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 Eucalyptus   ألشجار األوكاليبتوس المنقاري  لكتلة الحيويةادراسة النمو و 
camaldulensis  Dehn.  منطقة الغاب موقع مرداش،  في 
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  الملخص

camaldulensis Eucalyptus المنقاري  األوكاليبتوس ألشجار والكتلة الحيوية دراسة النمو إلى البحث هدف
 n.Deh ضمن ُأخذت القياسات التالية  لكل منها. 2م 400 بمساحة عينة دائرية 21ُأخذت  حيث ،منطقة الغاب في

االرتفاع و ( لجميع أشجار العينة، dbhالصدر)القطر على ارتفاع و (، N) : عدد األشجار في كل عينةوهي كل عينة
لتقدير معامل  ألقطار الموجودة في الموقعف اصفو أشجار تمثل جميع  10(. ُاختيرت Hالكلي لكل شجرة في العينة )

النوع جار النمو السنوي ألشومعدل  ،وتصميم نموذج لتقدير الكتلة الحيوية. كما تم حساب المخزون الخشبي ،الشكل
 باإلضافة إلى حساب الكتلة الحيوية الكلية ألشجار العينات باستخدام المعادلة األسية. .ذكورموقع المفي ال المدروس

 ،0.41وس كان حوالي في الموقع المدر  المنقاري  متوسط معامل الشكل ألشجار األوكاليبتوسنتائج أن الرت أظه
 شجرة بالهكتار. 208بكثافة شجرية  ،سنة 64بعمر  هكتار/3م 2549.2المخزون الخشبي قيمة مقدارها  كميةبلغت و 

نت نتائج هذه الدراسة أن الكتلة الحيوية الكلية يبو  هكتار/سنة./3م 3.89حوالي  انت قيمة معدل النمو السنوي كبينما 
 ر.طن/هكتا .71318إذ بلغت قيمتها حوالي كانت مرتفعة،  المنقاري في الموقع المدروس لألوكاليبتوس

 .معامل الشكل كتلة الحيوية،ال ،شبيالمخزون الخ ،األوكاليبتوس المنقاري  الكلمات المفتاحية: 

:المقدمة  
من   وبين العوامل البيئية وبينها ،من جهةلما تحتويه من كائنات حية متنوعة ومتفاعلة فيما بينها  يئيًا متوازنًا معقداً ُتعد الغابات نظامًا ب

تجعلها أكثر النظم البيئية تطورًا ولما تتمتع به من خصائص  ،مدخرات وراثيةلما تحتويه من  ،مهمةوطنية  وةكما تمثل ثر  ،جهة أخرى 
ات وما تزال أكثر النظم البيئية عرضًة لضغط كانت الغاب الحياة األرضية عامة. مطبنو  ،(2005 ،ان )عباس وشاطروارتباطًا بحياة اإلنس

)عباس  المتوسطيةوخاصة الغابة  ،((Palt et al., 2003 أساسيًا للكثير من حاجاته الضرورية كونها تشكل مصدرًا  ،ونشاط اإلنسان
 ،مجتمعاتهواختالف  بتنوعه المتوسط بشكل عام اطق البحرتي الطبيعي ضمن منطاء النبايتميز الغ (.2006  ،؛ نحال2005 ،وشاطر

يندرج الغطاء النباتي الطبيعي في سورية ضمن الصفات  (.Castro, 2008كما يتميز بحساسيته الشديدة وقلة ثباته وعدم استقراره )
يات الجائر والتعد ضارات، لالستثمارالزمن وتعاقب الحات عبر مر وقد تعرضت الغاب ،(2000 ،العامة للغطاء النباتي المتوسطي )عبيدو

ترافق تدهور الغابات الطبيعية حيث  (.1996أدى إلى تدهورها وزوال مساحات كبيرة منها )نحال وآخرون،  المختلفة من قبل اإلنسان مما
دة في أدت هذه الزيا .لمادة في عدد سكان العازي مع ،سنة األخيرة من تاريخ الحياة البشرية10000 في العالم وتقلص مساحتها خالل 
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والسيما  ،(إلخألياف،....و ، وقيدأخشاب و عدد السكان على األرض إلى ازدياد الطلب على الغابة ومنتجاتها المتنوعة )أخشاب صناعية، 
 Castro-Arellano) األخشاب مليار طن/سنة( من 2.4)لعالم بلغ االستهالك السنوي لاذ  ،الخشب كمادة للصناعة أو كمصدر للطاقة

et al., 2007)  التشجير الحراجي  ، ليصبح بذلكاصطناعية مشاجر حراجية زراعةفة للكثير من غابات العالم و تطلب ذلك إدارة مكثلقد و
لو ة الخشب و لسد النقص الحاصل في مادتدهور الغابات الطبيعية من جهة و للحد من إزالة و  ،ضرورة ملحة بالنسبة للعديد من دول العالم

( أن البيئة 2006وقد أكد عباس ) .(Sarlo, 2006; Davidar et al., 2007; De Clercq et al., 2007) جزئيًا من جهة أخرى 
 ،للتوازن الحيوي  وعدم مراعاته ،فات اإلنسان السلبيةوكل هذا ينتج عن تصر  ،تتعرض لتحوالت خطيرة من الناحية الجيولوجية والمناخية

 ى هذا النشاط إلى تخريب وتدهور مساحات شاسعة من الغابات.حيث أد ،شطته المختلفةئة من خالل أنوتلويثه للبي
 ،بأنه نشاط محدد يقوم به اإلنسان ،في أوروبا (البورنتاجية )اإلتي خرجت من األراضي الزراعية ال ريجشت  Heil et al., (2007) عر ِّف

 ي.غطاء شجر غابة أي أرض ذات ( إلى يعياً ألرض التي ال تمتلك غطاء طبا)عة مثال ً من الزرا دام األراضي تحويل استخ من خالله يتم
فعلى سبيل المثال تم إدخال  ،(2012 ،)نحال 1953حيث بدأ ذلك منذ عام بالتحريج االصطناعي  الجمهورية العربية السورية تمتاه

لما ذلك  ،(Eucalyptus camaldulensis, E. gomphocephala) منقاري والعموديالبنوعيه  .Eucalyptus spp األوكالبيتوس
، ية لألخشاب الناتجة عنه )فحم وقيدواألهمية االقتصاد ،وتثبيت الرمال ،)تجفيف سهل الغاب( له من أهمية في تجفيف المستنقعات

وأنواع ترب  ،تلفةبنوعيه مع ظروف بيئية مخ .Eucalyptus spp وكذلك نظرًا لتكيف األوكاليبتوس ،(2003 ،صناعي( )نحالخشب و 
 .باإلضافة لسرعة نموه ،مختلفة

أو متوسط النمو  ،جية معينة عند عمر معين أخذ كمرجعا"حجم الخشب الناتج عن مجموعة حر  التي تعرف بأنهاجية موقع ما، و تعبر إنتا
ة عوامل تتفاعل مع بعضها لعد تتعلق بالفعل المشتركو  ،(، عن خصوبة هذا الموقع1982)نحال،  السنوي لهذه المجموعة عند هذا العمر

ترتبط درجة خصوبته، في حين تتعلق المجموعة األولى بالموقع الحراجي نفسه و  :رئيسيتين في مجموعتين معهاكن جالتي يمو  ،البعض
ؤثر في اإلنتاجية لنشاط اإلنساني الذي قد يية المطبقة فيها، باإلضافة لعمليات التربجية و ار بنية المجموعة الحالمجموعة الثانية بتركيب و 

إذ ال يمكن لعامل واحد فقط أن يعطي فكرة  ،تنتج عن تفاعل هذه العوامل مجتمعةإنتاجية موقع ما  فإن عليه،ة سلبًا أو إيجابًا. و الحراجي
 دقيقة عن هذه اإلنتاجية. 

تتطلب من الحراجي اعتبار ذلك في  ،ديدةالتي تجعلها متغيرة بحسب عوامل عو  ،تتمتع بها اإلنتاجية الحراجية صفة الديناميكية التيإن  
زيادتها مع الزمن )عباس مع محاولة الحفاظ على هذه اإلنتاجية و  ،تقييمهاو  الشاملة لهذه الخطط خالل المراجعةو  ،اإلدارةو  خطط التنظيم

 (.2005 ،شاطرو 
وعات الحراجية مساعد الحراجي على تربية المجي تفه ،في تنظيم وإدارة الغابات اإلنتاجيةو  لدراسة النموعلى الرغم من األهمية الكبيرة 

مع المحافظة على استمرار  ،واستثمارها بالطريقة التي تسمح بالحصول على أكبر كمية ممكنة من اإلنتاج ،جية المختلفةي المواقع الحراف
 ،ةريفي سو  جيةاالحر والمجموعات  ،الغاباتالدراسات المتعلقة بإنتاجية ونمو فإن  ،مع ذلكو  .عبر الزمنإمكانية الحصول على هذا اإلنتاج 

( حول اإلنتاجية الخشبية ألشجار 2014) ،أجراها برهومدراسة  نذكر على سبيل المثال ،مقتصرة على بعض المواقعو  ودةال تزال محد
 ،هكتار/3م 209.9 رهات قيمة مقدابلغ لهذه األشجار مخزون الخشبيالكمية أن والتي أظهرت  ،في منطقة الغاب المنقاري  األوكاليبتوس

 سنة./كتاره/3م 3.89 حوالي قيمة معدل النمو السنوي غت كما بل
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بل هي إدارة تضمن استمرارية  ،مفروضة على اإلنتاج الخشبي اً هي ليست قيود ،إلى أن اإلدارة الحديثة للغابات  Fenger (1996)أشار 
 تدام. جاتها المتنوعة بشكل مسبالتالي الحصول على منتثباتها، و إنتاجية هذه النظم البيئية و 

 ر بالوزن الطازج أو الحي في وحدة المساحةوتقد   ،بأنها كمية المادة الحية من الغذاء المدخر في لحظة معينةة تعرف الكتلة الحيوي
ة باستخدام ة على مستوى المجموعة الحراجيويما يتم حساب الكتلة الحي عادةً  (.2005 ،)عباس وشاطر( كتارهـ/طن)( أو كتارهـ/كغ)

يتم تقييم أو تقدير الكتلة  .جموعة الحراجيةمبيقها على القياسات الحراجية على مستوى البتط ،الخطية وغير الخطيةمعادالت االنحدار 
( Empirical Equationن خالل قياس قطر الشجرة أو قطر الشجرة وارتفاعها معًا وذلك باستخدام عالقة تجريبية )الحيوية عادة م

 .(Ali, 2005; Pretzsch, 2009) ةوييلكتلة الحلحساب ا
القياسات للكائن الحي المفرد عالقة ُتعنى بمعرفة الصلة بين وهي )( Allometric Equation) مختلفة للمعادلة األلوميترية كالأش يوجد 

أو المسقط التاجي للشجرة من خالل  ،ةتمكننا العالقة األلومترية من معرفة الكتلة الحيوي مثاًل: ،(Pretzsch, 2006)( أو بين األحياء
ln(dbhbay(لكن أكثرها استخدامًا هي المعادلة اللوغاريتمية الطبيعية  ،واحد كارتفاع الشجرة أو قطرها(معرفة قياس متحول  += 

أو
bdbhay =  

 (.Dudley and Fownes, 1992;  Ali, 2005لصدر ): قطر الشجرة على ارتفاع ا(dbh) ،: ثوابت(a،b) ،كتلة الحيويةال (y): حيث
 .(Fresco and Richardson, 1998; Ali, 2005( وفقًا لكل نوع شجري )a ،b)بت مة الثواتختلف قي

، وفي منطقة الغاب خاصة ،في سورية عامةألشجار األوكاليبتوس المنقاري دراسة النمو والكتلة الحيوية ة الدراسات الخاصة بقللرًا نظ
 والكتلة الحيوية النمودراسة  من خاللوذلك بشكل علمي  ،هذا النوعالتحريج ب مليةليكون لبنة أولية لتقييم مدى نجاح ع البحث ذاف هيهد

 الموقع المدروس.ألشجار األوكاليبتوس المنقاري المستخدمة في تشجير 
 :وطرائقه البحثمواد 

 :موقع الدراسة
الساحلية من سلسلة الجبال ليمتد محاذيًا  الشمالي الغربي من محافظة حماه، إذ يشغُل الجزء  لذيا ع موقع الدراسة لمنطقة الغابيتب 

تخضع منطقة الدراسة للمناخ المتوسطي الذي يتميز  هكتارًا. 140799 قدرها جنوب، شاغاًل مساحة -كم باتجاه شمال 65الشرق لمسافة 
 34.9 ي( فهMالعظمى ) أما متوسط درجة الحرارة ،(مم 675) الهطل السنوي  دلمع ، حيث يبلغبأمطاره الشتوية ويكون الصيف فيه جافاً 

من محطة بحوث  واردةبحسب المعطيات المناخية ال وذلك ،درجة مئوية 4.5صل إلى ت( mومتوسط درجة الحرارة الصغرى ) ،درجة مئوية
  . (2007 ،)الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب الغاب

وذلك بمشروع خاص ( اً هكتار  21)بمساحة قدرها  1953ام إلى الموقع المدروس في منطقة الغاب في عي وس المنقار األوكاليبت تم إدخال 
وحسب  ،وقد كانت عمليات التحريج تتم على سنوات متتالية ،)مرداش(و )عناب( لشرقية لقريتييمتد إلى جانب الطريق العام من الجهة ا

 كما هو موضح في( 2007 ،ير الغاب)الهيئة العامة إلدارة وتطو  إلى ثالثة محاضريم المشروع فقد تم تقس ،عمليات الزراعة ومواعيدها
 (.1) الشكل
وهو الموقع الذي تم  ،)مرداش( التابعة لمنطقة الغاب من أعمال مخفر حراج )عين الكروم( في قرية /50موقع المحضر رقم / •

 .ويتميز بميوله البسيطة اً هكتار  21ر حوالي ، إذ تبلغ مساحة هذا المحضاختياره إلجراء هذه الدراسة
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 )عين الكروم(. )عناب( التابعة لمنطقة الغاب من أعمال مخفر حراج في قرية /49/ رقم موقع المحضر •
 )عين الكروم(. )شطحة( التابعة لمنطقة الغاب من أعمال مخفر حراج في قرية /51/ موقع المحضر رقم •

 

 

 

 

 
 .حماهفظة محا ،الدراسة )مرداش( في منطقة الغاب موقع. 1كل شلا

 :اقتطاع العينات وأخذ القياسات
متوسط  بلغ. 2م 400فتكون مساحة العينة حوالي  ،لكل عينة م 11.3بنصف قطر قدره (، 2017)في العام عينة دائرية  21قتطاع اتم 

ودة في العينة تم قياس أقطار جميع األشجار الموجالموقع.  يخ تشجيربحسب تار سنة  64أشجار بعمر ( 8عدد األشجار في العينات )
)دندرومتر  Blume-Leiss قياس ارتفاع األشجار ُاستخدام جهاز، و باستخدام الشريط المتري القماشي م( 1.30على ارتفاع الصدر )

 االرتفاع والميل.لقياس  ليس(  -بلوم
 :مو السنوي مخزون الخشبي ومعدل النالمعامل الشكل و  تقدير

أشجار  10قمنا باختيار  في الموقع المدروس، المنقاري  وستألوكاليبل الشكل ألشجار امن أجل حساب معام تقدير معامل الشكل:-1
 10ُقطعت  .تم حساب القطر على ارتفاع الصدر لكل منها .الموجودة في األقطارممثلة للموقع كأشجار وسطية وتمثل جميع التباينات 

م لكل جزء(، ومن ثم تم قياس قطر كل جزء  1زاء متساوية الطول )بطول ذلك تم تقطيع الجذع لكل شجرة إلى أج ، وبعدمختارةأشجار 
 ,Parade and Bouchon) حسب ة بطريقة التكعيب الجزئيتم حساب معامل الشكل لكل شجرة مقطوع ه األجزاء في المنتصف.من هذ
 :Huberمعادلة وفق  (1988

V = L.Y 
 .(3مجم القطعة الخشبية )ثل ح: يمVحيث 

Y (2ع القطعة الخشبية في المنتصف )ممقط ساحةم: تمثل. 
L)طول القطعة الخشبية )م :. 
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 'Vتم حساب حجم االسطوانة المكافئة   القطع الخشبية المكونة لها.للشجرة المقطوعة من خالل جمع حجوم الحجم الحقيقي نحصل على 
 م حساب معامل الشكل من العالقة التالية:تثم  ة.عمقطو ارتفاع الشجرة ال وارتفاعها يعادل ،اع الصدرعلى ارتف قطراليعادل  والتي قطرها

 .حجم األسطوانة المكافئة/معامل الشكل = الحجم الحقيقي
بهدف في الموقع المدروس و  المنقاري  سه كمعامل شكل ألشجار األوكاليبتو من أجل اعتماد 10متوسط معامل الشكل لألشجار تم حساب 

 ذه األشجار. دخاله في معادلة حساب الحجم لهإ
 تقدير المخزون الخشبي:-2

 المعادلة التالية: لمن خال جميع األشجار في العينةحساب الحجم الخشبي لتم 
i* f i* h i= g iV 

Vi الحجم الخشبي للشجرة :i /3م. 
gi المساحة القاعدية للشجرة :i /2م (4/2dbh*πg = ). 
fi(الجزئيبطريقة التكعيب وهو المحسوب ل ): معامل الشك. 
hi م./: ارتفاع الشجرة 

 كما تم حساب المخزون الخشبي بالهكتار حجوم جميع أشجار العينة،الل جمع يتم حساب المحزون الخشبي على مستوى العينة من خ
 .تمثل مساحة العينة مقدرة بالهكتار Aحيث  ، = A/iv∑V :من العالقة التالية

 لسنوي:ل النمو اتقدير معد-3
 في الموقع المدروس: المنقاري  األوكاليبتوس هكتار/سنة( ألشجار/3نوي )مية لحساب معدل النمو السادلة التالتطبيق المع تم

 العمرمعدل النمو السنوي = المخزون الخشبي بالهكتار/  
  :تقدير الكتلة الحيوية
يتراوح أقطار هذه األشجار  في الموقع المدروس، سو ألشجار األوكاليبت ة الرطبةلتقدير الكتلة الحيوي المقطوعة العشرُاستخدمت األشجار 

إلى أجزاء  تقطت هذه األشجار على األرض وُقسمسأُ  ثل جميع صفوف األقطار في الموقع.وبالتالي فهي تم ،سم 55وحتى  20بين 
على  ياس األقطاراألوراق( وقو  ،األغصانو  ،األفرعو  ،صغيرة ليسهل وزنها باستخدام ميزان، حيث تم وزن جميع أجزاء الشجرة )الجذع

التي تربط قطر الشجرة  باالعتماد على العالقة األسية ةرياضي لتقدير الكتلة الحي ذجنمو  جريبتم ت المقطوعة.ارتفاع الصدر لألشجار 
 :(Pretzsch, 2009) على ارتفاع الصدر مع الكتلة الحيوية الرطبة فوق سطح التربة

e
dbhb

aBiomass
*

 الكتلة الحيوية  =

( لتمثيل Excelُاستخدمت المعادلة األسية الموجودة ضمن برنامج األكسل ) ،( ثوابتa,b) القطر على ارتفاع الصدر، (dbh)ثل يم حيث
( من 2Rتحديد لها )بيانات الكتلة الحيوية الرطبة والقطر على ارتفاع الصدر وإيجاد العالقة بينهما. ُقدرت ثوابت هذه المعادلة ومعامل ال

   األكسل أيضًا.خالل برنامج 
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 :النتائج والمناقشة
 :الخصائص الحراجية للعينات المدروسةأواًل: 

 :توزع صفوف األقطار واالرتفاعات في العينات المدروسة-1
 3.11±18.88يع العينات سم، كما بلغ االرتفاع المتوسط لألشجار في جم 11.6±38.61بلغ القطر المتوسط لألشجار في جميع العينات 

سم( بين الصفوف. كما يوضح الشكل  5بمدى )صف  13( أن األشجار المقاسة توزعت حسب أقطارها ضمن 2لشكل )من ا الحظي م.
بينما احتل صف  ،سم على التوالي (30و  45 ، 40 )القطر وف( أن العدد األكبر من األشجار في الموقع المدروس، ينتمي لصف2)

 قل من األشجار. د األالعد 70القطر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .في موقع مرداش  Eucalyptus camaldulensisي األوكاليبتوس المنقارالتوزع القطري ألشجار  .2لشكل ا

إلى مي أغلب األشجار ، تنتخر( بين الصف واآلم 2) صفوف من حيث االرتفاع بمدى 9( أن األشجار المقاسة توزعت إلى 3الحظ من الشكل )ي
 م على العدد األقل من األشجار. 10بينما استحوذ صف االرتفاع ( على التوالي. 22-18-20) عصف االرتفا

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 في موقع مرداش.Eucalyptus camaldulensis األوكاليبتوس المنقاري  ألشجار  اتصفوف االرتفاعتوزع  .3الشكل 
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 معامل الشكل:-2
وأقل قيمة له  ،م 15.03سم وارتفاع  20 ذات القطر 7للشجرة رقم  0.75وعة المقط العشرشكل لألشجار بلغت أعلى قيمة لمعامل ال

، 0.14وانحراف معياري  0.41بينما كان متوسط معامل الشكل  .(4الشكل ) م 26.5سم وارتفاع  55ذات القطر  4للشجرة رقم  0.25
 في موقع مرداش.قاري األوكاليبتوس المنر ستخدم متوسط معامل الشكل في معادلة حساب حجم أشجايسُ 

 
 في موقع مرداش. Eucalyptus camaldulensisاألوكاليبتوس المنقاري  ألشجار  معامل الشكل. 4الشكل 

  :المخزون الخشبي والبارامترات الحراجية األساسية-3
 ،قطر على ارتفاع الصدر: المثل غير مع الزمنتوت اسهايمكن قي )متغيرات Parameters الحراجية )المتغيرات( تبين لنا البارامترات

أن أعلى قيمة للمساحة القاعدية وللمخزون الخشبي في العينات المدروسة،  المنقاري  المحسوبة لألوكاليبتوس االرتفاع الكلي لألشجار(و 
مساحة القاعدية ، بينما ُسجلت أقل قيمة للللمخزون الخشبي 3م19.49ية وللمساحة القاعد 2م 1.8بقيمة مقدارها  6كانت في العينة رقم 

في الموقع  شبي بالهكتار للنوع المدروسالمخزون الخبلغ (. 1 الجدول) 21في العينة  ،(3م 3.42)والمخزون الخشبي  ،(2م 0.43)
 ـشجرة بالهكتار 208بكثافة شجرية حوالي  كتاره/3م .25249المدروس 
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 .المدروسةفي العينات  Eucalyptus camaldulensis المنقاري  لألوكاليبتوس (Parameters) يبين البارامترات الحراجية .1جدول ال

في  كتارهـ/3م 209.9والتي كانت ( 2014قيم التي حصل عليها برهوم )ال ( علىمرداش) دراستنا ي في موقعالخشبقيم المخزون  تفوقت
 3.89حوالي  النمو السنوي كما بلغ معدل  ،قة الغابموقع المروج في منط المنقاري  األوكاليبتوسنتاجية الخشبية ألشجار سته عن اإلدرا

  سنة./كتارهـ/3م
سنة( /كتارهـ/3م 11.7) في موقع المروجالمنقاري  وكاليبتوساألالمتعلقة بمعدل النمو السنوي ألشجار  (2014تفوقت نتائج دراسة برهوم ) 

سنة فقط في  18سنة، بينما بلغت  64 ي كانت في دراستناشجار والتأعمار األ اختالف على نتائج دراستنا هذه، يعود هذا التفوق إلى
سنة، /كتارهـ/3م 20سنوات في تركيا حوالي  10بأعمار  المنقاري  (. بلغ معدل النمو السنوي ألشجار األوكاليبتوس2014دراسة برهوم )

FAO ,سب درجة خصوبة الموقع )وذلك ح سنة/كتارهـ/3م 18وحتى  9بينما تراوح معدل النمو السنوي لنفس النوع في المغرب بين 
 gomphocephala Eucalyptus  سنة وذلك لنوع 25 سنة بعمر/كتاره/3م .712بلغ معدل النمو السنوي  سوريةوفي  (.2013

 .(2012 ،نحال)
 :الحيوية الكتلة ثانيًا:
ن حيث أ باستخدام المعادلة األسية الكلية( ،واألوراق واألفرع)الجذع، األغصان المنقاري  األوكاليبتوس ير الكتلة الحيوية ألشجارتم تقد

األفضل لتقدير  وهي ،(Ali, 2005بداللة قطرها غالبًا ما تكون من الشكل األسي )المعادلة األلوميترية لحساب الكتلة الحيوية للشجرة 

 رقم العينة
عدد األشجار 

 لعينةل

المساحة القاعدية 

 (2عينة )ملل

المساحة القاعدية 

 (هكتار) عينةلل

المخزون الخشبي 

 (3لعينة )مل

المخزون الخشبي 

 (هكتار) ةلعينل

1 9 1.16 29 9.23 230.75 

2 9 1.58 39.5 13.78 344.5 

3 9 1.14 28.5 10.18 254.5 

4 9 0.45 11.25 3.77 94.25 

5 9 1.25 31.25 13.19 329.75 

6 8 1.80 45 19.49 487.25 

7 8 0.95 23.75 8.63 215.75 

8 8 1.08 27 10.47 261.75 

9 8 0.51 12.75 4.73 118.25 

10 9 0.60 15 5.68 142 

11 8 0.70 17.5 7.43 185.75 

12 8 1.38 34.5 14.51 362.75 

13 9 0.99 24.75 9.03 225.75 

14 8 1.57 39.25 16.67 416.75 

15 8 1.44 36 14.54 363.5 

16 8 1.43 35.75 14.69 367.25 

17 8 0.97 24.25 9.09 227.25 

18 8 0.79 19.75 7.17 179.25 

19 8 1.05 26.25 4.38 109.5 

20 8 0.97 24.25 9.22 230.5 

21 8 0.43 10.75 3.42 85.5 

 249.25 9.97  26.5 1.06 8 المتوسط
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ر أكثر كفاءة في تقليل نفقات وحيد هو قطر الشجرة على ارتفاع الصدالمتحول الذات  المعادلة هذه ستخداماحيث أن  ،ويةالكتلة الحي
تزيد من كلفة  ،في حين أن المعادلة التي تستخدم ارتفاع الشجرة كمتحول إضافي للقطر ،ة للمجموعة الحراجيةويووقت قياس الكتلة الحي

 Ballardة )ن تؤثر بشكل ملحوظ في تحسين كفاءة معادالت االنحدار المستخدمة في تقدير الكتلة الحيويدون أ ،ووقت جمع البيانات
et al ., 1999; Ali, 2005). 

 :الشكل التاليالمعادلة األسية لتقدير الكتلة الحيوية للجذع أخذت 

e
dbh

Biomass
*0424.0

 الكتلة الحيوية=38.189

ع بداللة أو القيم المقدرة للكتلة الحيوية للجذ ،في حين يمثل الخط المنحني النموذج الرياضي ،القيم المقاسة (5)تمثل النقاط في الشكل 
وهذا يعني أن النموذج المستخدم )المعادلة  وهي ُتعد قيمة مرتفعة 0.77بلغ معامل التحديد لهذا النموذج حوالي . الصدرالقطر على ارتفاع 

حظ يال%، حيث  5الموجود في القيم الحقيقية للعينات المدروسة عند مستوى معنوية  من التباين % 77األسية( يستطيع تفسير حوالي 
 لحقيقية والمنحني البياني.تقارب الموجود بين النقاط اال

 

 في موقع مرداش.   Eucalyptus camaldulensisالمنقاري  الكتلة الحيوية للجذع لألوكاليبتوس منحني. 5 الشكل

 الشكل التالي: واألغصان لتقدير الكتلة الحيوية لألوراق واألفرعة األسية أخذت المعادل

e
dbh

Biomass
*04.0

 الكتلة الحيوية =18.80

أو القيم المقدرة للكتلة الحيوية لألوراق واألفرع  ،، القيم المقاسة في حين يمثل الخط المنحني النموذج الرياضي(6)تمثل النقاط في الشكل 
لنموذج المستخدم وهذا يعني أن ا وهي ُتعد قيمة مقبولة 0.57ذج حوالي تفاع الصدر. بلغ معامل التحديد لهذا النمو بداللة القطر على ار 

%، حيث  5من التباين الموجود في القيم الحقيقية للعينات المدروسة عند مستوى معنوية % 57 )المعادلة األسية( يستطيع تفسير حوالي
 اط الحقيقية والمنحني البياني.نالحظ التقارب الموجود بين النق
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 .في موقع مرداش Eucalyptus camaldulensis  المنقاري وكاليبتوسلأل واألغصان الكتلة الحيوية لألوراق واألفرع منحني. 6الشكل 

 التالي: في الموقع المدروس الشكل المنقاري  أخذت المعادلة األسية لتقدير الكتلة الحيوية الكلية ألشجار األوكاليبتوس

e
dbh

Biomass
*0411.0

 الكتلة الحيوية =28.278

أو القيم المقدرة للكتلة الحيوية للجذع بداللة  ،يمثل الخط المنحني النموذج الرياضي ، القيم المقاسة في حين(7تمثل النقاط في الشكل )
دم )المعادلة وهذا يعني أن النموذج المستخ فعةوهي ُتعد قيمة مرت 0.77الي القطر على ارتفاع الصدر. بلغ معامل التحديد لهذا النموذج حو 

%، حيث نالحظ  5ود في القيم الحقيقية للعينات المدروسة عند مستوى معنوية % من التباين الموج 77األسية( يستطيع تفسير حوالي 
 التقارب الموجود بين النقاط الحقيقية والمنحني البياني.

 
 .موقع مرداشفي  Eucalyptus camaldulensisالمنقاري  ة لألوكاليبتوسالكتلة الحيوية الكلي نحنيم. 7 الشكل

لحساب الكتلة الحيوية ، ضمن برنامج األكسل( solver)باستخدام الحالل  تهامعاير ة السابقة، والتي تم ُاستخدمت ثوابت المعادالت الثالث
ُسجلت أعلى قيمة للكتلة الحيوية  ى مستوى المساحة )الهكتار(.ومن ثم تم حسابها علفي جميع العينات المدروسة لألشجار المفردة الكلية 

 الجدول) 21رقم  طن في العينة 6.57، بينما كانت أقل قيمة للكتلة الحيوية الكلية حوالي اً نط 21.15بمقدار  6الكلية في العينة رقم 
سجلت قيمة مقدارها بالهكتار في موقع مرداش  نقاري الم اليبتوسفإن قيمة الكتلة الحيوية الكلية لألوك . أما على مستوى الموقع ككل(2

بينما  ،المنقاري  % من الكتلة الحيوية الكلية ألشجار األوكاليبتوس71.87ادل شكلت الكتلة الحيوية للجذع مايع طن/هكتار. 318.71
 .في موقع الدراسة حيوية الكلية ألشجار النوعمن الكتلة ال %27.52اق بلغت النسبة المئوية لألفرع واألغصان واألور 
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 .موقع مرداشفي  Eucalyptus camaldulensisألشجار األوكاليبتوس المنقاري  يبين قيم الكتلة الحيوية الكلية .2 جدولال

 رقم العينة
الكتلة الحيوية الكلية 

 ()طن/العينة

الحيوية الكلية الكتلة 

 )طن/هكتار(

ألفرع ل للكتلة الحيوية النسبة المئوية

 واألغصان واألوراق %

للكتلة  النسبة المئوية

 للجذع % الحيوية

1 13.53 338.25 27.50 71.90 

2 18.4 460 27.24 72.75 

3 13.85 346.25 27.42 72.19 

4 7.22 180.5 27.91 70.67 

5 14.85 371.25 27.39 72.27 

6 21.15 528.75 27.06 73.31 

7 11.25 281.25 27.55 71.75 

8 12.64 316 27.45 72.08 

9 7.23 180.75 27.88 70.75 

10 8.36 209 27.88 70.75 

11 9.65 241.25 27.65 71.47 

12 15.57 389.25 27.33 72.46 

13 11.91 297.75 27.59 71.63 

14 18.53 463.25 27.13 73.08 

15 16.45 411.25 27.26 72.66 

16 16.13 403.25 27.30 72.55 

17 11.36 284 27.55 71.75 

18 9.64 241 27.69 71.33 

19 12.11 302.75 27.52 71.87 

20 11.31 282.75 27.57 71.69 

21 6.57 164.25 27.98 70.47 

 71.87 27.52  318.71 12.75 المتوسط

(  لنفس 2014) خالل صل عليها برهومالحيوية الكلية لألوكاليبتوس المنقاري في دراستنا على قيمة الكتلة الحيوية التي حتفوقت الكتلة 
د هذا الفرق الكبير في قيم الكتلة الحيوية الكلية هكتار. يعو /طن 240.4التي بلغت قيمة مقدارهافي موقع المروج في منطقة الغاب و  النوع

حيث كان عمر  ،س المنقاري بين األشجار الداخلة في تقدير وحساب الكتلة الحيوية الكلية لألوكاليبتو  فرق العمرفي الدراستين، إلى 
 نة في موقع دراستنا )مرداش(.س 64بينما كان عمر األشجار  ،سنة 18( في موقع تحريج عناب 2014)خالل  األشجار في دراسة برهوم

 ( كمتحول مستقل في تقدير الكتلة الحيويةcm بـ dbhقطر على ارتفاع الصدر)ال  Werner and Murphy (2001) ماستخدا قدو 
 لنوعين من األوكاليبتوس كالتالي: (kgبـ  yق سطح التربة )الكلية فو 

 
3191.22068.0 dbhY =      Eucalyptus tetrodonta 
390.21527.0 dbhY =                   E. miniata 

 االستنتاجات:
 Eucalyptus      camaldulensisاألوكاليبتوس المنقاري ألشجار  (fطريقة التكعيب الجزئي لحساب معامل الشكل )أعطت  •

 .ياألسطوانة عن الشكل مما يعني أن أشجار الموقع المدروس بعيد ،في الموقع المدروس، قيمة منخفضة نسبيًا لمعامل الشكل
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جيدًا بالهكتار،  في الموقع المدروس مخزونًا خشبياً  Eucalyptuc camaldulensisالمنقاري  األوكاليبتوسأعطت أشجار  •
 مقبولة مقارنة بأعمار األشجار المدروسة.النمو السنوي معدل  وكانت قيمة

لألفرع متوسط النسبة المئوية الكتلة للشجرة، بينما شكل الكلية الكتلة الحيوية أكثر من ثلثي بلغ متوسط النسبة المئوية للجذع  •
 للشجرة. الكتلة الحيوية الكليةثلث من أقل واألغصان واألوراق 

الكلية( ألشجار النوع  األوراقو األغصان، و األفرع، و )الجذع،  دير األفضل للكتلة الحيوية الكليةأعطت المعادلة األسية التق •
 .لى ارتفاع الصدربداللة القطر عالمدروس 

 :التوصيات
وذلك من خالل زيادة عدد األشجار الداخلة  ،المنقاري  رياضي لتقدير معامل الشكل لألوكاليبتوس نموذج العمل على تصميم •

 في النموذج.
ع على ارتفا وبداللة أكثر من متغير )القطر (متعددة الحدودو  ،لوغاريتميةمن أشكال مختلفة ) أخرى  يوصى بتجريب معادالت •

في مواقع التشجير المنقاري  المعادلة األسية لتقدير الكتلة الحيوية لألوكاليبتوس مقارنتها معو  واالرتفاع الكلي( ،الصدر
 االصطناعي بهذا النوع.

ذج المستخدم لتقدير الكتلة الحيوية لتشمل جميع صفوف األقطار الممكن مصادفتها في األشجار الداخلة في النمو  زيادة عدد •
 لتحريج االصطناعي بهذا النوع.مواقع ا
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Abstract 

This research aimed to study the growth and biomass of Eucalyptus 

camaldulensis Dehn. in Al-Ghab region. Twenty-one circular samples were 

taken, the area of each sample was 400 m2. The following measurements were 

taken for each sample: trees number (N), diameter at breast height (dbh) and total 

trees height (H). Ten (10) trees were chosen covering all diameter classes, to 

estimate the form factor and to construct the biomass. Wood volume and mean 

annual increment of Eucalyptus trees were calculated. In addition to the above, 

total biomass was calculated using an exponential function. The results showed 

that mean of the form factor of Eucalyptus trees in the study area was about 0.41, 

while the wood volume value reached to 249.25 m3/ha with tree density of 208 

trees/ha. The mean of annual increment was 3.89 m3/ha/year. The results of this 

study demonstrated that the study area had high total biomass value with about 

318.71 ton/ha. 

Key words: Eucalyptus camaldulensis Dehn., Wood productivity, Biomass, Form 

factor. 
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