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الخالصة
اختيرت أربعة أشجار تنمو في مشجر نينوى ,اثنتان منها صنوبر بروتي بعمر )22و 27سننة) ونصنق قطنر بندون
قشنننر (18.7و18.5سنننم) علنننا التنننوالي ,والباقينننة سنننرو عمنننودي بعمنننر )22و 26سننننة) ونصنننق قطنننر بننندون قشنننر
(18.5و16.5سم) علا التوالي أيضا ,أسقطت األشنجار ,واخن منن كنل شنجر سنتة أقنرا بسنم (25ملنم) لكنل قنر ,
ثالثة أعلا مستوى الصدر(1.3متر) مباشر والباقية أسفله ,ثم نشنر كنل قنر شنعاعيا لالتجاانات األربعنة ,وقطعنت منن
كل اتجاه عينات بإبعاد )25 ×25 × 25ملنم) اسنتعملت لتعنين عنر للقنات النمنو والنوزن الننوعي للخشن  ,وقند وجندت
فروق معنوية لكل من عر للقات النمو والوزن النوعي من الل إلا القشر  ,إ قل عر للقات النمو في لين ازداد
الوزن النوعي ,وكانت العالقة سنالبة بنين عنر للقنات النمنو والنوزن الننوعي للخشن وبشنكل معننوي لكنل منن أشنجار
الصنوبر والسرو ,كما وجدت فنروق معنوينة عالينة بنين األشنجار ,وبلن معندل عنر للقنات النمنو(3.951ملنم) ألشنجار
الصنوبر و(3.141ملم) ألشجار السرو ,أمنا معندل النوزن الننوعي فقند بلن ( )0.556لخشن الصننوبر و( )0.505لخشن
السرو.
الكلمات الدالة :للقات النمو ,الوزن النوعي ,الصنوبر البروتي ,السرو العمودي.
تاريخ تسلم البلث ،8112/11/1 :وقبوله.2014/2/17 :

المقذمة
يتواجد صننوبر بروتينا بشنكل طبيعني فني منناطق الشنرق األوسنط مثنل العنراق وتركينا واليوننان وقبنر وسنوريا
واألردن وفلسنننطين وقننند أعطينننت لنننه األفضنننلية فننني كثينننر منننن دول المنطقنننة لمال متنننه ل روفهنننا ولكوننننه سنننريو النمنننو
نسبيا) ,)2004 ,Boydakتمتد غاباته في المنطقة من مسنتوى سنطا البلنر إلنا ارتفنا (1400متنر) ويعند منن المصنادر
المهمة لمنتجنات الغابنات ) ,)2007 ,Gullerيتواجند فني العنراق بشنكل طبيعني فني كنل منن زاويتنا واتنرو  .أمنا أشنجار
السرو فإنها تتواجد بشكل طبيعي شرق البلر األبي المتوسط مثل لبننان وسنوريا واألردن وإينران وبعن جنزر اليوننان
لكن اكبر الغابات الطبيعية المتبقية تتواجد في تركيا وكريت وقبر ويمكنها النمنو عنند مسنتوى سنطا البلنر إلنا ارتفنا
(2000متر) في مندى واسنو منن البي نات المختلفنة ( )1997 ,Korolو( ,)2005 ,Papageorgiouيعنود النوزن الننوعي
الميكانيكينة للخشن ( Chaveوآخنرون,)2009 ,
للخش إلا عدد من الخوا التشنريلية للنبنات وانو دلينل للخصنا
و يتباين وفقا للنو وبنين أشنجار الننو الوالند وضنمن الشنجر الوالند طولينا وقطرينا ,ويتن ثر بنوعينة الموقنو والعملينات
التنموية المطبقنة ( Grabnerو )2006 ,Wimmerوقند ينزداد منن اللن إلنا القشنر بنسنبة ) )%100 - 20فني المنناطق
الجافة وبنسبة ) (%300 - 200في المناطق االستوا ية ) Coomesو (2000 ,Grubbو( Markesteijnوآخنرين,)2007 ,
وقنند بلن المعنندل العننام لخشن أشننجار الصنننوبر البروتنني النننامي طبيعيننا فنني زاويتنا )( )0.46المليسننن )1979 ,و))0.58
لألشجار النامية طبيعيا في سننجار (التميمني ,)2000 ,كمنا بلن ) (0.495لألشنجار النامينة فني تركينا ) Gullerوآخنرون,
 ,)2012وقد وجد أن الوزن النوعي عند مستوى الصدر يماثل المعدل العام للصننوبر البروتني (التميمني .)2000 ,تنرتبط
العديد من الصفات وبقو بعنر للقنات النمنو والنوزن الننوعي إ ينخدي االخنتالق فني عنر للقنات النمنو قطرينا إلنا
التباين في العديد منن الخنوا ا لفيزيا ينة والميكانيكينة للخشن  ,ويعند عنر للقنة النمنو مقيناا للنمنو الموسنمي ألقطنري
للشجر ويعكا ت ثير العوامل البي ية في نمواا ,وقد وجدت عالقة سالبة بين عر للقات النمو والوزن الننوعي لخشن
الصنوبر البروتي النامي في أترو ( Shbazوآخرون ,)2002 ,إن النمو السريو يخدي إلا إنتاج خشن و وزن ننوعي
واطنن( ( ,)2008 ,Poorterفنني لننين يعطنني النمننو البطننيو خشننبا و وزن نننوعي عننالي (,)2004,Muller-Landau
و ترتبط خوا الخش بوزنه النوعي كما يرتبط التباين القطري للعديد من خوا الخش بعر للقات النمو ,وقد أثنر
االرتفا عن مستوى سطا البلر معنويا في عر للقات النمو والوزن النوعي للصننوبر البروتني الننامي بشنكل طبيعني
في اترو  ,أما قصير والتميمي) )2002فقد وجدا زياد في عر للقات النمو وطول وقطر وسم جدار القصيبات منن
الل إلا المنطقة القريبنة منن القشنر ثنم انخفضنت عنند القشنر فني أشنجار الصننوبر البروتني الننامي فني سننجار .أمنا فني
أشجار السرو فقد وجد قصير وملمود ( )1986أن الوزن النوعي للسرو العمودي النامي في لمام العلينل ينزداد منن اللن إلنا
القشر وقد بل المعدل ( ,)0.510كما وجدت زياد في الوزن النوعي ألشجار السرو بزياد االرتفا عنن مسنتوى سنطا البلنر
) Kiaeaiو )2009,Nourisadeghإ تقننل سننرعة نمننو األشننجار الناميننة فنني االرتفاعننات العاليننة ,وأكنند لن
Bakhshiو )2009( Kiaeiألشجار السرو النامية في إيران كما ازدادت معه الخنوا الميكانيكينة ,وقند وجند أن أشنجار
السننننرو الناميننننة فنننني مواقننننو غيننننر جينننند يمكنهننننا أن تنننننت خشننننبا ي نوعيننننة جينننند  ,إ بلنننن وزنننننه النننننوعي ))0.45
( HosseiniHashemiو ,)2011,Kordوفي دراسة أجراانا  )1991( Paraskevopoulouفني ثنالث منن جنزر بلنر
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ايجننة وجنند أن خشن السننرو فنني كريننت يتميننز بننان للقننات نمننوه عريضننة ووزنننه النننوعي قليننل وقنند تبنناين الننوزن النننوعي
لألشجار النامية في جزير كريت معنويا عن تل النامية فني كنل منن رودا وسناموا اللن ين لنم يختلفنا ,إ بلن ))0.447
في جزير كريت بمدى ( (0.504 - 0.396أما فني جزينر رودا فقند بلن ) )0.509بمندى ( (0.594 - 0.467وبلن فني
ساموا ) (0.510بمدى ( ,(0.550 -0.474إما معدل عر للقات النمنو فني جزينر كرينت فقند بلن )3.29ملنم) بمندى
( 4.46 - 2.50ملم) ,وبل في جزير رودا ) 2.07ملم) بمدى ( 2.52 -1.50ملم) أما في ساموا فقد بلن ) 1.74ملنم)
بمدى ( 2.08 -1.42ملم) .وقد وجد تناق في معدل عر الللقة منن اللن إلنا القشنر إ بلن عنند اللن ( 6ملنم) وفني
منتصنننق المسنننافة منننن اللننن إلنننا القشنننر ) 4ملنننم) أمنننا قنننر القشنننر ) 2ملنننم) ألشنننجار السنننرو النامينننة فننني إينننران
) HosseiniHashemiو )2011,Kordو يت ثر النمو القطري بتوفر الماو أكثر من ت ثره بالتركين الضنو ي,
في لين بين  Knorreوآخرون ( )2009عدم وجنود أي تن ثير معننوي لكنل منن درجنات اللنرار والرطوبنة المتنوفر فني
عر للقات النمو والكثافة.

مواد البحث وطرائقه
أسقطت شجرتا صنوبر بعمر ) 22و27سنة) ونصنق قطنر بندون قشنر (18.7و18.5سنم) علنا التنوالي ,وشنجرتا
سنرو بعمنر ) 22و26سننة) ونصنق قطنر بندون قشنر (18.5و16.5سنم) علنا التنوالي أيضنا ,واخن منن كنل شنجر سننتة
أقنرا بسننم (25ملنم) ثالثننة أعلننا مسنتوى الصنندر مباشننر والباقينة أسننفله ,ثننم نشنر كننل قننر شنعاعيا فنني االتجااننات
األربعنة (شنمال وجننو وشنرق وغنر ) ,وقطعنت منن كنل منهنا عيننات بإبعناد ) 25 × 25 × 25ملنم) اسنتعملت لتعنين
عر للقات النمو والوزن النوعي للخش  ,وعين عر للقات النمو والوزن النوعي لكل مستوى من مستويات القطنر
(االتجااات األربعة) ,إ عين معدل عر للقات النمو لكل مستوى من قسنمة المسنافة ) 25ملنم) علنا عندد الللقنات فني
تل المسافة (Kubojimaوآخرون ,)2008 ,وعين الوزن النوعي علنا أسناا النوزن واللجنم الجناق إ قندر لجنم كنل
عينة بطريقة الغمر ,استعمل ن ام ( )SASللتلليل اإللصا ي.

الىتائج والمىاقشة
عرض حلقات النمو ) :Ring width )RWتعند للقنة النمنو تركين فريند يسنجل نروق نمنو الشنجر ويسنما بتخمنين
ال روق النوعية والكمينة للتغينرات البي ينة ) Knorreوآخنرون )2009,و( Mizunoوآخنرون ,)2009 ,وينرتبط معندل
عنر للقنات النمننو بنالوزن الننوعي للخشن ( Zhuوآخنرون ,)2006 ,إ يمكنن تقنندير الخنوا الفيزيا ينة والميكانيكيننة
للخش عن طريق الوزن النوعي وعر للقات النمو )Niemzوآخنرون ,)2009 ,لقند بلن معندل عنر للقنات النمنو
ألشجار الصنوبر البروتي (3.951ملم) بمدى (8.333 -1.875ملم) الجدول ( )1وتعد ا ه القيمة مقاربة لما وجده اللينالي
( )1986والبالغة ( 4.210ملم) لكنها اقل مما وجده قصنير والتميمني ) )2002لألشنجار النامينة فني سننجار إ بلن المعندل
عند مستوى الصدر( 5.050ملم) ,إن التباين الواسو في معدل عر للقات النمو في مختلق المواقو سببه تغير ال روق
المناخيننة (لننرار وأمطننار) خننالل فتننر النمننو إ كننان ت ن ثير المنننام معنننوي ف ني الخصننا
التشننريلية للخش ن (Shbaz
وآخنننرون (2002 ,و( Adamopoulosوآخنننرون 2009 ,و (2012و( Kiaeiوآخنننرون ,)2012 ,ويبنننين جننندول تللينننل
التباين ( ) 2وجود فروق معنوية عالية في عر للقات النمو بين األشجار وبين مستويات القطر ,وتتفنق ان ه النتيجنة منو
قصير والتميمي ) ,(2002ولتبيان طريقة االختالق من الل إلا القشر اتبو اختبار دنكن الجدول ( )1إ قل المعدل بشكل
معنوي من الل إلا القشر باستثناو المستوى الخاما والسادا لم يكن التبناين بينهمنا معنوينا ,وقند كنان اكبنر معندل قنر
الل واقل معدل قر القشر  ,ويعود ل إلا زياد سرعة النمو في السنين األولا منن عمنر الشنجر لقنر تلن الللقنات
من التاج ال ي يعد مصدرا لالوكسينات فيخدي التركيز العالي إلا زياد سنرعة النمنو وتعطني للقنات نمنو عريضنة وكلمنا
ابتعد التاج قلت كمية االوكسينات وبالتالي تقل سرعة النمنو ويننت عنهنا للقنات نمنو ضنيقة ( ,)2007 ,Aloniوتتفنق ان ه
النتيجنة منو ) Gullerوآخنرون )2012 ,فني أشنجار الصننوبر البروتني الننامي فني تركينا و Kiaeiوآخنرون ( (2012فني
إيران.
الجدول ( :)1المعدل العام لعر للقة النمو والوزن النوعي ومقارنة المعدالت باختبار دنكن لتوضيا طريقنة التبناين منن
الل إلا القشر لكل من الصنوبر والسرو.
Table (1): Average mean and Duncan's multiple range test for (RW) and (SG) from pith to
bark for pine and cypress.
مستويات القطر
Radial
1
2
3

الصنوبر البروتيP.
)(RW
7.291a
5.208b
4.062c

))SG
0.547d
0.513f
0.533e
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السرو العموديC.
))RW
4.000a
3.750a
3.666a

))SG
0.497d
0.476f
0.486e
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3.471d
2.812e
2.878e
1.937f
3.951

0.561c
0.565c
0.579b
0.595a
0.556

3.000b
2.750b
2.125c
2.250c
3.141
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0.489e
0.514c
0.543b
0.562a
0.505

المعدالت التي تلمل اللروق نفسها ال تختلق معنويا
Means with the same letter are not significantly different

أما معدل عر للقات النمو ألشجار السرو العمودي فقند بلن (3.141ملنم) بمندى ( 5.990-2.010ملنم) الجندول
( )1وتعد ا ه النتيجة مقاربة لمعدل عر للقات النمو ألشجار السنرو النامينة فني جزينر كرينت (3.290ملنم) فني لنين
اختلفنننت منننو القنننيم فننني األشنننجار النامينننة فننني جزيرتننني رودا ) 2.070ملنننم) و سننناموا ) 1.740ملنننم) فننني بلنننر ايجنننة
) ,)1991 ,Paraskevopoulouكما اختلفت مو معدل أشجار السرو النامية في إينران ) 4ملنم) )HosseiniHashemi
و ,)2011 ,Kordويبننننين جنننندول تلليننننل التبنننناين ( )2وجننننود فننننروق معنويننننة عاليننننة بننننين مسننننتويات القطننننر ,وتتفننننق
مو  HosseiniHashemiو )2011( Kordألشجار السرو النامية في إيران ,ولتبيان طريقة االختالق اتبو اختبنار دنكنن
الجدول ( )1إ قل المعدل بشكل معنوي من الل إلا القشر وكانت أعر الللقات عند الل وأضيقها قنر القشنر ولنم
تكن الفروق معنوية بين المستويات الثالثة األولا وك ل اللال بالنسبة للمستوى الرابو والخاما وأيضا المستوى السنادا
للقة النمو ألشجار السرو قند ال يتغينر بتغينر العمنر
والسابو ,إ ي كر Benkovaوآخرون ( )2009أ ن عر
المواقو ,ويخدي التناق في عر للقنات النمنو منن اللن إلنا القشنر إلنا اللصنول علنا سناق اسنطواني
في بع
الشكل كما أشار كنل منن ( Barnettو ,)2003 ,Jeronimidisوبن ل تنزداد نسنبة االسنتفاد منن الخشن  ,لكنال الننوعين,
ويعد ل أيضا دليال جيدا علا تكيق النوعين لموقو نمواما ,كما وجندت فنروق معنوينة عالينة بنين األشنجار ,وقند يعنود
ل ألسبا وراثية.
ال زن الن عي ) Specific gravity:)SGيعد النوزن الننوعي منن مقناييا الجنود للخشن (Barnettو,Jeronimidis
 )2003إ وجنندت عالقننة موجبننة بننين الننوزن النننوعي وخننوا القننو )Kiaeiوآخننرون ,)2012 ,وقنند بل ن معنندل الننوزن
النوعي ألشجار الصنوبر البروتي ( )0.556بمدى ( )0.615- 0.500الجدول ( ,)1واو مقار لنتيجنة التميمني ()2000
لألشجار النامية في سنجار إ بل ) ,)0.580لكنه اعلي من معدل األشجار النامية في زاويتا )( (0.460المليسن)1979 ,
وفني تركيننا ) Guller) (0.495وآخنرون ,)2012,وقنند يعنود لن إلنا تبنناين الموقنو وجودتننه إ يكنون النمننو القطنري فنني
المواقو الجيد أكثر منه في المواقو الفقير وتنت المواقو الغنية خشبا أكثر فضال عن النوعينة األفضنل مقارننه منو المواقنو
الفقير ) Adamopoulosوآخرون )2009 ,وقد وجدت فروق معنوية عالينة بنين األشنجار وبنين مسنتويات القطنر جندول
تللينل التبناين ( ,) 2وبشننكل عنام فننان الزيناد معنوينة مننن اللن إلننا القشنر  ,وتتفنق ان ه النتيجنة مننو التميمني ( )2000فنني
سنجار و Gullerوآخرون ( )2012في األشجار النامية في تركيا و Kiaeiوآخرون ( )2012في إيران ,ويتفق ل أيضنا
منو العديند منن األشننجار المخروطينة (Taylorوآخنرون )2002 ,ويعنود لن إلنا زيناد سنم جنندار الخالينا وزيناد عنندد
صننفوفها فنني االتجننااين ألشننعاعي والمماسنني مننو زينناد عمننر الشننجر (التميمنني )2000 ,و( Decouxوآخننرون)2004 ,
و) Kiaeiوآخننرون )2012 ,وإلننا زينناد نسننبة الخش ن الخريفنني مقارنننة بالخش ن الربيعنني ) Jyskeوآخننرون,)2008 ,
وكان المليسن ( )1979قد وجد تباينا معنويا بين األشجار ولم يجد فرق معنوي بين مستويات القطر ,يزداد الوزن النوعي
قطريا لتلمل الزياد في اللجم مو العمر ولمقاومة تن ثير فعنل الريناح وإ ا اعتبرننا أن سناق الشنجر اسنطواني الشنكل فنان
اكبر جهد للشد والضغط سيقو علا للقات النمنو الخارجينة ,لن ل فنان النوزن الننوعي فني األخشنا الرخنو (بشنكل عنام)
يزاد من اللن إلنا القشنر (Taylorوآخنرون ,)2002 ,ويعند التندرج فني النوزن الننوعي للخشن قطرينا منو العمنر مهمنا
لالستدالل علا تكيق النو  ,وقد اتبو اختبار دنكن لتبيان طريقة االختالق في معدل النوزن الننوعي منن اللن إلنا القشنر
الجدول ( ) 1إ ازداد المعدل بشكل معنوي من المستوى الثناني إلنا القشنر باسنتثناو المسنتوى الرابنو والخناما إ لنم تكنن
الزياد معنوية ,وكان المعدل عند الل اكبر منه في كل من المستويين الثاني والثالث إال انه اقل من معدل بقية المستويات,
وقد يعود ل إلا ترس المستخلصات ,إ وجدت زياد في النسنبة الم وينة للمستخلصنات عنند اللن فني أشنجار الصننوبر
البروتي النامي في زاويتا (الدوسكي .)2007 ,أما معدل الوزن النوعي ألشجار السرو فقند بلن ( )0.505بمندى (0.441
  )0.569الجنندول ( )1وانني مقاربننة جنندا لمننا وجننده كننل مننن قصننير وملمننود ( )1986ألشننجار السننرو الناميننة فنني لمننامالعليل ,لكنها اكبر من المعدل ال ي وجد لألشجار النامية في إيران ( HosseiniHashemiو ,)2011 ,Kordوقد وجندت
فروق معنوية عالية بين األشجار ومستويات القطر جندول تللينل التبناين ( )2ولتبينان طريقنة االخنتالق اتبنو اختبنار دنكنن
الجدول ( ,)1بشكل عام وجدت زياد من الل إلا القشر وتتفق ا ه النتيجة مو ما وجده كل من قصير وملمود ()1986
لضربي السرو العمودي واألفقي الناميان في لمام العليل ومو  )1991( Paraskevopoulouألشنجار السنرو النامينة فني
اليوننننان ,وقننند يعنننود لننن إلنننا الزيننناد فننني طنننول وسنننم جننندار القصنننيبات منننو العمنننر (قصنننير وملمنننود (1986 ,و
( HosseiniHashemiو )2011 ,Kordوقد كانت التبايننات معنوينة باسنتثناو المسنتوى الثالنث والرابنو ,وكنان المسنتوى
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والسرو يقو ضمن األخشا متوسطة الكثافة.
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إلا ترس المستخلصات ,نشير إلنا أن خشن كنل منن الصننوبر

الجدول ( :)2تلليل التباين لمعدل عر للقات النمو والوزن النوعي لخش الصنوبر والسرو.
Table (2): Analysis of variance for (RW) and wood (SG) of pine and cypress.
مصادر التباين
)(S.O.V.
األشجار
Trees
مستويات القطر
Radial
الخط التجريبي
Error

درجات
اللرية
DF

مجمو المربعات Sum of Squares
الصنوبر البروتيP.

السرو العموديC.

)(RW

))SG

))RW

))SG

1

**64.50482

**0.00059

**1.58791

**0.04963

6

**467.5927

**0.11059

**71.68910

**0.11164

148

**الفروق معنوية )SOV) Source of variation )DF) Degrees of Freedom Significant difference

العالقة بين عرض حلقات النم ال زن الن عي ) :Relationship between (RW) and (SGوجدت عالقة سالبة
بننين عننر للقننات النمننو و الننوزن النننوعي وبشننكل معنننوي لكننل مننن الصنننوبر البروتنني والسننرو العمننودي إ بلن معامننل
االرتباط ( ,)-0.5492ويشير ل إلا أن سرعة النمو تخثر معنويا في الوزن النوعي (أي نوعية الخشن لكنال الننوعين),
وتتفننق ا ن ه النتيجننة مننو  Shbazوآخننرون) )2002لصنننوبر زاويتننا النننامي بشننكل طبيعنني فنني أتننرو و Kiaeiوآخننرون
) )2012في إيران ,توجد عالقة مباشر بين الوزن النوعي للخش ونمو الشنجر إ أن اللجنم ألي قطعنة يتناسن عكسنيا
مو كثافتها ( Kingوآخرون )2005 ,وبشكل عام يقنل النوزن الننوعي فني األخشنا الرخنو كلمنا زاد عنر للقنة النمنو
) Fujiwaraو )2000 ,Yangو(Makinenوآخننرون (2000 ,و( Kiaeiوآخننرون ,)2012 ,الن زينناد سننرعة النمننو
تخدي إلا زياد في الخش المبكر قليل الكثافة بالمقارنة مو الخش المت خر عالي الكثافة ,وبشنكل عنام فنان النمنو السنريو
يعطي كثافة واط ة وخوا ميكانيكية واط ة فني األخشنا الرخنو (Kiaeiوآخنرون ,)2012 ,وقند يعنود لن إلنا تن ثير
العمننر والعوامننل البي يننة والعمليننات اإلداريننة (Wimmerو ,)2003,Downesإ تننخثر كثافننة المشننجر بوضننوح فنني نمننو
الخش ن المبكننر وت ن خدي إلننا زينناد فنني لجننم الخش ن المت ن خر وتوزيننو منننت م لكننل مننن القصننيبات وسننم جنندراا (Zhu
وآخرون ,)2006 ,يستنت من ل إمكانية التلكم بالوزن النوعي وتجانسه من الل إلا القشر عن طريق التلكم بعر
للقات النمنو بواسنطة العملينات التنموينة واإلدارينة المطبقنة ,إ يعند النوزن الننوعي العنالي والمتجنانا مرغوبنا فني اغلن
المنتجات الخشبية (Grabnerو.)2006 ,Wimmer

VARATION OF RINGS WIDTH AND LTS EFFECT ON WOOD SPECIFIC
GRAVITY OF Pinus brutia TEN. AND Cupressus sempervirens VAR. Pyramidalis
TOZZ. TREES GROWN IN NINAVAH PLANTATION
Talal Kasim Al-Takay
Forestry Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: talaltakay@yahoo.com

ABSTRACT
Four trees growing in Ninavah plantation were chosen, two of them are Pinus brutia
Ten. and the others are Cupressus sempervirens var. pyramidalis Tozz.. The trees were filled,
from each tree six sample discs of (25 mm) thick were taken, three of them directly above
(1.3m) and the others below, then each disc were radially sawn in the four directions of the
radius, the test specimens were cut from these with the dimensions of (25 × 25 × 25 mm) used
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for measuring annual ring width and wood specific gravity. A significant difference in ring
width and wood specific gravity was observed along the radial axis from pith to bark, the
value of ring width decreases while wood specific gravity increase, and significant negative
relationships had been found between ring width and wood specific gravity in both pine and
cypress. There were significant difference between the trees. The mean value of ring width
was (3.951mm) for pine while it was (3.141mm) for cypress, and the mean wood specific
gravity of pine was (0.556) while it was (0.505) for cypress.
Keywords: specific gravity, ring width, pine trees, cypress trees.
Received: 1/10/2013, Accepted: 17/2/2014.
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