوجي بثل وأكحثر مثن ذلثكأل تترلبها عملية ينشاا الغابة واستمرارها ولسلسثلة زمنيثة تتنا
كمثا تثم .وبوبت هثذل التكثاليف حسثب مترلبثات المتغيثرات االقتاثادية المرلوبثة يثمن كثل نمثوذ  يحاثاسي مسثتددم

ن التثثي تحثثدد مقثثدار  يعثثداد الجانثثب الحثثاني المرلثثوب أال وهثثو اإليثثرادات وذلثثك مثثن دثثيل جثثداول اإلنتثثا  المعثثدة سثثابقا
نثتج بثالمتر المكعثب الواحثد لوحثدة المسثاحة دثيل سثنوات عمثر المشثجرأل كمثا تثم جمثد البيانثات الدااثة الدشب الم

بنسعار الدشب المنتج في سوق الموال لألدشابأل يذ يتم التداول بهذل أىدشثاب فثي اىسثواق المحليثة نظثران لوجثود 
وتجثدر اإلشثارة هنثا . لمشثاجر لوحثدة المسثاحةكميات منتجة منها محليانأل وبذلك تم يعداد الحقل الداص بعاسدات هثذل ا

يلا أن  قد تمت معالجة الويد الداص بنسعار المتر المكعثب الواحثد مثن الدشثب وىنثواع اىشثجار المدتثارة يثمن 
وبذلك تم يعداد وتبويب الجثداول الدااثة بمترلبثات (. 0911أل Davis)هذل الدراسة واتبعت الرريقة التي استددمها 

 .لريايية المدردة المدتارة للتربيق العمليتربيق النماذ  ا
 :تطبيق النماذج المفردة لتحديد دورة القطع االقتصادية المثلى

تم في هذا الجثزا مثن الجانثب العملثي اسثتددام حيحثة نمثاذ  ريايثية مدثردة لتحديثد دورة القرثد االقتاثادية 
 :المحلا لمشاجر الجنار والمتمحلة بما ينتي

 (:0)نموذ  رقم 

t

tt

1
r)  (1

C - P
  (t)W


 

 .القيمة الاافية للغابة:  W(t): حي  ين
 Pt                       : قيمة المباع من الدشبLumber  في الوقتt. 
Ct                       : التكلدة حتا االستحمار في الوقتt   .r  :نسبة الداسدة. 
 (:2)نموذ  رقم 

ooot

tt
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r)  (1

C - P
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 .tفي الوقت  Lumberقيمة المباع من الدشب :  Pt :حي  ين
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 (عمر المشجر)السنوات 

M.A.I. 
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                        Ct   : االستحمار في الوقت التكلدة حتاt .Vo  : القيمة الحالية(N.P.V. ) المقروعة لألشجار. 
Ko   : كلدة اىر  .r  :نسبة الداسدة. 

 (:1)نموذ  رقم 

)I  (K - 
r)  (1

C - P
  (t)W oot

tt

3 


 

 .tفي الوقت  Lumberقيمة المباع من الدشب :  Pt :حي  أن
Ct                     : االستحمار في الوقت التكلدة حتاt  .Ko  : كلدة اىر. 
Io                      : التكاليف اإلنتاجية عدا قيمة اىر  .r  :نسبة الداسدة. 

أما المحالة النهاسية من تربيق النماذ  المدثردة ىغثرا  هثذل الدراسثة فثيمكن ميحظتهثا فثي الحقثل الدثاص 
اسج التي أعثدت ىغثرا  المناقشثة والمقارنثة لمعرفثة االتجاهثات الدااثة بكثل حالثة علثا حثدة والحثاالت الكليثة بالنت

 .مجتمعة في مسار تحديد دورة القرد االقتاادية المحلا لمشاجر الجنار في نينو 
ين  :ب خصةم مختلفةةاستخدام صافي القيمة الحاليةة لتحديةد دورة القطةع االقتصةادية المثلةى للبيانةات المخصةومة بنسة

والثذي يعثد  انريقثة للعديثد مثن  0909عثام  Faustmannالنموذ  المعروف في مجثال اقتاثاد الغابثات هثو مثا ويثع  

الدراسات في مجثال تحديثد دورات القرثد االقتاثادية للغابثات وذلثك تحثت افتثرا  قيثاس أسثعار الدشثب الدثام وحبثات 
ة التشثثجيرأل فيثثين عثثن حبثثات نسثثبة الداسثثدة وباليثثبر فثث ن النمثثوذ  يعرثثي التكثثاليف الكليثثة للقرثثد النهثثاسي وتكثثاليف يعثثاد

دورات قرد حابتة ولدترات زمنية رويلة متتالية ودااثة للمشثاجر متسثاوية العمثر التثي يعمثل مثن ديلهثا باتجثال تعظثيم 
الدتاااثيين فثي مجثال القيمة الاافية الحالية للمشاجر وعلا مد  فترة زمنية بعيدةأل وقد عمل بهثذا الثنهج العديثد مثن ا

وبهثثذا فثث ن دورة القرثثد تعتمثثد علثثا سثثعر  . وغيثثرهم (Clark, Johannsson, Samuelson)اقتاثثاد الغابثثات مثثنهم 

ين هثذا المويثوع  .الدشب والتكاليف الكلية للقرد النهاسي ويعادة التشجير وربيعثة نمثو الغابثةأل فيثين عثن نسثبة الداسثدة
لا عثدم حبثات المتغيثرات المثرحرة فثي دورة القرثد ومنهثا نسثبة الداسثدة لمعرفثة تثنحير دفد العديد من االقتااديين للعمل ع

هثذا المتغيثثر الثثذي ال يمكثثن أن يكثثون حابتثان عبثثر فتثثرة زمنيثثة رويلثثة والتثثي هثي دورة نمثثو الغابثثات ودااثثة تلثثك البريسثثة 
البيانثثات الدااثثة بالتكثثاليف  لثثذا تثثم داثثم. النمثثوأل وبهثثذا تثثم اسثثتددام الاثثيغة الدااثثة لحسثثاب اثثافي القيمثثة الحاليثثة

أل %25أل %24أل %05أل %04أل %5)اإلجماليثثة والعواسثثد اإلجماليثثة وباسثثتددام معثثاميت داثثم مدتلدثثة والتثثي كانثثت 
وبذلك تم يعداد الجداول الدااة بالتكاليف واإليرادات المداومة بنسب الداثم المشثار يليهثا لمشثاجر الجنثارأل %( 14

للمشثاجر وحسثب السثنوات التثي كانثت تمحثل العمثر وذلثك بهثدف مناقشثتها وتحديثد ومن حم حسثب اثافي القيمثة الحاليثة 
 .دورة القرد االقتاادية المحلا من ديل مقارنتها مد نتاسج الرريقة اىدر  المستددمة

 
 النتائج والمناقشة

ادات تثم بعد اسثتددام البيانثات الدااثة بمشثاجر الجنثار الناميثة فثي غابثة نينثو  مثن جثانبي التكثاليف واإليثر
التواثثل يلثثا تحديثثد دورة القرثثد االقتاثثادية المحلثثا لمشثثاجر الجنثثار عثثن رريثثق تربيثثق النمثثاذ  الريايثثية الحيحثثة 

 (. 2)ومن جراا التربيق ظهرت لدينا النتاسج اآلتية والتي يبينها الجدول . المستددمة
بثثثنن أعلثثثا قيمثثثة حاليثثثة ظهثثثرت نتيجثثثة تربيثثثق النمثثثوذ  المدثثثرد اىول كانثثثت ( 2)يتيثثثم مثثثن الجثثثدول 

سثثنواتأل كمثثا كثثان لقيمثثة اىر  الميثثافة علثثا النمثثوذ  الحثثاني ( 04)دينثثاران وذلثثك عنثثد العمثثر ( 20599955.99)
وبعد دامها بوادها تكاليدان من القيمثة الحاليثة تثنحيران تمحثل فثي ددث  متوايثد للقيمثة الحاليثة المتحاثل عليهثا مثن 

دينثثاران ولكثن لثثم تغيثر مثن عمثثر دورة القرثدأل وذلثثك نتيجثة حبثثات ( 20159955.99)تربيثق النمثوذ  والتثثي ظهثرت 
دينثاران ( 21952501.99)أما تربيثق النمثوذ  الحالث  فقثد أعرثا قيمثة حاليثة . ة اىر  التي لم ترحر بشكل كبيركلد

ين السثبب فثي .سنوات أييانأل ولكن بانددا  بسير أييان عن القيمة الحالية لتربيق النمثوذ  الحثاني( 04)وعند العمر 
لقرد علثا حالث  نتيجثة تربيثق النمثاذ  المدثردة الحيحثة هثو أن تغيير القيمة الحالية لمشجر الجنار مد بقاا عمر دورة ا

الدثثرق بثثين النمثثوذجين اىولثثا والحثثاني كثثان فثثي قيمثثة اىر  وررحهثثا مثثن يجمثثالي القيمثثة الحاليثثة والتثثي أظهثثرت 
فروقات بسيرة فثي القيمثة الحاليثة بثين النمثوذجينأل وهثذا نثاتج مثن أن قيمثة اىر  المسثتددمة فثي مشثاريد الغابثات 

ون منددية علا أساس تقسيم قيمة اىر  علا عمر سنوات االستددام والتي هثي رويلثة جثدانأل كمثا وأن اىر  تك
ال يحسثثب لهثثا تكثثاليف انثثدحار كونهثثا ال تنثثدحر بثثل تعثثو  مثثا تدقثثدل مثثن مثثواد وعنااثثر أوليثثة عثثن رريثثق اىشثثجار 

مرور الزمن فتعيد لألر  مثا تدقثدل فثي الموجودة عليها بسقور اىوراق واىغاان والتي تتحول يلا مواد عيوية ب
 أحناا عملية نمو اىشجارأل ولهثذا تكثون قيمثة اىر  الموزعثة علثا سثنوات االسثتددام ليسثت كبيثرة وقثد يعمثل علثا
ن فثي محثل  ييافة قيمة تمحل اإليجار السنوي فثي تحديثد قيمثة اىر  يذ يكثون تثنحير هثذل التكثاليف والتثي تحسثب داسمثا

يكثون  اس كلدة ييجار اىر  التي تكثون حابتثة علثا مسثار عمثر المشثروعأل وبثذلك فث ن التثنحيرهذل المشاريد علا أس
 االقتاادية  متساويان علا جميد سنوات عمر المشروعأل ولهذا لم ترحر هذل التكاليف في تغيير عمر دورة القرد
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 قتاادية المحلا للجنارنتاسج تربيق النماذ  المدردة الحيحة لتحديد دورة القرد اال(: 2)الجدول                         

 السنة

القيمة الحالية لمشجر الجنار 
وفق النموذ  المدرد اىول 

(1W) 

 (دينار عراقي)

القيمة الحالية لمشجر الجنار 
وفق النموذ  المدرد الحاني 

(2W) 

 (دينار عراقي)

القيمة الحالية لمشجر الجنار 
وفق النموذ  المدرد الحال  

(3W) 

 (دينار عراقي)

0 -2195204.900 -2121204.900 -1404990.900 

2 -2019900.952 -2115900.952 -1240299.952 

1 -019459.5190 -195459.5190 -0211020.519 

0 190929.5591 011929.5591 -190519.0040 

5 1199909.099 1050909.099 2101090.099 

1 0104105.990 0002105.990 1559940.990 

9 01014949.59 01242949.59 02109910.59 

9 00991019.10 00115019.10 00004520.10 

9 21009109.11 21090109.11 22111195.11 

04 20599955.99 20159955.99 21952501.99 

00 09200045.90 09401045.90 01549491.90 

02 09519094.55 09104094.55 01941059.55 

01 9990451.219 9111451.219 9002999.219 

00 9999001.909 9190001.909 9229454.909 

05 0101900.291 0009900.291 1195909.291 

01 0290942.199 0451942.199 1101949.199 

09 0120505.421 0491505.421 945011.4210 

09 0291599.002 0459599.002 120001.0001 

09 24125.14920 -249190.1929 -100909.1929 

24 015919.0091 -92012.59419 -521149.5949 

 
لدثرق بثين النمثاذ  الحيحثة فيتمحثل أمثا ا.بل دديت من القيمة الحالية المتحال عليها من تربيق النموذ  الحثانيالمحلا 

أييان في حاال القيمة الحاليثة مثن تربيثق النمثاذ  الحيحثة مثن دون تغييثر عمثر القرثد وذلثك ىن النمثوذ  الحالث  قثد 
أييدت يلي  التكاليف اإلنتاجية والتي كانت قيمتهثا ليسثت كبيثرةأل فعنثد ييثافتها الثا يجمثالي التكثاليف للهكتثار الواحثد 

ين هثثذل . رات بسثثيرة فثثي ددثث  القيمثثة الحاليثثة للمشثثجر المتحاثثل عليهثثا مثثن تربيثثق النمثثوذ  الحالثث أدت يلثثا تغييثث
التكاليف تمحل في قيمة اىر  واىسمدة والمبيدات والعمالة الموسميةأل فديما يتعلق بقيمثة اىر  فقثد تمثت معالجتهثا 

ددية في مشاريد الغاباتأل يذ نثادران مثا ييثاف في النموذ  الحانيأل كما وأن تكاليف اىسمدة والمبيدات تكون عادة من
السماد يلا المنارق المشجرة علا اعتبار أن اىشجار سوف تعو  ما تدقثدل اىر  مثن مثواد دباليثة وعيثوية عثن 
رريثثق التسثثميد الثثذاتي لألشثثجارأل  هثثذا فيثثين عثثن كلدثثة المبيثثدات متوايثثعة فثثي محثثل هثثذل المشثثاريد بسثثبب مقاومثثة 

مسثبباتأل وهثذا هثو الحثال بالنسثبة للعمالثة الموسثمية المرقتثة فثي الغابثات والتثي يمكثن تعوييثها اىشجار لمحل هثذل ال
وبعثد حسثاب التكثاليف اإلنتاجيثة . بالعمالة الداسمية فيين عن انددا  هذل التكاليف عند اىعمار المتقدمة في المشجر

القيمثة الحاليثة المتحاثل عليهثاأل يال أنهثا لثم للهكتار الواحد واستددامها في النموذ  الحال  أعرثت نتثاسج دديثت مثن 
أمثا عنثد مقارنثة عمثر دورة القرثد االقتاثادية المحلثا لمشثاجر الجنثار .تغير من العمر االقتاادي لدورة القرد المحلا

( 2441يثثونسأل )فثثي نينثثو  والمتحاثثل عليهثثا مثثن تربيثثق النمثثاذ  الريايثثية الحيحثثة مثثد تلثثك التثثي ويثثعها الباحثث  
سنة ف ن هذا يويم االدتيف بين النتاسج في الدراستينأل وهذا يعتمد علا العيقثة بثين التكثاليف ( 01)والتي حددت بـ

واإليثثرادات فثثي حالثثة النمثثاذ  الحيحثثة مقارنثثة مثثد دورة القرثثد المعتمثثدة علثثا العيقثثة بثثين النمثثو السثثنوي المسثثتمر 
(C.A.I ) ومعدل النمو السثنوي(M.A.I .) ن يلثا أن العمثر االقتاثادي وهنثا نشثير يلثا أن المراجثد قثد أشثارت سثابقا
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ن يكثثثون أقثثثل مثثثن العمثثثر البثثثايولوجي أو التكنيكثثثيأل ولهثثثذا ظهثثثرت هثثثذل االدتيفثثثات فثثثي دورات القرثثثد فثثثي                          داسمثثثا
وقد تم الحاول علا نتاسج تربيق الايغة الدااة ب يجاد اافي القيمة الحالية والتي ويعت فثي الجثدول .الرريقتين

 :نار وعند نسب دام مدتلدةوالدااة بنشجار الج( 1)
 (دينار عراقي)اافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المداومة لمشجر الجنار في نينو  (: 1)الجدول 

 
سثنواتأل ( 04)كانثت عنثد العمثر %( 5)بنن دورة القرد االقتاادية المحلا عند نسبة الدام ( 1)يتيم من الجدول 

يايثية الحيحثة المربقثة سثابقان يثمن هثذل الدراسثةأل فثي حثين تقثل دورة القرثد وهذا يتدق مد نتثاسج تربيثق النمثاذ  الر
أل Koskela)أل وهثثذا يتدثثق مثثد مثثا جثثاا بثث  %(05)سثثنوات بارتدثثاع نسثثبة الداثثم يلثثا ( 9)االقتاثثادية المحلثثا يلثثا 

ة وبثذلك وسبب ذلثك قثد يرجثد يلثا التثنحيرات االقتاثادية والماليثة فثي السثوق التثي تثنعكس فثي القيمثة الحاليث( 2440
أل فقثثد %(05)تثثندد  دورة القرثثدأل وهثثذا مثثا حاثثل مثثد نسثثب الداثثم اىدثثر  المسثثتددمة والتثثي هثثي أكبثثر مثثن 

سثنوات فثي حثين ال يمكثن للعمثر اىقثل مثن ذلثك ( 9)اندديت القيمة الاافية الحالية أييان وكانت أكبرها عند العمر 
سثنوات مثد ( 9)القرد المحالية االقتاثادية عنثد العمثر أن يردي يلا نتاسج ييجابية من الجانب االقتاادي فتكون دورة 
 Alvarez and)و( 2442أل Koskela و   Alvarez)انددا  قيمتها بزيادة نسثبة الداثم وهثذا مثا يتعثار  مثد 

Koskela أل فثثي مسثثنلة بقثثاا المشثثجر ىعمثثار أكحثثر مثثن ذلثثك لعيقتثث  بثثالمتغيرات االقتاثثادية أوالن ومثثن حثثم (2441أل

متقدمة مثن العمثر البثايولوجي وبدايثة تعثر  المشثجر يلثا المشثاكل المدتلدثة التثي سثوف تثردي واول  يلا مراحل 
وبهثثذا يمكثثن القثثول هنثثا بثثنن أفيثثل دورة قرثثد .يلثثا ارتدثثاع جانثثب التكثثاليف ومثثن حثثم انددثثا  عاسديتثث  واقتاثثاديت 
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مرشثران للمسثتحمرين فثي  سثنواتأل وهثذا يمكثن أن يكثون( 04-9)اقتاادية محلا ىشجار الجنار في نينو  تكون  بين                         
كمثا ويمكثن االسثتنتا  أييثان مثن الدراسثة بثنن اىهثداف الماليثة واالقتاثادية ال تتعثار  مثد . هذا المجال االقتاادي

اىهثثداف اىدثثر  اإلنتاجيثثة والبايولوجيثثة ولكثثن يمكثثن أن ييثثاف يلثثا اىديثثرة الموازنثثة فثثي تثثنحيرات مجموعثثة مثثن 
رثثد منهثثا تحقيثثق أكبثثر نمثثو حجمثثي وييجثثاد عيقثثة جيثثدة بثثين السثثعر والحجثثم العوامثثل المثثرحرة علثثا رثثول دورة الق

ن أحبتثت . وتنحيرات نسب الداسدة علا بيد اإلنتا  الدشبي ومثن دثيل االسثتنتاجات تكثون هثذل المشثاجر راسثدة اقتاثاديا
ها العثراقأل لثذا نواثي ذلك القيمة الاافية الحالية لها علا الرغم من الظروف االستحناسية االقتاادية التي مر ويمر ب

من قبل الدولةأل ومن الجوانب المدتلدة من ديل منم القرو  بنسثب داثم ( اىهلية)بدعم مشاريد الغابات الدااة 
منددية ودااة متوسرة اىجل مد تثوفير المعثدات اليزمثة للمشثاريد وغيرهثا ودااثة ىنثواع سثريعة النمثوأل مثد 

عمهثا لدواسثدها االقتاثادية واالجتماعيثة والبيسيثةأل كمثا نواثي بثالجمد بثين مراعثاة يقامثة الغابثات الحكوميثة العامثة ود
اىهداف البايولوجية والكتلة الحية فيين عن االتجاهات المالية واالقتاادية لتحقيق حالة متميثزة مثن اإلنتثا  الغابثاتي 

لثب اتدثاذ الرراسثق التقنيثة في دورة قرد محالية تحقق ما يسعا ل  المستحمر من ديل أقاا درجثات الثربم التثي تتر
والدقثثة إلنتثثا  أدشثثاب ذات موااثثدات عاليثثة تاثثلم السثثتددامات نهاسيثثة متميثثزة فثثي مجمثثوعتي الغابثثات الدااثثة 
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ABSTRACT 

In this aspect two main methods were used; the first is an administrative one 

represented by determining the optimum economic cutting rotation for Platanus in 

artificial stands in Ninevah, and the relation was represented mathematically and 

graphically by using a method depends on the current annual increment and the mean 

annual increment.The cutting rotation of Platanus 13 years. At the same time the 

economic method was used and represented by the separate mathematical model to 

determine the optimum economic cutting rotation of the same type of trees. In 

comparison between these methods and the first method the results showed the optimum 

cutting rotation for the three models are(10) years. at the same time the equation of net 

present value was used and by making discount on the data information that is concerned 

with the studied costs, incomes and stands, and they all showed the following best 

rotations of cutting: 

(10) years at 5% discount rate. (10) years at 10% discount rate.  

(9) years at 15% discount rate. (9) years at 20% discount rate.  

(9) years at 25% discount rate. (9) years at 30% discount rate.  

Through the comparisons between the cutting rotations we notice that there is a 

convergence between using the three mathematical models in determining the optimum 

economic cutting rotation, and there were relative differences between using the other 

methods that are used in this study. 
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