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مجمة جامعة حضرموت لمعموم الطبيعية والتطبيقية المجمد ,16العدد  ,2ديسمبر 2019م

النمو الطويل والرتاكم القطري لسيقان خلفات شجرة السدر

) Ziziphus spina-christi Will ( L.يف أراضي الري بالسيول بوادي شحوح -حضرموت
أحمد سالم باطاهر*
الممخص
يرتبط وادي شحوح باليضبة الجنوبية لوادي حضرموت .وتقع  25ألف ىكتار من أراضيو تحت نظام الري بالسيول .وتبمغ األمطار في وادي حضرموت

أكثر من  150مميمت اًر في السنة كحد أعمى وأقل من  50مميمت اًر كحد أدنى سنويا .وتنتشر شجرة السدر بوادي شحوح في أراضي الري بالسيول عمى

مدرجات واسعة قميمة االنحدار ( جروب ) بمساحة ما بين  14580 – 6000مت اًر .²بعد قطع أشجار السدر اختيرت عشوائيا  10أشجار سدر متجددة

من كل حقل ,و تركت األشجار خمس سنوات تحت اإلدارة التقميدية لممزارع ,وفي كل عام يتم حصر عدد الخمفات وتؤخذ بعض القياسات ممثمة باالرتفاع
ٍ
وعال في السنة األولى وغالبا ما يصل المتوسط إلى أكثر من 3
وقطر الساق .وتشير ىذه الدراسة إلى أن النمو في االرتفاع لخمفة شجرة السدر سريع
ٍ
وعال في السنة األولى وقد يصل متوسط النمو إلى أكثر من  1.0سم ومتوسط الزيادة السنوية الجارية
أمتار في العام األول وكذلك نمو قطرىا سريع

لمقطر تتراوح بين  0.752 – 0.550سم .أما بالنسبة لمطول فاالنحراف المعياري عن المتوسط مرتفع ويتراوح ما بين  14890 ± – 04642±مت اًر
وبالمقابل فإن معامل االختالف يميل إلى االرتفاع بشكل عام .وبالنسبة لقطر الخمفة فقد سجل االنحراف المعياري عن المتوسط ارتفاعا ما بين 04542 ±

  14474 ±سم أما معامل االختالف فيو أيضا مرتفع بشكل عام .وتوضح بيانات التراكم القطري السنوي وعند مستوى  %5وجود فروق معنوية بينبعض السنوات بينما ال توجد فروق معنوية بين بعض السنوات األخرى عند ذلك المستوى ,وأن أعمى متوسط نمو لمتراكم القطري سجل في السنوات األولى

والثانية والثالثة (  6342 , 6442و  6240سم) عمى الترتيب .وعند ذلك المستوى توجد فروق معنوية بين بعض المواقع بينما ال توجد فروق معنوية بين
المواقع الثالث والثاني ,سجل أعمى متوسط نمو لمتراكم القطري في الموقع األول (  7446سم ) .ويستيدف ىذا البحث توفير قاعدة بيانات عن النمو

لشجرة السدر في أراضي الري بالسيول لالستفادة منيا في عممية إدارة الشجرة مستقبال.

كممات مفتاحيه  :سدر  ,خمفة  ,ارتفاع  ,قطر ,سنة ,متوسط ,االنحراف المعياري  ,معامل االختالف ,تراكم.

المقدمة:

يقع وادي شحوح في وادي حضرموت الرئيس في

ويمكن أن يتواجد في المناطق الصحراوية عند مستوى

ضمن سمسمتو الجبمية لميضبة الجنوبية .وتقدر

 100ممم  /من األمطار في السنة [ .]20وتعد

 25ألف ىكتار بينما تبمغ المساحة المزروعة في

الحقمية [ .]13وتستثمر أخشاب السدر عمى المدى

المساحة المروية بالسيول في الوادي وفروعو بحوالي

وادي شحوح بنظام السيول حوالي  12ألف ىكتار

[ .]8ال تزال طرائق إدارة المياه تؤثر تأثي اًر كبي ار في
قطاع التنمية الزراعية في اليمن وحقيقة حوالي

الغابات ىي استثمار طويل المدى مقارنة بالمحاصيل

المتوسط والبعيد حسب نوع المنتج المرغوب فيو مثل

األعمدة األفقية والرأسية وخشب األلواح لصناعة

األبواب والنوافذ ( صورة  .)14243إن وظيفة األشجار

 550٫000ىكتار تزرع تحت أنظمة المدرجات

يمكن أن تختمف ومعظميا تعطي منتجا تجاريا أو

مكافحة الفيضان بمساعدة المنشآت التحويمية [.]9

أعمدة البناء والعمف

والسيول كما أن الري بالسيول أثبت فعاليتو في

مادة ذات قيمة اقتصادية مثل الغذاء ,الوقود ,الزيت,

وشجرة السدر ىي أحد مكونات الغطاء النباتي في

أو الصمغ [ .]15وفي أراضي الري بالسيول بالوادي

 spina-christiبأنو مقاوم لمجفاف ولدرجات الح اررة

معظم الحاالت بزراعة محصول الذرة الرفيعة غالبا

جميع أودية وادي حضرموت .ويعرف السدر

Z.

* محطة البحوث الزراعية ـ ـ سيئون ـ ـ حضرموت. .تاريخ استالم البحث

 2018/11/19وتاريخ قبولو 2020/1/21

تتم االستفادة من المسافات بين أشجار السدر في
) )Sorghum vulgareكعمف.
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وفي غرب أفريقيا تتم الزراعة البينية بين أشجار

من األرومة أو الجذور فيما إذا قطعت تمك األشجار

السدر بمحصول الدخن [ .]20وتنتشر شجرة السدر

[ .]19يقع وادي حضرموت في نطاق مناخ األراضي

في أراضي الري بالسيول عمى مدرجات واسعة قميمة

الجافة والصحراوية حيث قيم عوامل المطر والجفاف

االنحدار إذ يبمغ مساحة الحوض ( الجرب ) في وادي

أقل من  40و أقل من  5عمى الترتيب [ .]4يشكل

الشجرة واألخرى  1240 – 140مت اًر والكثافة – 27

السدر في وادي حضرموت تعتمد عمى مياه األمطار

شحوح ما بين  14580 – 6000مت اًر ²والمسافة بين

 58شجرة  /ىكتار [ .]3وتتكاثر شجرة السدر بذريا
وخضريا حيث إن الشجرة إذا قطعت تعطي خمفات

الماء أىم العناصر في حياة النبات وأن معظم أشجار

والسيول لذلك يبين الشكل ( )1أن األمطار يمكن أن
تصل إلى أكثر من  150مميمت اًر في السنة ويمكن أن

بعد كل قطع دوري ,وعادة يتم القطع عمى مستوى
سطح التربة في الموسم البارد أو المعتدل .إن التكاثر

تصل إلى أقل من  50مميمت اًر في السنة وفقا لمميزات

طبيعة المناخ في المناطق الجافة والصحراوية بعدم

الخضري بالخمفات ىي طريقة تقميدية في إدارة

انتظام وثبات كمية األمطار السنوية.

الغابات لكثير من األشجار التي تعطي نموات جديدة

كمية األمطار/ملم
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السنوات
شكل  1كمية األمطار السنوية المسجمة في محطة إرصاد بحوث سيئون بوادي
حضرموت لمفترة من 1980 - 2005
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ويبين الشكل ( )2إجمالي األمطار الشيرية خالل  26عاما في محطة إرصاد بحوث سيئون حيث يتضح أن أكثر
الشيور الممطرة ىو مارس وابريل وأغسطس من السنة.
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الشهور
شكل  2كمية األمطار الشهرية المسجمة في محطة إرصاد بحوث سيئون بوادي
حضرموت لمفترة من 1980 - 2005

أما الشكل ( )3فيظير كثرة تكرار األمطار في أغسطس ويوليو وابريل.
25
20
التردد %
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شهور السنة
شكل  3تردد األمطار الشهرية المسجمة في محطة إرصاد بحوث سيئون بوادي
حضرموت خالل الفترة من 1980 – 2005

والشكل ( )4يوضح أن األمطار عموما تسقط بكثرة في فصل الخريف والربيع والصيف عمى التوالي.
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شكل  4كمية توزيع األمطار عمى فصول السنة المسجمة في محطة إرصاد بحوث
سيئون خالل الفترة من 1980 - 2005

وأكثــر األوديــة ســيوال ىــو وادي عــدم الــذي تنصــرف منــو

حقل ,و تركت األشجار خمس سنوات تحت اإلدارة

 36مميـون متــر ᵌحيــث تســتقبل اليضــبة الجنوبيــة أمطــا ار

التقميدية لممزارع .وفي نياية كل عام من موعد القطع

اليضـ ـ ــبة الشـ ـ ــمالية فيـ ـ ــي صـ ـ ــحراوية جـ ـ ــدا ( األمطـ ـ ــار

ممثمة باالرتفاع وقطر الساق من مستوى الصدر

السـ ــنوية ح ـ ـوالي  60مميمت ـ ـ اًر ) [ .]16وبحكـ ــم الخب ـ ـرات

(  1.3متر تقريبا) .واستخدم في أخذ قياسات االرتفاع

تت ـ ـ ـراوح مـ ـ ــا بـ ـ ــين  300 -100مميمتـ ـ ــر سـ ـ ــنويا ,أمـ ـ ــا

التراكميــة فــان  %10فقــط مــن حجــم األمطــار الســاقطة
ف ــي المن ــاطق الجاف ــة يمك ــن أن يص ــل إل ــى الخ ــزن ف ــي

يتم حصر عدد الخمفات

وتؤخذ بعض القياسات

جياز ىاجا أو العمود القائم ولقطر الساق الورنية

( الكاليبر) .في حال كون متوسط ارتفاع الغابة ال

خزانات المياه الجوفية بشـكل طبيعـي وبـدون تـدخل وىـذا

يزيد عن  3أمتار يقاس االرتفاع بالمسطرة أو القائم

يعني أن  %90من حجم األمطـار السـاقطة يفقـد بسـبب

من سطح األرض حتى القمة النامية أما في حال كون

المعـ ـ ــدالت العاليـ ـ ــة لمبخـ ـ ــر أو الجريـ ـ ــان عمـ ـ ــى السـ ـ ــطح

متوسط االرتفاع أكثر من  3أمتار فتستعمل أجيزة

والتالشي في مناطق ال يمكن االستفادة منيا [ .] 2

القياسات المختمفة [ .]6االرتفاع الكمي لمشجرة ىو

مواد وطرائق البحث:

بالتعاون مع المزارعين تم تحديد ثالثة حقول تروى

المسافة عمى امتداد محور ساق الشجرة ما بين سطح
األرض وقمة الشجرة وىو أحد القياسات المباشرة التي

بمياه السيول بوادي شحوح وذلك لتنفيذ البحث ,وتمت

منو يمكن حساب المساحة القاعدية ,المساحة

عممية قطع األشجار في الموسم البارد كما ىو معتاد

السطحية والحجم [ .]11لقد تم إجراء التحميل

عند الفالحين .وغالبا ما يكون قطع الخمفات في
موسم سكون البراعم [ .]18وبعد عممية القطع
اختيرت عشوائيا  10أشجار سدر متجددة من كل
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جداول وأشكال توضيحية .وبما أن توزيع األشجار
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عشوائيا ويتبع نظام التصميم العشوائي الكامل فقد

خمفات السمر( )Acacia tortilisفي السنة األولى

حممت إحصائيات القياسات لثالثة حقول عمى اعتبار

لثالث مسافات زراعية بمغت  130و  76و 107

أن كل شجرة بخمفاتيا بمثابة مكرر واحد حيث احتوى

سم ,و بعمر سنتين بمغ متوسط االرتفاع لنفس

كل حقل عمى  10مكررات وعمى خمس سنوات

المسافات الزراعية  325و  302و  286سم [.]12

كمعامالت .إن مبدأ القطع المنشقة يمكن تطبيقو عمى

وىذا مؤشر جيد بأن السدر أسرع نموا من السمر

التجارب التي تؤخذ منيا المالحظات المتوالية عمى

لمسنة األولى ,كما لوحظ أن الكافور Eucalyptus

كل الوحدات لفترة زمنية معينة [ .]17في بعض

 camaldulensisقد أعطى أقصى ارتفاع في النمو

والغابات وغيرىا فان البيانات قد تؤخذ عمى نفس

 )Prosopis juliflora (244.0 cmوالسمر

المعاممة سنة بعد أخرى وفي تحميل تجارب من ىذا

 )Acacia tortilis (186.0 cmواألثل Tamarix

النوع نتبع أيضا التحميل اإلحصائي لمقطع المنشقة

 )articulate (167.0 cmو أقميا المبخ Albizzia

[ .]1وقد حممت التجربة بنظام القطع المنشقة حيث

Azadirachta

المحاصيل المعمرة كالقصب السكري وأشجار الفاكية

( )cm 299.0خالل فترة سنتين والسيسبان

 )lebbek (94.0 cmوالمريمرة

الحقول تمثل المواقع لمقطع الرئيسية والسنوات لمقطع

 .]indica (90.0 cm) [12وىذا يؤكد أيضا تفوق

الثانوية .واستخدم في جميع التحاليل اإلحصائية

نمو االرتفاع لشجرة السدر عمى كل من األنواع

البرنامج  . ]Genstat 5 [ 10ومن نتائج التحميل

المذكورة في أعاله .وفي أراضي الري بالسيول بوادي

اإلحصائي لمتجربة تمت المقارنة بين المعامالت

دمون وجد أن متوسط النمو السنوي لطول الخمفة 048

متوسطات المعامالت .وفي حالة غياب التفاعل بين

تباين كبير في أدنى طول وأقصى طول لمشجرة في

المعامالت فإنو ال يبدو وجود فروق بين المعامالت

السنة الواحدة وفي المزرعة الواحدة حيث يعود ذلك

ثم ال حاجة الختبار عام لمفروق فيما بينيا [.]14
ومن َّ

وعمر

واستخدم في ذلك اختبار أقل فرق معنوي بين

النتائج والمناقشة:

يتضح من نتائج تحميل االرتفاع أو طول خمفات
ٍ
وعال في
أشجار السدر أن النمو في االرتفاع سريع

متر وليس كما ذكر باطاىر  546أمتار [ .]5يوجد

االختالف إلى حالة وقوة النمو لكل شجرة

األرومة وعدد الخمفات عمى األرومة وادارة المزارع

لألشجار...الخ .أما في المدى الطولي فاالنحراف
المعياري عن المتوسط فيو مرتفع

خالل الخمس

السنة األولى وغالبا ما يصل المتوسط إلى أكثر من

سنوات ويتراوح ما بين  1.161 ± – 04642 ±متر

 3أمتار في العام األول ثم يزداد بصورة أقل من

وبتكرار  15ألعمى من  0.5متر ,كذلك معامل

السنة األولى بتقدم العمر ليصل المتوسط إلى أكثر
من  4أمتار في السنة الخامسة بمتوسط يتراوح ما بين
 44885 – 44040مت اًر بما يعادل متوسط نمو سنوي

االختالف فيو يميل إلى االرتفاع بشكل عام بتكرار 9

أعمى عن الحد  %20ومنخفض عن الحد %20
بتكرار  ( 6جدول .)1

 04977 – 04808مت اًر ( جدول  .) 1متوسط ارتفاع
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جدول  1المدى الطولي لخمفات شجرة السدر والمتوسط واالنحراف المعياري
ومعامل االختالف عبر العمر في أراضي الري بالسيول بوادي شحوح

المزرعة/الحقل

السنة

م1

حجم

أدنى

أقصى

المتوسط

االنحراف

معامل

العينة/خم

طول/متر

طول/متر

متر

المعياري ±

االختالف%

فة

م2

م3

األولى

30

1.83

4.64

3.219

0.724

22.501

الثانية

30

1.40

5.45

3.173

1.141

35.941

الثالثة

20

2.10

5.45

3.893

0.906

23.276

الرابعة

20

2.00

6.00

3.970

1.010

25.441

الخامسة

20

2.30

6.10

4.040

0.946

23.405

األولى

30

2.20

4.78

3.300

0.642

19.453

الثانية

30

2.20

5.60

3.300

1.012

33.788

الثالثة

20

3.00

6.00

4.505

0.872

19.347

الرابعة

20

3.40

6.00

4.565

0.835

18.3

الخامسة

20

3.30

6.50

4.545

0.827

18.206

األولى

30

1.64

4.99

3.309

0.915

27.641

الثانية

30

1.10

4.84

3.144

1.161

36.927

الثالثة

20

4.00

6.68

5.219

0.716

13.717

الرابعة

20

2.60

6.70

4.746

1.101

23.195

الخامسة

20

3.80

6.25

4.885

0.774

15.854

ويوضح الشكل (  ) 5متوسط طول خمفة شجرة السدر

المزارع الثالث أما متوسط النمو السنوي فيتراوح بين

عند العمر خمس سنوات إذ يتراوح بين 4488 -4404

 0497-0480متر في كل مزرعة من المزارع الثالث

أمتار وىو متقارب إلى حد ما كمتوسط لكل مزرعة من
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متوسط طول الخمفة  /متر

6

4.545

4.04
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متوسط طول الخمفة/متر

4.885

متوسط النمو السنوي/متر

4

مزرعة 2

مزرعة … 3

0.808

2
0

0.909

0.977

مزرعة 1

شكل  5متوسط طول خمفة السدر بعمر 5سنوات ومتوسط النمو السنوي في
ثالث مزارع بأراضي الري بالسيول في وادي شحوح

ويوضح الجدول (  ) 2أن متوسط قطر الخمفة خالل

الخمفة  140سم وليس كما ذكر باطاىر  548سم

السنة األولى يتراوح ما بين  1.752 – 1.315سم

[ .]5أما في المدى القطري فاالنحراف المعياري عن

كما أن النمو القطري لساق خمفة شجرة السدر سريع
ٍ
وعال في السنة األولى ووصل المتوسط إلى أكثر من

المتوسط خالل خمس سنوات يقع ما بين 04542 ±

 14388 ± -سم فيو مرتفع عن  0.5سم وبتكرار

 1.0سم في العام األول ثم يزداد بصورة أقل من

 ,15وذلك أن الفارق بين قيمة االنحراف المعياري

السنة األولى بتقدم العمر ليصل المتوسط إلى أكثر

عن المتوسط عالية (  0.846سم ) ,ومعامل

من  3سم في السنة الخامسة بمتوسط يتراوح ما بين

االختالف مرتفع بشكل عام خالل كل السنوات عن

 3.757 - 2.752سم بما يعادل متوسط نمو سنوي

الحد المطموب  %20وبتكرار  ,15ويدل ذلك أن

بوادي دمون وجد أن متوسط النمو السنوي لقطر

التجارب الزراعية بانتظام ( جدول .) 2

 0.751 – 0.550سم .وفي أراضي الري بالسيول

ظروف الحقل تختمف عن الحقل التي تطبق فييا

جدول  2المدى القطري لسيقان خمفات شجرة السدر واالنحراف المعياري
ومعامل االختالف عبر العمر في أراضي الري بالسيول بوادي شحوح
حجم

أدنى

أقصى

المتوسط

االنحراف

معامل

المزرعة/الحقل

السنة

العينة/خمفة

قطر/سم

قطر/سم

سم

المعياري ±

االختالف%

0.3

3.3

1.354

0.598

44.144

الحقل1

األولى

323

4.0

1.679

0.679

40.443

الثانية

276

0.6

2.055

0.898

43.669

الثالثة

271

0.6

4.9

2.110

0.925

43.868

الرابعة

261

0.7

5.1
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الحقل2

الحقل3
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الخامسة

187

1.0

8.0

2.752

1.087

39.487

األولى

313

0.3

3.2

1.315

0.542

41.199

الثانية

233

0.6

4.1

1.609

0.700

43.525

الثالثة

176

0.9

6.0

2.885

1.187

41.130

الرابعة

200

1.0

6.7

2.913

1.278

43.870

الخامسة

171

1.2

7.8

3.463

1.348

38.931

األولى

313

0.4

4.6

1.752

0.732

41.784

الثانية

247

0.8

6.3

2.882

1.267

43.944

الثالثة

240

0.9

7.0

3.201

1.388

43.367

الرابعة

232

1.2

6.5

3.288

1.320

40.143

الخامسة

218

1.0

7.5

3.757

1.349

35.902

كما يوضح الشكل (  ) 6متوسط نمو قطر ساق خمفة

عند العمر ثالث سنوات مقارنة بوادي شحوح كما ىو

يظير زيادة مطردة حيث يكون في السنة األولى أعمى

إلى اختالف طريقة الزراعة حيث نمت الخمفات في

من  1سم إلى أقل من  4سم في السنة الخامسة .وفي

وادي شحوح من أرومات أشجار أكبر عم ار بينما

ىضبة شبوة وعند العمر  33شي اًر بمغ متوسط نمو

أشجار ىضبة شبوة نمت الخمفات بالزراعة بالبذرة

شجرة السدر من عمر عام إلى خمسة أعوام الذي

قطر خمفة شجرة السدر  143سم [ .]7وىو أقل نموا

متوسط نمو قطر الساق  /سم

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.88
1.75
1.35
1.32

1.68
1.48

واضح في الشكل (  ) 6ويرجع سبب انخفاض النمو

وىي حديثة العمر.

3.21
2.89

3.29
2.91

2.05

2.11

3.76
3.46
2.75
مزرعة فرج
مزرعة عبدهللا
مزرعة هادي

سنة

سنتان

ثالث سنوات اربع سنوات خمس
سنوات
العمر

شكل  6متوسط نمو قطر ساق خمفة شجرة السدر عبر العمر في ثالث مزارع
في أراضي الري بالسيول بوادي شحوح
676
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ويوضح الجدول (  ) 3متوسط عدد خمفات شجرة

يكون متوسط عدد خمفات الشجرة كثيرة في السنة

السدر بأراضي الري بالسيول والمجموع التراكمي

األولى وتتناقص أعدادىا بعممية الخف التي يجرييا

ألقطار خمفات السدر المقاسة في كل سنة والمتوسط

المزارع بتقدم العمر بينما المتوسط لقطر الخمفة يتراوح

السنوي ليا حيث يتبين النمو التراكمي المتزايد عبر

السنين,

ما بين  1.608سم إلى  3.343سم في السنوات
األولى والخامسة عمى الترتيب.

إذ يكون في السنة األولى عالياً 2647.2

سم ليصل إلى 1925.7سم في السنة الخامسة حيث
جدول  3المجموع التراكمي ألقطار خمفات السدر ومتوسط القطر في كل سنة
متوسط عدد خمفات

مجموع قياسات

متوسط قطر

السنة

عدد األشجار

عدد الخمفات

الشجرة

أقطار الخمفات  /سم

الخمفة  /سم

2647.2

1.608

األولى

50

1646

33

2.116

الثانية

40

1002

25

2120.3

الثالثة

40

884

22

2453.6

2.776

الرابعة

30

693

23

1895

2.735

الخامسة

30

576

19

1925.7

3.343

ويوضح الشكل (  ) 7مجموع الزيادات السنوية

بعد ذلك عمى حجم ساق الشجرة أو الخمفة ( المساحة

الجارية لقطر ساق خمفة شجرة السدر ولفترة خمس

القاعدية × االرتفاع × معامل شكل الشجرة أو الخمفة)

بين  0.752 – 0.550سم .حيث متوسط الزيادة

شجرة السدر ثم حجم الخشب الكمي لألشجار

السنوية الجارية تعبر عن متوسط مجموع الزيادات

المزروعة في الحقل الذي يعبر عنو بالمخزون

السنوية لمقطر الذي تضيفو الشجرة في كل عام ,و

الخشبي ,وبما ال يتجاوز حجم القطع الخشبي الحجم

المقطع الدائري لمساق = نق ) 3.14 × ²ثم نحصل

الخشبي السنوي في المزرعة أو الحقل.

سنوات ومتوسط الزيادة السنوية الجارية التي تتراوح

من خاللو نحصل عمى المساحة القاعدية ( مساحة

وبذلك يمكن حساب حجم القطع السنوي من خشب

الذي تنتجو الشجرة في كل عام الستدامة اإلنتاج
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3.76

4
3
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3.46

2.75

مجموع ومتوسط الزيادات/سم

2
1
0

مجموع الزيادات السنوية
0.752

0.55

مزرعة 1

متوسط الزيادة السنوية الجارية

0.692

مزرعة 3

مزرعة 2

المزارع

شكل  7مجموع الزيادات السنوية الجارية لقطر ساق خمفة السدر ومتوسط الزيادة السنوية الجارية
في ثالث مزارع بأراضي الري بالسيول بوادي شحوح

ويوضح الجدول ( )4وجود فروق معنوية بين السنوات

نمو لمتراكم القطري في السنوات األولى والثانية والثالثة

وبين المواقع حيث  Fالمحسوبة أعمى من  Fالجدولية

بواقع (  6342 , 6442و  6240سم) عمى الترتيب.

 .وعند مستوى  %5توجد فروق معنوية بين السنة

كما لوحظ وجود فروق معنوية عند مستوى  5%بين

الخامسة وكل من السنة األولى والثانية والثالثة كما

الموقع الثالث واألول وبين الموقع الثاني واألول ,بينما

توجد فروق معنوية بين السنة الرابعة وكل من السنة

ال توجد فروق معنوية بين الموقع الثالث والثاني,

األولى والثانية والثالثة بينما ال توجد فروق معنوية بين

حيث سجل أعمى متوسط لمنمو التراكمي القطري في

بقية السنوات عند ذلك المستوى ,وسجل أعمى متوسط

الموقع األول (  7446سم ).

جدول  4متوسطات المعامالت وأقل فرق معنوي بينها
المعاممة
السنوات

متوسطات المعامالت
س2

س1

63.2 64.2
المواقع

م1

74.6
س1

المواقع  Χالسنوات

672

أقل فرق معنوي %5

س2

س4

س5

س3

51.7 62.0

50.6

م2

51.1
س3

م3

14413

49.3
س4

6446

س5

م 59.2 1

58.3

50.1

37.5

41.2

م 51.5 2

55.0

59.0

46.3

43.8

م 81.9 3

76.3

76.8

71.2

66.9

ال يوجد فرق معنوي
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االستنتاجات والتوصيات:

التوصيات:

-1من المالحظ أن نمو خمفة شجرة السدر يكون عالياً

المزرعة أو الوادي في شكل أعمدة أو جذوع خشبية,

-1الستدامة اإلنتاج السنوي من الخشب عمى مستوى

االستنتاجات:

في السنوات األولى من العمر حيث تكون خمفات
الشجرة في المرحمة الشابة ويقل النمو في المرحمة

المتقدمة من العمر.
-2ارتفاع

وتباين

االنحراف

المعياري

ومعامل

االختالف داخل المزرعة الواحدة قد يعود إلى إدارة

من الميم أن يكون حجم الخشب المقطوع ال يتجاوز
حجم النمو السنوي المضاف في سنة القطع أو ما

يسمى بالزيادة السنوية الحالية أو الجارية.

-2اليكون القطع لشجرة وخمفات السدر إال بعد
النضج الخشبي.

المزرعة غير المنتظمة أو إدارة األشجار بطريقة غير

-3حساب معامل شكل شجرة السدر ذات الجذع

فنية.

الواحد ومعامل شكل الخمفة.
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The Coppices of Ziziphus Spina Christi (L.) Willd. Growth in length and
Stems Diameters Accumulation Growth in Spate Irrigated
Areas at Wadi Shohouh-Hadhramout
Ahmed Salem Bataher
Abstract
Wadi Shohouh is linked with southern plateau of main Wadi Hadhramaut. Areas of 25000 ha in the valley
are irrigated by spate irrigation system where rainfall may exceed 150 mm annually but it may reach 50
mm less in other year. Ziziphus ( Seder ) trees are distributed on a simple sloping terraces basins varied
between 6000 -14580 m². After felling Seder trees, ten of regenerated trees from each farm had been
selected randomly. Seder trees had been left for five years under traditional management farming system
and at the end of each year, tree’s coppices are counted and measured for height and stems diameters.
This study showed that the height growth of coppice is fast and high in the first year. The mean growth
may mostly reach above 3 m while in the same year stem diameter growth is also fast and high and mean
growth may reach more than 1.0 cm. On other hand current annual growth increment of diameter varied
between 0.550 – 0.752cm. High standard deviation for height is varied between ± 0.642 – ± 1.890 m,
whereas coefficient variation is also high in general. High standard deviation for coppice stem diameter
growth reached ± 0.542 – ± 1.474 cm while coefficient variation is high in general as well. Data on
annual growth diameters accumulation in this experiment revealed significant differences at 5% level.
Significant differences were found between some years and between some others are non. High mean
growth diameters accumulation occurs in first, second and third years ( 64.2, 63.2 & 62.0 cm )
respectively. At the same level of significance there are significant differences for diameters growth
accumulation between some locations and non between others and high mean diameters growth
accumulation was reached in first location as ( 74.6 cm ( .
Key words: Ziziphus, coppice ,Height, Diameter, Year, Mean Standard deviation, Coefficient variation,
accumulation.
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