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  : الممخص
وذلؾ مف اجؿ تخميف  اجريت ىذه الدراسة عمى مشاجر الصنوبر البروتي في منطقة اتروش

انتاجية ىذه المشاجر , وىي عبارة عف غابات طبيعية منتشرة في شماؿ العراؽ باستخداـ طريقة 
الشجرة المتوسطة والتي تسمى ايضا بالطريقة غير المباشرة وايضا تسمى طريقة متوسط القطر 

, اذ تـ ايجاد متوسط ( شجرة موزعة عمى كثافات مختمفة 871التربيعي , وقد تـ اخذ القراءات مف )
القطر التربيعي ليذه االشجار ثـ بعد ذلؾ تـ ايجاد ارتفاع الشجرة المتوسطة باستخداـ معادلة انحدار 

االرتفاع ىو المتغير المعتمد والقطر ىو المتغير المستقؿ , تربط بيف القطر واالرتفاع حيث كاف 
 :وكانت المعادلة كاالتي

h = -4.47351 + 5.37321*d^0.3                                                       
R-squared = 83.1832 percent 
Standard Error of Est. = 1.20497 

 /ىكتار .:ـ 39.4500وقد بمغت انتاجية ىذه المشاجر 
 طبيعية(.الكممات المفتاحية: )مشاجر الصنوبر البروتي، منطقة اتروش، غابات 

Using the indirect method for estimating the yield for natural Pinus 

brutia stands in Atrush region  
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Department 

 

Abstract: 

This study was conducted on stands of Pinus brutia In the Atrush 

region, in order to estimate the yield of these trees, It is a natural forest 

scattered in northern Iraq using the medium tree method, which is also called 

the indirect method and also called the mean squared diameter method, The 

readings were taken from (871) trees distributed in different densities, as the 

mean squared diameter of these trees was found, and then the height of the 

average tree was found using a regression equation linking the diameter and 
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height, where the height was the dependent variable and the diameter was the 

independent variable, and the equation was following: 

 h = -4.47351 + 5.37321*d^0.3                                                               

R-squared = 83.1832 percent 

Standard Error of Est. = 1.20497 

The productivity of these trees reached 39.4500 m 
3
 / hectare. 

Keywords: (Protea pine trees, Atrush area, natural forests). 

 المقدمة :
اىمية اقتصادية في عدة مجاالت اذ يستخدـ في  اف لمصنوبر البروتي        

الصناعات الخشبية المختمفة والتشجير في االراضي الفقيرة والقاحمة , وكذلؾ في التقميؿ 
مف حركة الرماؿ في مناطؽ الكثباف الرممية ومصدات الرياح وتشجير جوانب الطرؽ , 

الكمية والنوعية لما تقدمة فتشكؿ غابات الصنوبر البروتي ثروة خشبية كبيرة مف الناحية 
مف مواد اولية لكثير مف الصناعات تمكننا مف الحصوؿ مف خشبة عمى االلواح 

(, 8991المنشورة واالعمدة القصيرة واكساء االرضيات لممنازؿ والجدراف )المالح , 
,     (1989, واخروف  Fengelفضال عف استخدامو مادة اولية لصناعة الورؽ   ) 

ئو عمى المادة الراتنجيو ) الصمغ ( التي ليا مجاالت واسعة لالستعماؿ فضال عف احتوا
في الصناعات اليومية لقابميتيا عمى اذابة االصباغ والكبريت والفسفور . وعسؿ 

 الصنوبر البروتي لو استخدامات طبية متنوعة .
ميا اف نماذج النمو واالنتاج ليا تاريخ طويؿ في الغابات فقد تـ استخداميا عم     

ـ  في اوربا وكاف الغاباتيوف يستخدموف الطرؽ البيانية لتقدير النمو واالنتاج في 1>81
الغابات .. جداوؿ االنتاج تعتمد كميا عمى مالحظات االنتاج مف خالؿ االعتماد عمى 

جداوؿ االنتاج ( . Vuokila ,1965دورات النمو والتي تعد لألشجار الميمة في اوربا )
,  Spurrـ  كانت تعتمد عمى فرضيات منحنى الدليؿ )1;89_ػػ8991 في امريكا لمفترة

ـ اذ ازدادت المعمومات التكنولوجية , مع التطور السريع في 1>89( لغاية 1952
ماذج النمو واالنتاج غير متساوية العمر حيث ن البرامج االحصائية والرياضية بدأت

  تقدمت معنويا وظيرت برامج  احصائية عديدة . 
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 العمل وطرائقه :مواد 
 في ىذه الدراسة مف اجؿ التعرؼ عمى واقع الغابات الصنوبرية في منطقة اتروش     

, تـ اجراء مسح ميداني شامؿ لمموقع والذي تبيف مف خاللو اف طبيعة المشاجر 
الموجودة ىي عبارة عف غابات غير متساوية العمر وغير مخففة , وىي غابات طبيعية 
,مع وجود تجديد طبيعي ايضا ,  وبالتالي فيي ذات كثافات مختمفة . وعمية تـ اختيار 

يتـ اختيار عينات مف كثافات مختمفة بحيث تمثؿ الجرد العشوائي الطبقي , اي انو 
 واقع ىذه الغابات .

عند اختيار العينة تـ تحديد شجرة مركزية فييا وتـ اخذ احداثية باستخداـ جياز     
GPS ( ـ 20ليذه الشجرة المركزية , وباستخداـ شريط المسافة يتـ قياس مسافة )

اىات مختمفة , ومف خالؿ ايصاؿ وبصورة مستقيمة مف الشجرة المركزية وبعدة اتج
نيايات ىذه القطع المستقيمة وتحديدىا بشريط مموف نحصؿ عمى عينة دائرية الشكؿ 

. حيث يتـ اجراء قياس االرتفاع الكمي  9ـ (=>89( ـ اي مساحتيا )20نصؼ قطرىا )
مركز التاج لجميع اشجار  ( وعرض التاج وارتفاعdbhوالقطر عند مستوى الصدر )

(  9=( الى )  81وقد تبايف عدد االشجار في كؿ عينة حيث تتراوح ما بيف )  العينة ,
( شجرة / ىكتار . وقد قمنا  :9;( الى )  :;8شجرة في العينة . والذي يعادؿ مف ) 

بتوزيع العينات الى فئات اعتمادا عمى عدد االشجار في كؿ عينة , وكما موضح في 
 ( فئات . >( اذ تـ تقسيميا الى   )  8الجدوؿ ) 
 ( يوضح توزيع العينات الى فئات اعتمادا عمى عدد االشجار في اليكتار  8الجدوؿ ) 

 التكرار مركز الفئة الفئات
143_212 178 6 
213_282 248 9 
283_352 318 6 
353_422 388 1 
423_493 458 3 
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 : جمع البيانات
انات الخاصة قمنا بجمع البيبعد تقسيـ منطقة الدراسة الى خمس كثافات ) طبقات ( 

 بكؿ عينة وكما يأتي
 (:m. ارتفاع الشجرة ) 1

يعرؼ ارتفاع الشجرة  عمى انو المسافة العمودية ما بيف قاعدة الساؽ عند     
مستوى سطح األرض إلى القمة العميا لمشجرة . تـ اخذ قياس ارتفاع الشجرة الكمي 

( . ويحتوي جياز الياكا عمى عدة مقاييس اعتمادًا  باستخداـ جياز اؿ     ) ىاكا
عمى ارتفاع الشجرة التقريبي ويتـ أخذ قراءتيف عميا الى قمة الشجرة وسفمى الى 
قاعدة الشجرة و تقاس المسافة االفقية بيف الراصد و الشجرة باستخداـ شريط مسافة 

 . .(8911 ،ب االرتفاع .           ) الخفاؼثـ يطبؽ القانوف اآلتي لحسا
 ( (Brest height Diameter      (dbh) cm. القطر عند مستوى الصدر2

وىو عبارة عف الخط المستقيـ المار بمركز ساؽ الشجرة يصؿ بيف  طرفي     
ساؽ الشجرة، أي الجية الخارجية لمجذع مف الجيتيف المتقابمتيف .  تـ استخداـ 

سـ  8:1( , وتـ أخذ قياسيف متعامديف عمى ارتفاع مستوى الصدر) جياز) الكاليبر
لغرض الحصوؿ  9( لتقميؿ االخطاء ثـ نقسـ مجموع القياسيف عمى   dbhتقريبا 

 عمى معدؿ القطر لمشجرة . 
 :Crown Diameter   (m)قطر التاج  .3

لغرض الحصوؿ عمى قطر التاج يتـ انزاؿ مساقط وىمية مف نيايات التاج مف     
جميع الجيات , وأخذ قياس عدة قراءات وحسب شكؿ التاج , ثـ تقسيميا عمى عددىا 

 لزيادة الدقة واستخراج معدليا حيث يمثؿ قطر التاج .
 ( :m. ارتفاع مركز التاج )4

تـ قياس ارتفاع مركز التاج باستخداـ مسطرة القياس , ويمكف اف نعرؼ ارتفاع     
مركز التاج عمى انو المسافة العمودية مف قاعدة الشجرة عند سطح االرض الى اوؿ 
ثالثة اغصاف حية دائرية عمى جذع الشجرة . وايضا تـ استخداـ شريط المسافة 
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جار القصيرة التي تتناسب معيا ىذه المعدني لقياس ارتفاع مركز التاج لبعض االش
 االداة لسيولة العمؿ . 

 :  تقدير الحجم )متر مكعب( 
إليجاد حجـ الشجرة : اعتمدنا عمى معادلة الزىيري في حساب حجـ أشجار    

( في غابة زاويتا و عقرة و =911الزىيري،  (الصنوبر ألبروتي في شماؿ العراؽ 
 أتروش .( في 9119 )احمد بيجت، و   ,أتروش 

الحجـ                                               
 اذ اف :

D  متوسط القطر عند =dbh (cm) 
H ( ىو االرتفاع =m) 

 النتائج والمناقشة :
تـ ايجاد الفئات والتكرار لألقطار مف خالؿ تحديد اعمى قيمة واقؿ قيمة ألقطار 

 القوانيف االتية:االشجار في جميع العينات . ثـ تـ تطبيؽ 
 اقؿ قيمة  –المدى = اعمى قيمة 

    79 - 1 =78 
  سـ  9بما اف االشجار مف االنواع بطيئة النمو , سوؼ نختار طوؿ الفئة = 

 طوؿ الفئة ÷ عدد الفئات = المدى 
           78  ÷2  =39 

جدوؿ يوضح توزيع االقطار عمى الفئات ومركز الفئات وتكرار الفئة  تـ الحصوؿ عمى
. 

 ( يوضح توزيع االقطار عمى الفئات ومركز الفئات وتكرار الفئة .2جدوؿ رقـ )        
di²fi di² fi di ت الفئة القطرية 
304 4 76 2 1 _ 2.9 1 

2272 16 142 4 3 _ 4.9 2 
4572 36 127 6 5 _ 6.9 3 
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6016 64 94 8 7 _ 8.9 4 
7100 100 71 10 9 _ 10.9 5 
9072 144 63 12 11 _ 12.9 6 
9800 196 50 14 13 _ 14.9 7 

12032 256 47 16 15 _ 16.9 8 
5508 324 17 18 17 _ 18.9 9 
9200 400 23 20 19 _ 20.9 10 

11616 484 24 22 21 _ 22.9 11 
8640 576 15 24 23 _ 24.9 12 
8788 676 13 26 25 _26.9 13 
8624 784 11 28 27 _ 28.9 14 
9000 900 10 30 29 _ 30.9 15 
9216 1024 9 32 31 _ 32.9 16 

16184 1156 14 34 33 _ 34.9 17 
6480 1296 5 36 35 _ 36.9 18 
4332 1444 3 38 37 _ 38.9 19 

14400 1600 9 40 39 _ 40.9 20 
7056 1764 4 42 41 _ 42.9 21 
5808 1936 3 44 43 _ 44.9 22 
6348 2116 3 46 45 _ 46.9 23 

13824 2304 6 48 47 _ 48.9 24 
7500 2500 3 50 49 _ 50.9 25 
5408 2704 2 52 51 _ 52.9 26 
2916 2916 1 54 53 _ 54.9 27 
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0 3136 0 56 55 _ 56.9 28 
6728 3364 2 58 57 _ 58.9 29 

10800 3600 3 60 59 _ 60.9 30 
11532 3844 3 62 61 _ 62.9 31 
4096 4096 1 64 63 _ 64.9 32 
8712 4356 2 66 65 _ 66.9 33 

13872 4624 3 68 67 _ 68.9 34 
24500 4900 5 70 69 _ 70.9 35 
5184 5184 1 72 71 _ 72.9 36 

0 5476 0 74 73 _ 74.9 37 
23104 5776 4 76 75 _ 76.9 38 
12168 6084 2 78 77 _ 79 39 

332712   871       
 

 حيث تـ ايجاد متوسط القطر التربيعي  مف خالؿ  تطبيؽ العالقة االتية :
1_ Dq = √∑      

∑  
   =         

   
  = 19.5445265725 cm 

di  مركز الفئة 
fi  تكرار الفئة     

Dq   متوسط القطر التربيعي 
 ايجاد ارتفاع الشجرة المتوسطة :  

تـ ايجاد ارتفاع الشجرة المتوسطة وذلؾ مف خالؿ اعداد معادلة انحدار تربط ما     
بيف قطر الشجرة وارتفاعيا باستخداـ البيانات الحقمية التي قمنا بجمعيا , ومف ثـ قمنا 
بتعويض متوسط القطر التربيعي الذي تـ الحصوؿ عميو مسبقا كمتغير مستقؿ في 

وضع االرتفاع كمتغير معتمد , ومف تبسيط المعادلة سوؼ المعادلة االخيرة , حيث يتـ 
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نحصؿ عمى ارتفاع ممثؿ لمشجرة المتوسطة والتي سوؼ يتـ اعتماده في ايجاد حجـ 
الشجرة المتوسطة , والتي تعتمد في ايجاد الحجـ الكمي لممشجر , ويتـ ذلؾ باستخداـ 

 ( .statgraphالبرنامج االحصائي )
بيانات الدراسة  حصمنا عمى عدد مف المعادالت وبعد  مف خالؿ التحميؿ لجميع  

المفاضمة بيف ىذه المعادالت اعتمادا عمى مقاييس الدقة التي تمثمت بمعامؿ التحديد 
(R2( والخطأ القياسي )SE ( واختبار دوربف واتسف )D.W  , ) تـ اختيار حيث

- = h                     كاالتي :المعادلة التي اعطت ادؽ النتائج وىي 
4.47351 + 5.37321*d^0.3                                                

                                R-squared = 83.1832  
Standard Error of Est. = 1.20497 
Durbin-Watson statistic = 1.35513 (P=0.0000) 

ومف اجؿ تأكيد صالحية ودقة المعادلة تـ اخضاعيا الى تحميؿ البواقي كما في       
 الشكؿ

حيث تـ التعويض عف قيمة متوسط القطر التربيعي في المعادلة لغرض ايجاد ارتفاع 
                                                 (H) الشجر ة المتوسطة  لممشجر. 

                                                                       
   h = -4.47351 + 5.37321*d^0.3 
=-4.47351 + 5.37321 * 19.5445265725^0.3 = 8.523992050   

    h 
H = 8.52 m                                            ارتفاع الشجرة المتوسطة   

 لممشجر 
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 المتوسطة :ايجاد الحجم لمشجرة 
تـ ايجاد حجـ الشجرة المتوسطة لممشجر او الغابة مف خالؿ التعويض عف قيمة القطر 

( =911التربيعي , وارتفاع  لمشجرة المتوسطة لممشجر , في معادلة الحجـ) الزىيري , 
 وكما يمي: 

                                             
V = 0.01238 – 0.00001 × 8.523.96 + 0.00004 × 19.542 × 8.52 

      
=0.1425013933 m3 حجـ الشجرة المتوسطة لممشجر 

 ايجاد الحجم في العينة والهكتار :
بعد اف اوجدنا حجـ الشجرة المتوسطة لممشجر ,يتـ ايجاد الحجـ بالنسبة لمعينة واليكتار 

في عدد مف خالؿ ضرب حجـ الشجرة المتوسطة في عدد االشجار في العينة وايضا 
االشجار في اليكتار وتـ استخراج المعدؿ لمحجـ بالنسبة لمعينة واليكتار وكما مبيف في 

 الجد وؿ ادناه .

( يبيف حجـ االشجار في العينة الواحدة ويبيف ايضا الحجـ في اليكتار 3جدوؿ )   
 الواحد

V/hectar V/n N/hectar n No 
53.295521 6.697565 374 47 1 
38.475376 4.845047 270 34 2 
40.755398 5.13005 286 36 3 
28.357777 3.562535 199 25 4 
22.657722 2.850028 159 20 5 
31.635309 3.990039 222 28 6 
29.497788 3.705036 207 26 7 
67.973165 8.550084 477 60 8 
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32.77532 4.12354 230 29 9 
70.253187 8.835086 493 62 10 
27.217766 3.420033 191 24 11 
30.495298 3.847538 214 27 12 
40.755398 5.13005 286 36 13 
66.833153 8.407582 469 59 14 
37.335365 4.702546 262 33 15 
35.055343 4.417543 246 31 16 
37.335365 4.702546 262 33 17 
41.89541 5.272552 294 37 18 
49.875488 6.270061 350 44 19 
30.495298 3.847538 214 27 20 
27.217766 3.420033 191 24 21 
44.175432 5.557554 310 39 22 
20.377699 2.565025 143 18 23 
46.455454 5.842557 326 41 24 
35.055343 4.417543 246 31 25 

39.450086m3   
 المعدؿ

4.964749m3       
 المعدؿ

 مجموع 871 6921

    n:  9ـ=>89تمثؿ عدد االشجار في العينة والبالغ مساحتيا. 

N(hectar)  تمثؿ عدد االشجار في اليكتار : 
n )      V( : ( تمثؿ الحجـ في العينةm3) 

V(hectar) : ( تمثؿ الحجـ في اليكتارm3 ) 
39.4500 m3 =  (ىكتار )معدؿ الحجـ 
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 المصادر :
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