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 خالصةال

عررو علررس السرر و  بيتعتبررر رررجرص الرررنوبر مررن اسرررجار السررازدص فررو نابررة زاويتررا وتنت ررر ب رر ل  

عينررة مررن موقررا الدراسررة مربعررة  13تررم ذ رر   ولدراسررة التنررافس والتحليررل الم ررانو فررو نابررة زاويتررا  الجبليررة   

إلعرداد ا البيانات الخاصة بتقردير النمرو للخمرس سرنوات الما رية ومنها تم جم  ( م  X10 10ال  ل ذبعادها )

ومن نماذج االنحدار المعردص    BA∆والنمو فو المساحة القاعدية  D∆نماذج االنحدار ل ل من النمو فو القطر

ذظهر ارتبا ا معنويا فو العديد من المسافات المختل ة عن ال جرص الدالة وبلر  ∆ Dالتغير فو القطر  إناتضح 

(م وذلك يؤرر ذن زيادص مجموع المساحة القاعدية لألرجار المجراورص لل رجرص 30-3ذعلس ارتبا  عند مسافة )

الدالة ذدى إلس زيادص االرتبا    مما يؤرر علس وجود التنافس بين ال جرص الدالرة ومجاوراتهرا   ذمرا التغيرر فرو 

ه وبين المساحات القاعدية لألررجار المجراورص فنالحظ وجود ارتبا  بين∆ BAالمساحة القاعدية لل جرص الدالة 

/0 00ولمسررافات مختل ررة   ويررزداد هرر ا االرتبررا  حتررس يرررل إلررس 
0
ذمررا فيمررا يخرر    م 11-3عنررد مسررافة مررن  

ذن هناك ارتبا را عاليرا يسرتخدم كردليل للتنرافس  المركز   فبدا متحدصالمساحات القاعدية لألرجار دا ل الدوازر 

ل رجرص الدالرة ومجمروع المسراحة القاعديرة وفرو العديرد مرن الردوازر متحردص المركرز وبلر  بين التغير فو القطر ل

 . م 11-9م و  11-9ذقراه عند الدازرتين من 

 تركيبة الم جر   التنافس   الرنوبر البروتو  المعتمدص  المسافة : دالةكلمات 
 

 2012/ 1 /11ه  لوقبو   2012/  4/ 29 تاريخ تسلم البحث 
 

  المقدمة
  إحردى المنرا     .Pinus brutia Tenتمثل منطقة زاويتا والتو تتواجد فيها نابات الرنوبر البروترو      

التررو ينت ررر فيهررا هرر ا النرروع ب رر ل  بيعررو   وهررو امتررداد المرراكن انت رراره الطبيعررو فررو منطقررة حررو  البحررر 

وان تواجرد فو نابات رمال العراق   لمتواجدص اسبيض المتوسط   ويعتبر الرنوبر البروتو احد ذهم اسنواع ا

ه ا النوع فو منطقة زاويترا ي رير إلرس وجرود تميرز لتركيبرة هر ا الموقرا ذدى إلرس انت راره وتطروره   وللح راظ 

واإلداريرة والترو يجرب ذن تسربقها معرفرة  علس ه ا النوع وديمومته يتطلب إجراء العديد من العمليات التربويرة

التربة والمناخ كرو تنمرو ب ر ل جيرد   فاسررجار الترو ت  ر   ها البيئية من عواملبطبيعة نمو اسرجار ومتطلبات

ك ايتها من الموارد الطبيعية تنمرو وتتطرور ل تررات مسرتقبلية والرس نهايرة دورص العمرر   لر ا فران التعرر  علرس 

رص العمرر   الظرو  االيجابية لنمو اسرجار وتهيئة ه ه الظرو  مرن  رالل العمليرات التربويرة علرس  رول فتر

  وتعد نمراذج المسرافة المعتمردص مرن يتطلب معرفة الت اعالت ) التنافس ( بين اسرجار ن سها ذثناء عملية النمو 

الطرق المسرتخدمة فرو حسراد مردى التغيررات الحاصرلة فرو الم رجر والترو تظهرر بعرض الخرراز  المهمرة 

لمعتمررد الم ررانو لهررا العديررد مررن الطرررق التررو الناتجررة عررن التنررافس فررو التركيررب الم ررانو للم ررجر   إن نمرراذج ا

تتدرج من البسيطة إلس المعقدص ول ن ب ر ل عرام تعتمرد علرس بعرد اسررجار المجراورص عرن ال رجرص الدالرة الر   

حرررول علررس المرروارد لنمررو اسرررجار يمثرل التنررافس بررين اسرررجار علررس متطلبررات النمررو وهررو المحرردد ال علررو لل

(Lin   1904 . ) جراهرا وفو دراسة ذCanham ( حيرث قراموا بتطروير الطريقرة التقليديرة  2004وآ ررون )

والتو تعر  بنمراذج المسرافة المعتمردص وتحليرل التنرافس لمعرفرة كي يرة معالجرة تر ثيرات التنرافس برين اسررجار 

م دراسرة المجاورص  علس ال جرص الدالة ونموها بداللة الحجم واسنواع والمسافة بين اسرجار المجاورص   ولقد تر

التنافس بين اسنواع المختل رة وبرين النروع الواحرد مرا تو ريح التنرافس الجززرو للمجراورات نتيجرة الظرل الر   

يحرردف فررو الم ررجر نتيجررة التررزاحم بررين اسرررجار  وتررم إعررداد نمرراذج انحرردار متعررددص تتضررمن قرروص ترر ثير حجررم 

مراذج ذعردت لهر ا الغرر  ) نمراذج المسرافة ال جرص والتزاحم والظل وك لك ت ثير التنافس المن رد مرن  رالل ن

 % من التباينات فو النمو القطر  ل ال  19 – 33المعتمدص  و نماذج المسافة نير المعتمدص (  وقد ذو حت 

   وان النمو ل ليهما انحدر نحو اسس ل ب دص بسبب التزاحم ال   يحدف وت وين  Tsugaو  Thujaالنوعين 

 
 توراه للباحث الثانوالبحث مستل من ذ روحة الدك
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( بدراسررة التنررافس والتحليررل الم ررانو فررو نابررات   2004)    Dimovالظرل فررو ذر ررية الم ررجر    كمررا قررام 

جنود الواليات المتحدص  مستخدما متغيرات المسافة المعتمردص فرو تقردير  التغيرر فرو النمرو القطرر  والمسراحة 

( اعردوا  اللهرا ذنمرا  م انيرة للحجرم   2000 ون)وآ رر  Rozasالقاعديرة     وفرو دراسرة ذجريرت مرن قبرل 

والتو تم تحليلها من  الل عينترين مرن الغابرات المتسراقطة   .Fagus sylvatica Lوالهالكات سرجار الزان 

وإنتاجهررا   Fagus sylvaticaاسوراق فررو رررمال اسرربانيا   وبرررورص عامررة فرران النمررو القطررر  سرررجار  

ان هرر ا االرتبررا  نرراتل مررن التنررافس بررين ذفررراد النرروع الواحررد والرر   يررؤد  فررو المبارررر لرره عالقررة مررا الحجررم و

مراحل متقدمة إلرس مروت اسررجار   لر ا فقرد ارت ينرا ذن ي رون مو روع دراسرتنا فرو هر ا المجرال هرادفين إلرس 

صرلة فرو تحديد التدا الت فو المسافات بين اسرجار  من ذبعاد ثابتة للعينة وك لك تقدير نسربة التغيررات الحا

 النمو و الحجم والتو تعتمد علس ص ة التغيرات الم انية لل جرص.

 

 وطرائقه مواد البحث

فرو منطقرة  .Pinus brutia Ten ذجريت ه ه الدراسة فو الغابات الطبيعيرة لم راجر الررنوبر البروترو      

 12' ) عر  تترراو  برين  رمال العراق وتقا ه ه الغابة علس دازرص زاويتا
°

31  –  '11 
°

   رول  ( و رط 31

  00' )  بين يتراو  
°

43  –  '11  
°

(م 1200– 140برين ) يترراو  وارت اع عن مستوى سطح البحرر   (  43

ومن المعلوم ذن ه ه الغابة تقا  من المنطقة الجبلية فو رمال العراق   وتعتبر رجرص الرنوبر مرن اسررجار 

السرر و  الجبليررة ويم ررن مالحظررة التجديررد الطبيعررو السررازدص فررو نابررة زاويتررا وتنت ررر ب رر ل  بيعررو علررس 

Regeneration   فو بعض اسماكن الم توحة من الغابة   وللوقو  علس واقا هر ه الغابرة قمنرا برءجراء مسرح

( موقرا دا رل الغابرة وذلرك لتمثيرل 13ذولو تبين لنا من  الله ذن الغابة ذات كثافات مختل ة   ل لك ترم تحديرد ) 

م تحديد عينة فو كل موقا. وذ  ت عينة مربعة ال  ل من كل موقا مرن المواقرا ذن رة الر كر جميا ال ثافات وت

( م    وقد تباينت ه ه العينات ب عرداد اسررجار الموجرودص دا رل كرل عينرة وتراوحرت برين  X 10 10وب بعاد )

ررجرص    901عرة ( رجرص دا ل العينة الواحردص   وبلر  مجمروع اسررجار ال ليرة فرو العينرات مجتم 131 -44)

وقبل إجراء عمليات القياس قمنا بتثبيت وتد فو كل ركرن مرن ذركران العينرة   ثرم ذحيطرت العينرة ب رريط ملرون 

( GPSلسهولة ال رل بين ذرجار العينة وباقو ذرجار الغابة   ذ ر ت قرراءات بجهراز تحديرد الموقرا العرالمو )

Global Position System  وقد ارتملت القرراءات علرس اإلحرداثيات الجغرافيرة عند اسركان اسربعة للعينة

واالرت رراع عررن مسررتوى سررطح البحررر وثبتررت القررراءات فررو اسررتمارات  اصررة ذعرردت مسرربقا قبررل الخررروج إلررس 

 Subject الحقل   بعدها تم تحديد رجرص فو مركز العينة تقريبرا ومرن اسررجار السرازدص لت رون ال رجرص الدالرة

tree  القياسات اآلتية ولجميا اسرجار الموجودص  من عينات الدراسة : دا ل العينة  ثم ذ  ت 

 .  GPSتحديد اإلحداثيات الجغرافية ل ل رجرص بواسطة جهاز  .1

 .  Diameter at Breast Heightقياس القطر عند مستوى الردر .2

 . Haga)باستخدام جهاز الهاكا ) Hقياس االرت اع  .3

الضررروء الررر   يسرررتلمه التررراج وحسرررب تررررنيف  تررررنيف اسررررجار باالعتمررراد علرررس كميرررة ونوعيرررة .4

Assmann 1900    والررر   يررررنف التيجررران إلرررس ذربعرررة ذصرررنا  وهرررو ) سرررازدص   رررربه سرررازدص  

  متوسطة   م بوتة ( .

تحديد النمو القطر  الحاصل  الل الخمس سنوات اس يرص من عمر اسرجار وذلرك باسرتخدام جهراز  .1

ال الجهراز دا رل سراق ال رجرص وعنرد مسرتوى الرردر   ويرتم إد ر  Increment borerمثقراد النمرو

والس مسافة معينة )تضمن ا   عينة من ساق ال جرص سكثر من  مرس سرنوات( بعردها يرتم اسرتخراج 

العينة من دا ل ساق ال جرص وتنظف ثم تزال عنها  بقة الق رص وتحدد حلقات النمو السرنوية للخمرس 

 Electronic ال ترونيرة قدمرة نرة وتقراس بواسرطةسرنوات اس يررص وب ر ل دقير  ثرم ت ررل عرن العي

Digital Vernier Caliper   ولقد ذجريت عمليرة القيراس هر ه علرس  مسرة ذررجار مرن كرل عينرة  

ومرن   .ررجرص 11حددت اسرجار ب  ل ع وازو في ون إجمالو عد اسرجار الم رمولة بهر ا القيراس 

معادلرة انحردار  ذعردتيرص من عمر اسرجار بيانات النمو القطر  للخمس سنوات اس  الل استخدام 

 والقطر عند مسرتوى الرردر  G5Yتربط بين النمو القطر  للخمس سنوات اس يرص من عمر ال جرص 

 وكانت المعادلة كما يلو :V.4   STATGRAPHICS  PLUS برنامل باستخدام

G5y = -2.40649 – 0.0566836 * D + 1.66948 * log(D) +0.000164516* D
2

 

R
2
 = 90.007                S.E = 0.057              MSE = 0.0033 

) القطرر   D1وبعدها تم حساد قطر ال رجرص اسولرو استخدمت المعادلة السابقة فو تقدير النمو القطر    

  :قبل إجراء عملية القياس بخمس سنوات ( وذلك من  الل العالقة
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 D1 = D2 – (G5Y * 2)                   حيث ذن :   

D1      . القطر قبل  مس سنوات : 

D2      . القطر سنة إجراء القياس : 

G5Y    . النمو للخمس سنوات الما ية : 

 لخمس سنوات من  الل العالقة :∆ Dكما تم حساد التغير الحاصل فو القطر 

=  D2  - D1 D∆ 

جميا ذرجار العينات ويم ن تعري ها ول BAويرمز لها    Basal Areaثم قمنا بحساد المساحة القاعدية 

 ( وحسبت  بقا للعالقة اآلتية :  m 1.3ب نها مساحة المقطا العر و لساق ال جرص عند ارت اع الردر ) 

1- - - - - -   BA = 0.00007854 * D
2

 

 ) المسراحة القاعديرة لل رجرص قبرل  مرس سرنوات مرن ا ر  القياسرات ( BA1ولحساد المساحة القاعدية اسولية 

 فيربح ر ل المعادلة :  D1  د  Dبدل 1يتم التعويض فو معادلة 

  2- - - - - -   BA1 = 0.00007854 * D1 
2

 

 1فرو معادلرة  Dبردل  D2وذلرك بتعرويض  BA2وكما تم حساد المساحة القاعدية لألرجار سرنة ا ر  البيانرات 

 فتربح المعادلة :

  3- - - - - -   BA2 = 0.00007854 * D2 
2

 

 من  الل العالقة :  ∆ BAحساد التغير فو المساحة القاعدية كما تم

BA  =  BA2 – BA1∆ 

اسرررجار حسررب إحررداثياتها الجغرافيررة ذو عليهررا ولدراسررة التنررافس فءننررا نحترراج إلررس إعررداد  رررازط تسررقط      

يرات نظرم برامج ) وهو من   Global Mapper  V. 11المحلية  وإلعداد ه ه الخرازط قمنا باستخدام برنامل

  (DEM)لمنطقررة الدراسررة (   حيررث تررم االسررتعانة بنمرروذج التضرررس الرقمرروGISالمعلومررات الجغرافيررة 

Digital Elevation Model وتررم تسررقيط اسرررجار حسررب إحررداثياتها الجغرافيررة ) التررو تررم ذ رر ها بجهرراز  

GPS ت س ر ل نقرا  تقررا مرن  رالل إحرداثياحقليا ( وب  ل من رد عل(Y,X)  ط كرل نقطرةوترم ربر           (

 tree              ثررم حررددت ال ررجرص الدالررة Feature Informationرررجرص ( بمعلوماتهررا الوصرر ية الم انيررة 

Subject    3دازررص حرول ال رجرص الدالرة نررف قطرهرا  تورسرمفو مركز العينرةm   3بزيرادص وm  فرو كرل

العينة   وكما فو ال ر ل  تغطية جميا مساحةولحين  ذ رىرسمت دوازر مرص علس نرف قطر الدازرص اسولس 

(   واستخدمت ه ه الخرازط لتحديد اسرجار التو تقا  من ذ  دازرتين متحدص المركز  وتم اعتماد كل مرن 1)

لل جرص الدالة كمتغير معتمد فو إعرداد نمراذج ∆ BAوك لك التغير فو المساحة القاعدية ∆ Dالتغير فو القطر 

لنمرراذج  STATGRAPHICS Plus V.4بسرريطة ومتعررددص بواسررطة برنررامل  انحرردار  طيررة ونيررر  طيررة

المسافة المعتمدص والتو ت    المساحة القاعدية لر و  التيجان السازدص ورربه السرازدص فقرط   كمرا ويؤ ر  بنظرر 

  : االعتبار بعد اسرجار الدا لة فو القياس عن ال جرص الدالة   وهو علس ثالثة ذنواع من النماذج وكما يلو

وت ررمل المسرراحة القاعديررة لجميررا اسرررجار السررازدص وررربه السررازدص والتررو لهررا ارت رراع ي ررابه ارت رراع   --  ذذ

 Mلالرت رراع والرمررز  J  ويعطررس الرمررز  BAJM% ويرمررز لهررا  100 – 10ال ررجرص الدالررة بنسرربة 

ارت راع  تعنو المساحة القاعدية لألرجار التو لها  BA80-100%,15mللبعد عن ال جرص الدالة   فمثال 

   15mوالتو بعدها عن ال جرص الدالة %  100 – 10ي ابه ارت اع ال جرص الدالة بمقدار

وت ررمل المسرراحة القاعديررة لجميررا اسرررجار السررازدص وررربه السررازدص والتررو لهررا ارت رراع ي ررابه ارت رراع   --  دد

هررو المسررافة بررين الرردازرتين  p  حيررث ذن  BAJp% ويرمررز لهررا  100 – 10ال ررجرص الدالررة بنسرربة 

وهرر ه تعنررو المسرراحة القاعديررة   BA80-100%,6-9mمتحرردتين المركررز حررول ال ررجرص الدالررة   فمررثال 

والتررو تقررا بررين %  100 – 10لألرررجار التررو لهررا ارت رراع ي ررابه ارت رراع ال ررجرص الدالررة بمقرردار 

 .م 9م و1الدازرتين اللتين ذقطارهما 

( ويم رن حسرابه مرن  رالل  Cole  1994 و Lorimer)   Competition Indexدليرل التنرافس    --  تت

 العالقة اآلتية :  

 حيث ذن :

BAi  . المساحة القاعدية لل جرص الدالة : 

C     دليل التنافس : 




n

i

BA
1

BAi : مجموع المساحة القاعدية فو ذ  من ) ذ  ( ذو )  د ( فو ذعاله .

BA

C

n

i


 1
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Rومن  الل المقاييس اإلحرازية التو تحدد دقة المعادالت مثل ) 
2

   SE     P-value    قمنرا بمعرفرة ذ   )

المعادالت ذات االرتبا  اسعلس  لالستدالل منهرا علرس ذ  مرن المتغيررات المسرتقلة كران لره التر ثير اسكبرر فرو 

 النمو .

 
 (13)عينة   Global Mapper( يبين  ريقة إعداد الخرازط فو برنامل1  ل )ال

 

 النتائج والمناقشة

يتباين ارتبا  متغيرات المسافة المعتمدص ما المساحة القاعدية لألرجار السازدص وربه السازدص مرا اسررجار       

الجردول  فروق وحسرب بعردها عرن ال رجرص الدالرةفمرا  % 10التو لها ارت اع ي ابه ارت اع ال جرص الدالة بمقردار

 ر التو ت ون ارت اعاتها  من ه ا المدى من المتوقا ذن لتيجانها ت ثيرا علس نمو ال جرص الدالة   فاسرجا ( 1)

 

Rمعامررل التحديررد ) :(1الجردول )
2

المسرراحة  التررو تررربط بررينالخطررو البسرريط لمعررادالت االنحرردار  P-value( و

والتغيرر فما فروق %  10بمقدارارت اع ال جرص الدالة  يماثلالتو ي ون ارت اعها  لألرجارالقاعدية 

 .لل جرص الدالة  فو القطر والمساحة القاعدية

Table (1) Coefficient of determination and P-value for simple linear regression 

model with basal area as an independent variable 

مجموع المساحات القاعدية لألرجار 

  من حدود الدوازر

Total basal area    

 التغير فو المساحة القاعدية

Change of basal area 

 التغير فو القطر

Change of diameter 

 )م( دا ل

Inner(m) 

 )م(  ارج

Outer (m) 
R

2
 % P- Value R

2
 % P- Value 

3 1 0.001 0.901 1.11 0.031 

3 9 1.0 0.392 10 0.212 

3 12 42 0.011 30.9 0.021 

3 11 00 0.0003 01 0.0001 

3 11 00 0.0003 09 0 

3 21 10 0.0001 10 0 

3 24 11 0.0009 10 0 

3 20 14 0.0009 10 0 

3 30 19 0.0004 11 0 

ومن  الل التغير فو القطر والمساحة القاعدية له ه ال جرص والتو تعتبر دلريال لحردوف التنرافس فرو الم رجر   

ظهررر ارتبا ررا معنويررا فررو العديررد مررن المسررافات ذ ∆D( يتبررين ذن التغيررر فررو القطررر 1ومررن مالحظررة الجرردول )

(م وذلرك يؤررر ذن زيرادص مجمروع المسراحة 30-3المختل ة عن ال جرص الدالرة وبلر  ذعلرس ارتبرا  عنرد مسرافة )

القاعدية لألرجار المجاورص لل جرص الدالرة ذدى إلرس زيرادص االرتبرا    وان نروع العالقرة كانرت ع سرية   ذ  ذن 

عدية لألرجار المجاورص لل جرص الدالة يؤد  ذلك إلس قلة النمو القطرر  لل رجرص الدالرة   ما زيادص المساحة القا

مما يؤرر علس وجود التنافس بين ال جرص الدالة ومجاوراتها   ذما التغير فرو المسراحة القاعديرة لل رجرص الدالرة 

BA∆ افات مختل ة   ويرزداد هر ا فيالحظ وجود ارتبا  بينه وبين المساحات القاعدية لألرجار المجاورص ولمس
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م ثم يبدذ باالنخ ا  بزيادص المسافة عرن ال رجرص الدالرة    11-3% عند مسافة من 00االرتبا  حتس يرل إلس 

وه ا يدل علس ذن ت ثير اسرجار المجراورص ي رون لمسرافات محرددص يعتمرد علرس االرت راع والمسراحات القاعديرة 

و لل جرص الدالة والر   يقراس مرن  رالل التغيرر فرو المسراحة القاعديرة ذو وال   يعد دليال تنافسيا للتغير فو النم

 فو القطر . 

لل جرص الدالة ما مجموع المساحات القاعدية لألررجار المجراورص ∆ Dو ∆ BAولتو يح التباين الحاصل فو 

  ( . 2ول ) وفو ذ  المواقا ظهر التنافس ب  ل وا ح   ولحساد ه ه التباينات فو الت سيرات تم إعداد الجد

 

 لألررجاربرين المسراحة القاعديرة  التو ترربط لمعادالت االنحدار P-value( وR2( معامل التحديد )2الجدول )

 دا ل الدوازر متحدص المركز ما التغير فو القطر والمساحة القاعدية

Table (2) Coefficient of determination and P-value for simple linear regression 

model of trees basal areas located within concentric circles with ∆ D and 

∆ BA 

 
مجموع المساحات القاعدية لألرجار 

  من حدود الدوازر

Total basal area      

 التغير فو المساحة القاعدية

Change of basal area 

 التغير فو القطر

Change of diameter 

 )م( دا ل

Inner(m) 

 )م(  ارج

Outer (m) 
R

2
 % P-Value R

2
 % P-Value 

3 1 0.001 0.901 1.11 0.031 

3 9 1.0 0.392 10 0.212 

1 9 1 0.341 14 0.201 

1 12 41 0.01 43 0.014 

9 12 40 0.009 33 0.030 

9 11 00 0.0001 01.9 0 

9 11 04.9 0.0001 11 0 

12 11 31 0.024 41 0.000 

12 11 49 0.000 12.1 0.001 

11 11 31 0.024 41 0.000 

11 21 40 0.009 12.1 0.001 

11 21 42 0.011 10 0.002 

11 24 11 0.003 04.1 0.0001 

21 24 31 0.023 49.9 0.001 

21  20 13.0 0.0044 11.1 0.0001 

24 20 14 0.004 11 0.0001 

24 30 14 0.001 00 0.0004 

20 30 13 0.004 30.9 0.021 

( يتضررح ذن هنرراك ارتبا ررا عاليررا يسررتخدم كرردليل للتنررافس بررين التغيررر فررو القطررر 2حظررة الجرردول )ومررن مال     

لل جرص الدالة ومجموع المساحة القاعدية وفو العديد من الدوازر متحدص المركز وبل  ذقراه عنرد الردازرتين مرن 
رررجار الموجررودص فررو الرردوازر م   وان تقرردير درجررة التنررافس بررين مجمرروع المسرراحات القاعديررة لأل 11-9م و  9-11

متحردص المركررز مرا ال ررجرص الدالرة يم ررن تو ريحها مررن  ررالل اسررجار التررو لهرا ارت اعررات متسراوية ذو تزيررد عررن 

(م فررو  11-9(م ومررن )11-9ال ررجرص الدالررة ولقررد تبررين لنررا ذن مواقررا اسرررجار فررو الرردازرتين متحرردص المركررز مررن )

مو القطر   والنمو فرو المسراحة  القاعديرة  سررجار الررنوبر البروترو فرو (  تؤثر ت ثيرا عاليا علس الن2الجدول )

زاويتا   وان مجموع المساحات القاعدية لألرجار فو هر ه الردوازر ذدت إلرس تقليرل النمرو الحرد   وذن التر ثير نراتل 

   Oliverحثون ) من  حجم  التيجان  لألرجار  المجاورص  لل جرص  الدالرة  وهر ا  يتطراب  مرا مرا توصرل إليره البرا

1901 ( )Hibbs    1911 , 1913  إن النمو فو المساحة القاعدية فو الم راجر ال ثي رة يتر ثر سرلبيا بمجمروع   )

( .   Kittredge   1911المساحات القاعدية لألرجار المجاورص الترو لهرا تيجران مرن ن رس  بقرة ال رجرص الدالرة  )

لألرجار  ومجموع المساحات القاعدية∆ D و∆ BAفو االرتبا  بين ( ذن هناك تباينا 2وكما يالحظ من الجدول )

دا رل الردوازر متحرردص المركرز وان معامرل التحديررد المرنخ ض نرراتل مرن ذن المسراحات القاعديررة لألررجار المجرراورص 

عندما ت رون بمسرافات بينيرة واسرعة  رمن الردازرتين متحردص المركرز يرؤد  هر ا إلرس نمرو وتطرور تيجانهرا وبالترالو 

داد المساحة القاعدية لها متزامنا ما زيادص فو المساحة القاعدية لل جرص الدالة ذ  التنافس ي ون  عي ا والع رس تز
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بررالع س . إن لرردليل التنررافس ترر ثير معنويررا علررس نمررو وتطررور ال ررجرص الدالررة سرروءا للتغيررر فررو القطررر ذو للتغيررر فررو 

  ذ  وجررود ذعررداد  Cيررد المرت ررا نرراتل عررن زيررادص قيمررة المسرراحة القاعديررة   وبرررورص عامررة إن قيمررة معامررل التحد

لل رجرص ∆ Dو ∆ BAذرجار مرت عة فو وحدص المساحة مما يعنو حرول تنافس بين اسرجار بحيرث ذثررت علرس 

 ( .3تم إعداد الجدول ) Cالدالة   وإليضا  ت ثير دليل التنافس 

 

 الخطرو البسريط الترو ترربط برين عامرل التنرافس  لمعرادالت االنحردار P-value( وR2معامل التحديد ) (3الجدول )

  دا ل الدوازر متحدص المركز ما التغير فو القطر والمساحة القاعدية لألرجار 

Table (3)Coefficient of determination and P-value for simple linear regression model 

of competition index of trees located within concentric circles with ∆D and 

∆ BA  

 Cدليل التنافس 

Competition Index 

 التغير فو المساحة القاعدية

Change of basal area 

 التغير فو القطر

Change of diameter 

R )م(  ارج )م( دا ل
2
 % P- Value R

2
 % P- Value 

3 1 21 0.11 11 0.113 

3 9 40 0.02 20 0.122 

3 12 31 0.021 21 0.019 

3 11 31 0.029 24.9 0.012 

3 11 40 0.019 21 0.001 

3 21 31 0.040 11 0.111 

3 24 23 0.091 1.1 0.321 

3 30 19.1 0.134 0 0.311 

1 9 30 0.049 12 0.230 

1 12 30 0.021 29 0.010 

9 12 11.9 0.2411 11 0.110 

9 11 19.4 0.131 11.0 0.111 

9 11 30 0.011 20.1 0.111 

12 11 9.1 0.290 4.0 0.402 

12  11 23.0 0.091 11.1 0.249 

11 11 20 0.011 13.9 0.209 

11 21 19.2 0.133 1.1 0.411 

11 21 0.9 0.349 0.1 0.112 

11 24 1.19 0.114 0.30 0.143 

21 24 0.9 0.013 0.21 0.111 

21 20 0.91 0.011 0.1 0.00 

24 20 0.43 0.13 1.11 0.021 

24 30 4.1 0.103 1.1 0.114 

20 30 1.4 0.331 20 0.20 

     

(م   اظهرروا ارتبا را 9-1(م   )12-3(م   )9-3( نجرد ذن الردوازر متحردص المركرز )3ومن مالحظرة الجردول ) 

لل ررجرص الدالررة ممررا يردل علررس وجررود حالررة تنررافس بررين ال ررجرص  ∆ Dو ∆  BAو  Cعاليرا بررين عامررل التنررافس 

 الموجودص دا ل ه ه الدوازر . الدالة ومجموع اسرجار

DISTANCE- DEPENDENT COMPETITION INDICES FOR PREDICTING 

GROWTH OF Pinus brutia TEN.  TREES IN ZAWEETA REGION 

Muzahim Saeed                                        Ammar Jasim 

College of Agriculture and Forestry University of Mosul 

             E. mail mzhmyounis@yahoo.com                                   

 

ABSTRACT 
Pine is one of the prevalent trees in Zawita forest and a grows naturally on 

the mountain slopes, to study the competition and spatial analysis in a forest of 

mailto:mzhmyounis@yahoo.com
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Zawita, (13) samples were taken from areas of dimensions (60 X 60) m, at each 

samples, measurements of the past five years growth were taken , regression models 

for each of growth in diameter ( ∆D ) and basal area ( ∆BA ). It become clear that 

change in diameter ( ∆D ) showed in many of spaces different from the subject tree 

and the highest correlation at the distance (3-30)m and it indicates that increase in the 

total basal area of trees adjacent to subject tree has led to increase the link, which 

indicates the existence of competition between the subject tree and other trees, change 

in basal area of subject tree( ∆BA ). 

We note a correlation between it and basal area of trees adjacent at different 

distance and increasingly concentric, it seemed that there is a correlation highly, used 

as evidence competition between the change in diameter of subject tree and the total 

basal area at many of concentric circles and reached maximum at two circles ( 9-18 

)m and ( 9-15 )m .  

Key word :Depended distance, Pinus brutia, Competition, Stand Structure 
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