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في شارع خالد  كأشجار شجرية مثاليتها درجة تقييم األنواع الشجرية وتقدير 
 بن الوليد بمدينة الالذقية

 (1)*أسامة رضوان

 ةسوري –الالذقية  –جامعة تشرين  -كمية الزراعة  -قسم الحراج والبيئة  .(1)
 (Osamagr3@gmail.com )*لممراسمة: الباحث أسامة رضوان. البريد اإللكتروني:

 20/01/2020تارٌخ القبول:                 30/10/2019تارٌخ االستالم: 

 :ممخصال

 ،يمعب اختيار النوع المناسب كلمشارع، لذلتعتبر أشجار الشوارع جزءًا ال يتجزأ من البنية التحتية 
تعتبر أشجار الشوارع  ؛فمن منظور جمالي،  ي شارعدورًا كبيرًا في تحديد القيمة الجمالية والبيئية أل

تمعب أشجار  ؛ومن منظور بيئي ،وتأمين مساعدات بصرية ،ذات أهمية في زيادة جمال المدينة
تناول البحث  البيئة.والتزايد السكاني عمى  ،الشوارع دورًا مهمًا في تقميل تأثيرات التوسع العمراني

 ،وتقدير الحالة المثالية لألنواع الشجرية المزروعة ،األشجارتحميل الصفوف الشجرية ودراسة تنوع 
 .   Li (2011) باستخدام معادلة 2018عام  في مدينة الالذقية ،خالد بن الوليدفي شارع 

كمررا بيتنررت أن الصررفوف  ،وجررود تقاعررات بررارزة فرري الصررفوف الشررجرية لمشررارع ،أظهرررت نتررائب البحررث
 .Ficus nitida L الترين الالمرع أنرواع شرجرية هري ثرالثمرى الشجرية في شرارع الجمهوريرة تحترو ي ع

وأظهررت  ، Melia azedarach Lواألزدرخرت،  ،Jacaranda mimosaefolia L ،الجاكرنرداو 
تروزع ييرر منرتظم  وحظوكذلك ل ،لم تكن مثالية ،نيفيةنتائب البحث أن نسب الكثير من الوحدات التص

نترائب البحرث  بينرت كمرا  ،ممرا سربب تشروهًا لجماليرة الشرارع ،لألفراد بين األنواع الموجودة فري الشرارع
/ درجرة فري 6.97والترين الالمرع / ،/درجرة6.61الرذ ي حراز / الجاكرنرداعن تدني القيمة لدرجة مثاليرة 

 / درجات.  10/ درجة من أصل /7.69حين كانت درجة االزدرخت مثالية نوعًا ما /
  مدينة الالذقية - األشجار مثالية–البيئة العمرانية مدن،اليابات  الشوارع،أشجار  :المفتاحيةالكممات 

 :المقدمة
الغابات الحضرية والمساحات الخضراء في تحسين البيئة العمرانية لمتجمعات السكنية من الناحية البيئية واالجتماعية  تساهم

 Konijnendijk etالبيئية الحضرية  إضافًة إلى أنها تشكل عاماًل هامًا الستقرار النظم ،والصحية والعمرانية والجمالية
al.,2006 ; Maco and McPherson,2002).) 

المتوقررع أن تصررل تمررك النسرربة حرروالي ثمثرري سرركان  ومررن ،عاليررةتررزداد نسرربة سرركان العررالم الررذين يعيشررون فرري المرردن بمعرردالت 
ها أصرربحت قضررايا بيئيرررة وعميررف فرران اسرررتقرار بيئررة المرردن واسرررتدامت، (United Nation,2007)2030العررالم بحمررول عررام

فزيرادة التوسرع  ،(Colding et al.,2006المردن أنفسرهم ) ولسركانومحرا قمرم متزايرد لمبيئيرين والمخاارين  ،وحضررية هامرة
 .تقردمهامما يهدد قدرتها فري الحفراظ عمرى الوظرائف األساسرية التري  ،العمراني وضعت الغابات الحضرية تحت ضغا شديد

(Lohr et al., 2004) 
( إلى أهمية أشرجار الشروارع كمكرون أساسري فري تشركيل 2011) عام Chitepo and Shackleton الباحثانار لقد أش

 لمشارع.ال يتجزأ من البنية التحتية  الشوارع جزءإضافًة إلى اعتبار أن أشجار  ،الغابات الحضرية والمناام الخضراء بالمدن
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ألّن بيئررة  أعمارهررا منخفضررة نظررراً  أن متوسرراكمررا  ،عاليررة أشررجار الشرروارع بمعرردالت مرروتتتميررز  ،خررروعمررى الجانررب اآ 
ممرررا يرررؤد ي إلرررى موتهرررا أحيانرررًا. لقرررد عرررز  الباحثررران   ،نمرررو وتارررور األشرررجار فررريالشررروارع مرررن أكثرررر البيئرررات التررري ترررؤثر سرررمبًا 

Beatty and Heckman 1981) ) ذلررك المرروت إلررى خمررس أسررباب تتمثررل: بقمررة الميرراا وبررنق  العناصررر الغذائيررة، 
وبأعمال التخريب وبانضغاا التربة و أخيرًا باألضرار الميكانيكية. تشرير بعرا الدراسرات التري تفسرر أسرباب مروت األشرجار 

% مررن األشررجار الترري 18و ،جهررادات بيئررة المدينررةإ% مررن األشررجار الترري تمرروت فرري الشرروارع تعررود أسرربابف إلررى 56إلررى أنت 
وخاصررًة فرري المراحررل األولررى مررن عمررر  ،يررب والممارسررات البشرررية السرريئةيعررود سررببف إلررى عمميررات التخر  ،تمرروت فرري الشرروارع

 ،% من أسرباب مروت األشرجار تعرود إلرى تمروث بيئرة المدينرة9% و12كما أن يياب عمميات الحراسة مسؤولة عن  ،الشجرة
 .ر% من تمك األشجا5فهي مسؤولة عن موت  ،أما يياب عمميات الدعم واإلسناد لألشجار في المراحل األولى

البررد مررن التخارريا السررميم والدراسررة الجيرردة ووضررع الميزانيررة واإلدارة  أداء أشررجار الشرروارع لوظائفهررا المختمفررةوبالتررالي لضررمان 
فهناك الكثير من األخااء المرتكبرة عنرد تشرجير الشروارع سرواء  جيدة،السميمة فيما يتعمم بهذا األشجار لمحصول عمى نتائب 

  .((Konijnendijk et al.,2006ة أو الهندسية فيما يتعمم بالضوابا النباتي
وبأشرررجار الشررروارع بشررركل  ،كبقيرررة دول العرررالم بالغابرررات الحضررررية أو المنررراام الخضرررراء بشررركل عرررام سررروريةلقرررد اهتمرررت 

فرري عمرروم المنرراام المأهولررة فرري  ،فقامررت مجررالس المرردن والبمرردات بزراعررة ورعايررة األشررجار والشررجيرات فرري الشرروارع ،خررا 
إال أن هذا االهتمام شابف العديد من العيروب والمشراكل تعمقرت بشركل أساسري بابيعرة اختيرار ، (2014يد وآخرون،)السسورية

كمررا تعمقررت بتشرروهات نمررو هررذا األشررجار  ،واريقررة تربيررة الغررراس فرري المشرراتل وتربيررة األشررجار فرري الشرروارع ،األنررواع النباتيررة
 (.  2014 ،العناصر الهندسية بالشوارع )السيد فضال عن األضرار التي تحدثها هذا األشجار في بعا 

                        البحث وأهدافه: أهمية -ثانيا  
خالد بن  شوارع مدينة الالذقية من خالل دراسة شارعلألشجار المزروعة في تقييم الواقع الراهن  أتي أهمية البحث فيت

تشوهات نمو  وتربية األشجار في الشوارع و ار األنواع النباتية اختي ريقةا كنموذج لتمك الشوارع وفي محاولة كشف الوليد
الواقع  ة هذانومقار  سوريةفي  بمدينة الالذقية خالد بن الوليدتقييم حالة أشجار شارع  منهذا الدراسة  ستمكننا هذا األشجار.

  خالد بن الوليد مزروعة في شارعتقييم ودراسة األنواع الشجرية ال . تهدف الدراسة إلىعممياً  المعتمدةمع بعا الضوابا 
  . وتقدير درجة مثاليتها كأشجار شوارع

 :هقائطر مواد البحث و  – ثالثا  
 مواد البحث: .1
 : رعاالدراسة واختيار الشموقع  .1.1
 ر بالمناخكيمو متر مربع. تتأث (58تمتد عمى مساحة قدرها حوالي )التي  ،2018 عامالالذقية تمت الدراسة في مدينة    

           المتوساي الذ ي يتميز بفصل شتو ي معتدل وراب وفصل صيفي حار وجاف.
المعايير النباتية والهندسية الالزمة  العديد منالمدينة ويحقم ألنف شارع رئيسي في  ،خالد بن الوليدشارع تم اختيار    

وفم  ،مشروع شريتح وحتى ،الزراعة(من ساحة صالح الدين األيوبي )دوار يمتد شارع خالد بن الوليد إلجراء البحث. 
متوسا  م، ويبمغ( 29ويصل العرا الكمي لمشارع إلى ) م( 670جنوب يرب. يبمغ اول الشارع ) -شمال شرم االتجاا

 .                             (.  1)رقم  الشكل عمى التوالي م( 1.5(م و)6عرا كلٍّ من الرصيف والجزيرة الوساية )
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 ( 2010- ةي مدينة الالذقية )مجمس المدينف خالد بن الوليدمخاا هندسي عام لشارع ( : 1شكل رقم)

     :البحثطرائق تنفيذ . 2
مررن خررالل إجررراء الكشرروف ، باعتبررارا مررن أهررم العناصررر الابيعيررة المكونررة لمشررارع ،العنصررر النبرراتيدراسررة عمررى البحررث  ركررز

 . دة فيفجو المو  األنواعبتقدير مثالية و  ،لشارعدراسة التنوع النباتي ألشجار اب المتعمقةالنباتية 
   راسة التركيب النباتي لمشارع:. د2.1
  . التنوع النباتي لألشجار:2.1.1

 وتصنيفها حسب النوع والجنس والفصيمة وفقًا لمخاوات التالية: ،إحصاء عدد األشجارب ارعتمت دراسة التنوع النباتي بالش
 نس وفصيمة وحصر أعدادها.تحديد األشجار التابعة لكل نوع وج 
  وفقررًا فرري الشررارع حسرراب النسرربة المئويررة الترري تشرركمها أشررجار كررل نرروع وجررنس وفصرريمة مررن مجمرروع األشررجار الكميررة الموجررودة

  التالية:لممعادلة 
  ./ العدد الكمي ألشجار الشارع المدروس 100 ×عدد أفراد النوع أو الجنس أو الفصيمة            

لى  ،إلى تقييم التنوع النباتي الراهن لمشارع من جهة تهدف هذا الخاوات  وجنسمقارنة النسبة التي تشكمها أشجار كل نوع وا 
مررع المعايررات المرجعيررة كرري نررتمكن مررن الوقرروف عمررى مررد   ،مرردروسالشررارع المجمرروع األشررجار الموجررودة فرري  وفصرريمة مررن

  . من جهة أخر  الجمالية وقيمتف ،لهذا الشارع الغنى النباتي سالمة
 األنواع الشجرية لمشارع: تقدير مثالية. 2.1.2
لمحكرم عمرى  بالتراليو  ،من األنواع المثمى لرف أم ال خالد بن الوليد شارعت األنواع الشجرية المزروعة في لمعرفة فيما إذا كان 

  (Li, et al, 2011) اريقةف تمت استخدام األنواع الشجرية الموجودة فيصالحية درجة 
  وفقررًا لسررمم  ،شررارعأ ي بترتيررب األنررواع الشررجرية الموجررودة فرري تسررمح هررذا  الاريقررة (:   2011)لرري وآخرررون مفهرروم اريقررة

 عيرار. فهناك موكل منها يتحدد بدراسة مجموعة من العوامل ،معايير أساسيةعمى حساب قيم أربعة يستند  الذ ي ،األفضميتات
معيرار و  واسرتقامة الجرذع  واألورام وشركل ولرون األزهرار والثمرار ،ويتحردد بدراسرة شركل التراج ،العام لمشرجرة المنظر الابيعي

وارتفرراع الشررجرة وقاررر جررذعها عمررى ارتفرراع  ،بدراسررة كثافررة وقاررر الترراج الخضررر ي يتعمررمو  ،فرري بيئررة المدينررة الشررجرة تررأثير
فقيرررة والبرررودة والحرررارة الجفرراف والتربررة ال ويرررتبا بعوامررل ،جهررادات بيئررة المدينررةأو تحمررل الشررجرة إل مقاومررةمعيررار و  ،الصرردر
العمررر المناسررب لزراعررة عوامررل بالررذ ي يتحرردد  التكرراليف معيررار وأخيررراً   ،فضرراًل عررن الحشرررات واألضرررار الميكانيكيررة ،المرتفعررة
 والعمر المتوقع لف ومد  توفر مواد اإلكثار.في الشارع النوع 
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  1من خالل إعااء نقاا لكل عامل من  ،فاريقة الحساب : ُتحسب قيمة كل معيار أساسي من حاصل جمع قيم عوامم 
 ضربها بمعامل ثقل خا  بكل عامل وفقًا لممعادلة التالية:ثم  10إلى

         Ti = ∑n
i=1 (Ri * Wi) أن: حيث                                                                                    

Ti:  وفقًا لقيم المعايير األساسية األربعة.                                                                                         ،ع النباتي الواحددرجات الكمية التي ينالها النو ال                                                                                                        
Riنقاا وفقًا لقيم الصفات العامة لكل عامل. 10حتى  1ا التي يأخذها كل عامل من : النقا        
Wi:  المعايير األساسية.عامل من العوامل المدروسة الواردة في جداول الثقل المخص  لكل 

رجرات تسراو ي أو تزيرد نرواع الشرجرية التري حرازت عمرى ديرتم ترتيرب األ ،ونتائجهرابناًء عمرى دراسرة المعرايير األساسرية األربعرة 
ويمكررن تابيررم هررذا الاريقررة عمررى األشررجار فرري أ ي  بالشررارع المررذكور صررالحة لالسررتخداممثاليررة كررأنواع  واعتمادهررا 7.5عررن 

        .شارٍع كان
 البيانات:. طريقة الحصول عمى 3

ة واالسرتفادة مرن المراجرع بعرا القياسرات الكميرة لمصرفات القابمرأجريرت  الشرارع،الالزمة عن أشرجار لمحصول عمى البيانات 
  لمقياس.العممية بالنسبة لمصفات يير القابمة 

 . القياسات الكمية:3.1
 :شارع وهيالألشجار ُأجريت القياسات الكمية الالزمة عمى بعا الصفات الشكمية 

 .إحصاء كل األشجار المزروعة لدراسة التنوع النباتي وفقًا لمنوع والجنس والفصيمة 
 باعتبار أن القار يساو ي  شجار عمى ارتفاع الصدر عن اريم قياس محيا الجذع بالشريا المتر يحساب قار جذع األ

          بجهاز الهايا.وقياس ارتفاعها  ،  πالمحيا مقسومًا عمى 
  قار التاج الخضر ي وتمت قياسف باستخدام الشريا المتر ي وقصبة الصياد لتحديد مسقا التاج عمى األرا حيث جر  قياس

 ر مرتين بشكل متعامد ومن ثمت تمت حساب المتوسا.القا
  إلى البقعة المظممة لمتاج الخضر ي لمشجرة الناشئة  نسبة الفرايات الموجودة بالعين المجردة وذلك بتحديدكثافة التاج تقدير

  مشمسة.بشكل بقع  المظمل تظهر الفرايات فمن خالل مسقا التاج الشمس،عن تعامد أشعة 
 الوصفية:. القياسات 3.2

عااءهرا لرذلك ترم التي يصعب قياسرها برأدوات القيراس المعروفرة بتحديد قيم الصفات تتمثل  المناسربة عرن  العالمراتتقييمهرا وا 
جهررادات إمقاومررة و  ،المنظررر الابيعرري لمشررجرةعوامررل برربعا ت المرجعيررة . تتعمررم هررذا الصررفات اريررم المشرراهدة والمعمومررا

 .البيئة المدنية 
 والمناقشة النتائج  - رابعا  

 .تحميل الصفوف الشجرية لمشارع:1
وتمرك المزروعرة  الشرارع،بشركل أساسري مرن األشرجار المزروعرة عمرى جرانبي  خالد بن الوليدتتألف المكونات الابيعية لشارع 

ت شرجيرا مؤلفرة مرن ،الجزيرة الوساية مكونات ابيعية أخر  ُزرعت فيوقد  ،الشارعفي الجزيرة الوساية الممتدة عمى اول 
  أعشاب كمساحات خضراء. نذكر هنا أنت الشارع خالي من المكون الابيعي الخا  بالماء كالنوافير أو البرك.و 
 :وتشوهاته الصف الشجري. 1.1

وهرو يسراو ي ارول الشرارع الكمري ماروحرًا منرف تقااعرات الشرارع مرع  ،م عمى كل رصريف620بمغ اول الصف الشجر ي 
أظهر كل صف شجر ي مجموعرة مرن األشرجار الحيترة ومجموعرة  الكشف،إجراء  م. بعد50مجموعها البالغ  ،الشوارع األخر 

كانت أشجارها موجرودة فيهرا بشركل  ،كما لوحظت أجزاء من الصف الشجر ي ،أخر  مفقودة وذلك عمى مسافات بينية متفاوتة
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بينيرة األصرمية التري ُزرعرت فيهرا وهرذا يردل عمرى أنهرا المسرافة ال ،م5وبمغت المسرافة برين هرذا األشرجار  ،مستمر دون انقااع 
 .(1) الجدولاألشجار 

 : حالة صفي أشجار شارع خالد بن الوليد وأعدادها ونسبة الفاقد منها(1)جدول 

جهة الصف 
 الشجري

المسافة المخصصة لمشجرة  عدد األشجار ونسبتها %
 /م

متوسط قطر تاج 
عددها عند  األشجار/م

 الزراعة
عددها 
 الراهن

العدد 
 عند الزراعة نسبة الفقد المفقود

متوسط 
المسافة  

 الراهنة
الرصيف 

 5.95 18,23 5 72.58 90 34 124 األيمن

الرصيف 
 4.79 23.84 5 79.03 98 26 124 األيسر

 248 60 188 75.8 5 21.03 5.37 
جانبي شارع  وبروز تقاعات في الشريا الخضر ي لألشجار عمى الصفين،ُتظهر بيانات الجدول اضارابًا واضحًا في 

يمكن إرجاع ذلك إلى قيام بعا أصحاب المحالت والمنازل بقاع األشجار التي تحجب الرؤية عن  ،خالد بن الوليد
لسوء عمميات الخدمة والمتابعة المقدمة لها في الفترة  ،باإلضافة إلى موت بعا الغراس بعد الزراعة ،محالتهم ومنازلهم
وهي نسبة عالية إلى  ،%75.8منها. لقد بمغ متوسا نسبة الفاقد من األشجار مقدار  وعدم ترقيع الفاقد ،الالحقة لمزراعة

قار التاج    م، وبمغ متوسا 21.03م إلى مسافة 5فذهبت من ، وقد انعكس ذلك عمى المسافة البينية لألشجار ،حد كبير
  م.5.37 الخضر ي لألشجار

األشجار، األشجار لم تكن مناسبة ألقاار تيجان  المسافة بين أنت  :نقول ،بمقارنة معايات الشارع مع القواعد المرجعية
وُيالحظ أيضًا أنت درجة انتشار تاج  ،لألشجاربكثير من متوسا قار التاج الخضر ي  األشجار أكبرالمسافة بين  فمتوسا

وهذا يير متوفر عمى  ،م 6 –3ويناسبف مسافة بينية تتراوح من  ،م6هذا األشجار من نوع التاج الضيم جدًا كونف أقل من 
وتجزئتف عمى امتداد  ،وتفككًا في العنصر النباتي ،كل ذلك سبب تشوهًا في التركيب البنيو ي لمصف الشجر ي الواقع.أرا 
لمشارع، وعمى القيمة الجمالية  ،مما أثر سمبًا عمى الدور البيئي الذ ي تمعبف األشجار في البيئة العمرانية لمشارع ،الشارع
الشارع عمى جانبي  ر،حالة التسمسل والتكرار ضمن الصف الشجر ي الواحد وحالة التناظر بين صفي األشجا لتشويف بالنظر

((Simons and Johnson,2008. 
 :ةالشجري وفالتصنيفية لمصف ت. الوحدا1.2

 Ficus nitida أنت هذا الشارع يحو ي ثالثة أنواع من األشجار هي   ،تبيتن من خالل المسح الميداني لمعنصر الابيعي
L.، Jacaranda mimosaefolia L.، Melia azedarach L. وعمى أساس  ،التابعة لكل نوع تم إحصاء األشجار

 . (2)الجدول وفقًا لمنوع والجنس والفصيمة من خالل تابيم المعادلة الخاصة بذلك  ،ذلك ُحسبت النسب المئوية لألشجار
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بعة لكل فصيمة وجنس ونوع من المجموع الكمي لألشجار المزروعة في شارع خالد بن النسبة المئوية لألشجار التا :2الجدول  
 الوليد

 عدد األشجار التسمسل   
 بالشارع  

 الفصيمة ونسبتها المئوية الجنس ونسبته المئوية النوع ونسبته المئوية
 النسبة اسم الفصيمة النسبة اسم الجنس النسبة  اسم النوع

      1      60 F.nitida     58.8 Ficus     58.8 Moraceae     58.8 
      2      26 M.azedarach L.     25.5 Melia     25.5 Meliaceae     25.5 
      3      16   J.mimosaefolia     15.7 Jacaranda     15.7 Bignoniaceae     15.7 

 100       100       100       100      المجموع

التين ويتكون شجريًا من ثالثة أنواع هي  ،أنت هذا الشارع يحتو ي عمى عنصر ابيعي واحد هو النبات ،(2)يدل الجدول 
وُيالحظ  .Melia azedarach L واألزدرخت ،.Jacaranda mimosaefolia L ،الجاكرنداو  .Ficus nitida L الالمع

وهذا يعني أن عدد األفراد  ،ونوع واحد ،حو ي عمى جنس واحدوكل فصيمة ت ،أيضًا أن الشارع يحتو ي عمى ثالث فصائل
 لها.والنوع التابعين  ،التابعة لكل فصيمة يساو ي عدد أفراد الجنس

% من عدد األشجار الموجودة في شارع خالد بن الوليد تابعة 58.8أظهرت الدراسة أنت  ،فيما يتعمم بالفصائل
 % من15.7و Meliaceae لمفصيمةالموجودة في هذا الشارع تابعة % من عدد األشجار 25.5و    Moraceaeلمفصيمة

. بالنسبة لألجناس فقد بمغت نسبة األشجار Bignoniaceaeلمفصيمة عدد األشجار الموجودة في هذا الشارع تابعة   
 نواعبالنسبة لأل اي. أمالتوال % عمى15.7و% 25.5 %،58.8 مقدار Jacarandaو MeliaوFicus   التابعة لألجناس 

 L. Jacarandaو   .Melia azedarach Lو .Ficus nitida L بمغت نسبة األشجار التابعة لألنواع فقد
mimosaefolia أشار الباحثونالتوالي، و % عمى 15.7و% 25.5 %،58.8 مقدار Santamour (1990)، وAlvey 

يجب أالت تزيد  ،وع في شارع معينإلى أنت عدد األشجار التابعة لكل فصيمة وجنس ونSjoman (2011 )(  و2006)
% عمى التوالي من مجموع عدد األشجار في الشارع . وبمقارنة النسبة المئوية لكل فصيمة 10% و20% و30نسبتها عن 

قد حققتا  Bignoniaceaeوالفصيمة  Meliaceaeالفصيمة نجد أن  ،وجنس ونوع في هذا الشارع مع النسب المرجعية
نالحظ أن األفراد  ،وفيما يتعمم باألجناس ،التي لم تحقم ذلك المعيار Moraceaeلفصيمة االمعيار الماموب بعكس 

 التي Meliaو Ficusلمجنسين وذلك بعكس األفراد التابعة ، حققت النسبة الماموبة عموماً  قد Jacarandaالتابعة لمجنس 
 Lو . M.azedarach Lو . L F.nitida الثالثة.اع وأخيرًا نالحظ أنت عدد األفراد التابعة لألنو  النسبة،لم تحقم هذا 

J.mimosaefolia  .نقول أنت العنصر الابيعي المتمثل بالشجرة موجود في شارع خالد  وبالنتيجة،لم تحقم النسبة الماموبة
   لكنف فقير نسبيًا في تنوعف النباتي بالمقارنة مع النسب المرجعية. ،بن الوليد

 لشجرية:مثالية األنواع ا ر. تقدي1.3
ترمت رصرد القريم  (. لقرد2011)وآخررون  Liترمت اسرتخدام معادلرة  الوليرد،خالد برن مثالية األنواع الشجرية في شارع  درجةلتقدير 

الخاصرررة بكرررل معيرررار مرررن خرررالل إجرررراء بعرررا القياسرررات الكميرررة والوصرررفية والعرررودة إلرررى المراجرررع الخاصرررة بررربعا الصرررفات 
 الشكمية لمشجرة. 

 :L Ficus nitidaالالمع. ة التين تقييم شجر . 1.3.1
 (.3)رقم درجات جدول  10من أصل  / درجة 6.97قد سجمت قيمة / التين الالمعُيالحظ من تابيم المعادلة أنت أشجار 
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 وثقمها والنقاط التي نالتها وفقا  لصفاتها العامة التين الالمع: عوامل المعايير األساسية لشجرة 3جدول ال 

                 سم                 5الذ ي يصل فيف قار جذع األشجار إلى  : العمرالشوارعالعمر المناسب لمزراعة في  *
(City of New York Parks & Recreation,2013) 

 

 

 انًؼٍبر
 دروصانؼبيم انً

 انصفبد انؼبيخ نهؼىايم
 ثقم انؼبيم

W 

 10انُقبغ يٍ

R 

 انُتٍجخ

W*R 
 يالحظبد

 غجٍؼخ انؼبيم انتظهظم

انًُظز 

انطجٍؼً 

انؼبو 

 نهشجزح

 انتبج 1

انتبج ػزٌط ويُتظى 

ويدور واألغصبٌ 

 يتُبطقخ فً تفزػهب

0.1089 10 1.089  

 األوراق 2

جهدٌخ ونًبػخ نىَهب 

أخعز داكٍ ,يتىططخ 

 انجًبل

0.047 5 0.235  

 انجذع 3
يظتقٍى وانقهف أيهض نىَه 

 ريبدي
0.0674 8 0.5392  

  0.0383 1 0.0383 نٍض نهب قًٍخ جًبنٍخ األسهبر 4

  0.0258 1 0.0258 نٍض نهب قًٍخ جًبنٍخ انثًبر 5

انتأثٍز 

فً ثٍئخ 

 انًدٌُخ

6 
يتىطػ كثبفخ 

 انتبج
90% 0.0474 9 0.4266  

  0.0404 2 0.0202 و2.7 تفبعيتىطػ االر 7

8 

يتىطػ انقطز 

ػهى ارتفبع 

 انصدر

  0.0604 2 0.0302 طى11.3

9 
يتىطػ قطز 

 انتبج
  0.1048 2 0.0524 و2.3

يقبويخ 

اجهبداد 

ثٍئخ 

 انًدٌ

 يقبويخ انجفبف 10

ظؼٍفخ َظجٍبً حٍث 

تتطهت يقٍُ يبئً ػبدي 

إنى ػبنً 

 (2007َظجٍبً)شهجً,

0.0949 4 0.3796  

11 
يقبويخ انتزثخ 

 انفقٍزح

ظؼٍفخ َظجٍبً تجىد فً 

 انتزة انغٍُخ
0.0703 4 0.2812  

 يقبويخ انجزودح 12

ظؼٍفخ َظجٍبً تجىد فً 

األجىاء اندافئخ 

 (2007)شهجً,

 انًُطقخ غٍز ثبردح 0.3304 8 0.0413

13 
يقبويخ انحزارح 

 انًزتفؼخ

قىٌخ تتحًم ارتفبع درجخ 

درجخ  40انحزارح فىق 

 (2007شهجً,يئىٌخ )

0.0373 10 0.373  

14 
يقبويخ انحشزاد 

 واأليزاض

قىٌخ َبدراً يب تصبة 

 ثأيزاض
0.0306 10 0.306  

15 
يقبويخ األظزار 

 انًٍكبٍَكٍخ
  0.950 10 0.0950 قىٌخ

 انتكبنٍف

16 
تىفز انجذور 

 وانغزاص

تتكبثز ثبنؼقم ثظهىنخ            

 (2007)شهجً,
0.0521 10 0.521  

17 

ؼًز انًُبطت ان

نهشراػخ فً 

 انشبرع

  0.544 8 0.0680 طُىاد  5

18 
يتىطػ انؼًز 

 انًتىقغ
  0.727 10 0.0727 طُخ 60أكجز يٍ 

  6.97 انًجًىع
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وبنرراًء عمررى مررا تقرردم يمكررن القررول بررأن هررذا الشررجرة لررم تكررن مثاليررة كشررجرة شررارع بوضررعها الررراهن عمررى األقررل. يمكررن تفسررير ترردني  
ن مرالتي أثرت سرمبًا عمرى كرلٍّ  الخضر ي،درجة إلى أعمال الق  والتشكيل لمتاج  7.5والتي تقل عن  ،القيمة التفضيمية لهذا الشجرة

وقار التاج الخضر ي وقار الجذع عمى ارتفاع الصدر. إضافًة إلى ما ذكرر فرإنت االنخفراا الشرديد لمقيمرة الجماليرة  ،الشجرة ارتفاع
 .  (Li , et al ,2011) لمشجرةلألزهار والثمار أثر سمبًا عمى القيمة الرقمية 

 :.Melia azedarach Lتقييم شجرة اإلزدرخت  .1.3.2
 (.4)رقم درجات جدول  10من أصل  / درجة 7.69المعادلة أنت أشجار االزدرخت قد سجمت قيمة بمغت/ ُيالحظ من تابيم

 (: عوامل المعايير األساسية لشجرة االزدرخت وثقمها والنقاط التي نالتها وفقا  لصفاتها العامة4جدول رقم)

نسررتايع القررول أنت شررجرة اإلزدرخررت مثاليررة نسرربيًا كشررجرة شررارع بوضررعها الررراهن. يعررود سرربب  ،وبنرراًء عمررى هررذا النتيجررة 
والترراج المنرتظم الشركل واألزهرار ذات الرائحرة الجميمررة  ،إلرى الجرذع المسرتقيم نسربياً  الشررجرة،النقراا المقبولرة التري سرجمتها هرذا 

 المعيار

 العامل المدروس

 لمعوامل الصفات العامة
ثقل 
 العامل
W 

 النقاط
0 -R 

 النتيجة
W*R طبيعة العامل م 

 المنظر
 الطبيعي
 العام

 للشجرة

 األغصان مرتبة فً فً تفرعها،متناسق،مرتب التاج 1
0.108

9 
10 1.089 

 0.235 5 0.047 فً الشتاء عادٌة، متساقطة األوراق 2

 الجمال مستقٌم، متوسط الجذع 3
0.067

4 
8 0.5392 

 األزهار 4
 الرائحة،جمٌلة  ،الحجم، بنفسجٌة جمٌلة لكنها صغٌرة

 إزهارها شهر ونصف مدة
0.038

3 
8 0.3064 

 مواد سامة جمٌلة، تحويغٌر  الثمار 5
0.025

8 
1 0.0258 

التأثير 
 في
 بيئة

 المدينة

 %80 متوسط كثافة التاج 6
0.047

4 
8 0.3792 

 م6 متوسط االرتفاع 7
0.020

2 
4 0.0808 

8 
 متوسط القطر على ارتفاع

 رالصد
 سم29.39

0.030
2 

7 0.2114 

 م5.34 متوسط قطر التاج 9
0.052

4 
3 0.1572 

 مقاومة
 اجهادات

 بيئة
 المدن

 مقاومة الجفاف 10
 تستعمل فً تشجٌر المناطق الجافة الجفاف،تتحمل 

 (2007،شبلً وأخرونملم أمطار / سنة )250حتى 
0.094

9 
10 0.949 

 مقاومة التربة الفقٌرة 11
 فقٌرة ولكنها تجود فً الترب الخصبةتتحمل الترب ال

 ال تتأثر كثٌراً بالتركٌب الفٌزٌائً و الكٌمٌائً للتربة
0.070

3 
8 0.5624 

 15–تتحمل انخفاض درجة الحرارة حتى    مقاومة البرودة 12
0.041

3 
10 0.413 

 (2007،)شلبً تتحمل ارتفاع درجة الحرارة  مقاومة الحرارة المرتفعة 13
0.037

3 
10 0.373 

14 
 مقاومة الحشرات

 واألمراض

قوٌة )قلٌل ما تصٌبها األمراض والحشرات بسبب 
للحشرات( احتواء أجزائها على مواد كٌمٌائٌة قاتلة 

 (2010،خضر وآخرون )

0.030
6 

8 0.2448 

15 
مقاومة األضرار 

 المٌكانٌكٌة
 متوسطة األغصان سهلة الكسر

0.095
0 

6 0.57 

 التكاليف

 والغراستوفر البذور  16
تتكاثر بالبذور دون معاملة وخضرٌا بالعقل والفسائل 

 (2007،شبلً وأخرون)متوفر وكافً( )
0.052

1 
10 0.521 

17 
العمر المناسب للزراعة 

 فً الشارع
 سنوات 5أصغر من 

0.068
0 

10 0.680 

 سنة 30 متوسط العمر المتوقع 18
0.072

7 
5 0.3635 

 7.69 
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 متارفة والجفاف وأيضًا سهولة اإلكثار والسن المبكر لمنضبوقدرة الشجرة عمى تحمل االجهادات المتمثمة بدرجات الحرارة ال 
(Li , et al ,2011) . 
 :Jacaranda mimosaefolia D.Don .تقييم شجرة الجاكرندا  .1.3.3

 ( .5درجات جدول رقم) 10/  درجة من أصل  6.61قد سجمت قيمة بمغت/ الجاكرندامن تابيم المعادلة تبين أنت أشجار 
 وثقمها والنقاط التي نالتها وفقا  لصفاتها العامة الجاكرنداامل المعايير األساسية لشجرة (: عو 5جدول رقم)

لم تحقم المعيار الماموب لتكون شجرة مثالية في شارع خالد  شجرة الجاكرندانستايع القول أنت  النتيجة،وبناًء عمى هذا 
رجة إلى تخمخل التاج الخضر ي بسبب تعرا د 7.5بن الوليد بوضعها الراهن عمى األقل. يعود سبب انخفاا القيمة عن 

األشجار إلى تقميم جائر أو كمي لممجموع الخضر ي تعرج الجذع وضعف تحمل الشجرة لفقر التربة مما يستوجب إضافة 
 .(Li , et al ,2011) مواد مغذية لألشجار

 ا : االستنتاجات والتوصيات:خامس
 االستنتاجات: .1
  الالمع.الجاكرندا والتين  لمنوعينمثالية درجة التدني قيمة 

 ثقل العامل الصفات العامة للعوامل العامل المدروس المعيار
W             

 النقاط
10- R 

 النتيجة
 W*R      

 مالحظات

 طبيعة العامل م

 المنظر
 الطبيعي 
 العام 
 للشجرة 

 عرٌض ومخلخل متوسط الكثافة محدود التفرع  التاج 1
 طوٌل األغصان واألغصان غٌر مرتبة فً

 تفرعها 

حصول التقلٌم الجائر أو  0.4356 4 0.1089
الكلً للتاج الخضري فً 

 سنوات سابقة

  0.282 6 0.047 رٌشٌة ممٌزة تشبه السرخس  األوراق 2

  لسٌئة التربٌة ا 0.1348 2 0.0674 غٌر مستقٌم  الجذع 3
 للغراس بالمشتل

  0.383 10 0.0383 زرقاء مضٌئة إلى بنفسجٌة )ناقوسٌة( الشكل  األزهار  4

  0.258 10 0.0258 متخشبة وذات شكل ممٌز وتدوم فترة طوٌلة. الثمار 5

 التأثير 
 في

 بيئة 
 المدينة 

  0.3318 7 0.0474 %70 متوسط كثافة التاج 6

  0.1212 6 0.0202 م8.79 متوسط االرتفاع 7

 متوسط القطر  8
 على ارتفاع الصدر

  0.2416 8 0.0302 سم39.06 

  0.262 5 0.0524 م7.60  متوسط قطر التاج 9

 مقاومة 
 اجهادات

 بيئة  
 المدن

 ال تتحمل الجفااف الجوي وتتطلب مقننا مائٌا  مقاومة الجفاف 10
 معتدل إلى عالً 

 ة المنطقة الساحلٌ 0.7592 8 0.0949
 ال تعانً جفافاً جوٌاً 

 تفضل الترب العمٌقة والخصبة تخشى الملوحة مقاومة التربة الفقٌرة 11
 والغدق واألراضً الثقٌلة 

0.0703 5 0.3515  
 

 االستثنائًتتأثر بالصقٌع والبرد الشتوي  مقاومة البرودة 12
 )ضعٌفة نسبٌا( 

 المنطقة الساحلٌة   0.2891 7 0.0413
 صقٌع ال تتعرض لل

 مقاومة الحرارة 13
 المرتفعة 

ال تتحمل الحرارة المفرطة                           
 )ضعٌفة(

 المنطقة الساحلٌة  0.2611 7 0.0373
 عموماً ال تتعرض

 لحرارة عالٌة  

 مقاومة الحشرات 14
 واألمراض 

 قوٌة نسبٌا )القلٌل من األمراض والحشرات 
 ممٌزة( لكن دون وجود امراض أوحشرات

0.0306 8 0.2448  

 مقاومة األضرار 15
 المٌكانٌكٌة 

  0.76 8 0.0950 عالٌة نسبٌا

 التكاليف

 توفر البذور 16
 والغراس 

 تتكاثر بالبذور دون معاملة وخضرٌا 
 بالعقل نصف المتخشبة)متوفر وكافً(

0.0521 10 0.521  

 العمر المناسب 17
 للزراعة فً الشارع 

  0.544 8 0.0680 سنة 8

  0.4362 6 0.0727 سنة 40 متوسط العمر المتوقع 18

 المجموع
6.6      1  
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   في الشريا الخضر ي لمصفوف الشجرية هناك تقاعات 
 .عدم مراعاة النسب المثالية من الوحدات التصنيفية 
 وقمًل من أهمية الغنى النباتي  ،مما سبب تشوهًا لجمالية الشارع ،توزع يير منتظم لألفراد بين األنواع الموجودة في الشارع

 في الشارع.
 والتقميم الجائر. الرعايةبسبب إهمال األشجار وسوء عمميات  ،وجمال الشارع أثير األشجار في بيئةت ةتدني نسب 
  المحددة لمنظرها العام. لصفاتاختالف األشجار باتفاوت في القيمة الجمالية لمشارع بسبب 

 .التوصيات:2
 بير عن الواقع الحقيقي ألشجار الشوارع في مدينة لمتع ،متابعة الدراسة العممية عمى بقية الشوارع الرئيسية لمدينة الالذقية

 وكشف مواان القوة والضعف. ،الالذقية
 والتأكد من مالءمة األنواع  ،والضوابا العممية الالزمة لتشجير الشوارع ،اختيار األنواع النباتية المحمية التي تحقم الشروا

 ل زراعتها. واألصناف النباتية المراد زراعتها لمظروف البيئية المحمية قب
  وأ ي جنس عن 10بحيث ال تزيد نسبة أ ي نوع عن  الشوارع،مراعاة النسب المثالية من الوحدات التصنيفية عند تشجير %

 %.30% وأ ي فصيمة عن 20
 لممحافظة عمى جمال وصحة  ،ومتابعة عمميات الخدمة الزراعية ،إعادة النظر في سياسة تقميم األشجار في الشوارع

 د كادر مدرب لمقيام بهذا العمميات.   النباتات واعتما
 مع األخذ بعين االعتبار الضوابا القياسية. ،استكمال تشجير الفجوات الحاصمة في الصفوف الشجرية لمشوارع   

 سادسا : المراجع

كمية  اجستير،مرسالة  ،. تقييم الخصائ  الشكمية واألثر العمراني ألشجار بعا الشوارع في مدينة الالذقية(2014)بالل  ،السيد
 صفحة. 114 سورية، تشرين،جامعة  الزراعة،

تحميل الصفوف الشجرية وأثرها في العناصر الهندسية اإلنشائية والخدمية لشارع  (.2014)خالد  ،بايزيدو االل  ،أمينو بالل  ،السيد
 ،(3)العدد ( 36)مجمد ال البيولوجية،سمسمة العموم  والدراسات،مجمة جامعة تشرين لمبحوث  الالذقية.سورية بمدينة 

323-341 . 
منشورات  ،الكتب والمابوعات الحدائم، مديرية. نباتات الزينة وتنسيم (2010) لورن ،ليوسو يسان  ،شور  ومحمود  ،خضر

 صفحة. 330 ،سورية ،حمب ،جامعة حمب
مدينة أبها. معهد بحوث  في الحدائقية. األشجار والشجيرات (2007) عمي ،نماز يو  كمال ،مسالتيو  سعد ،الشمر يو  نبيل ،شمبي

 648 ،الابعة األولى،المممكة العربية السعودية،ماابع مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية،الموارد الابيعية والبيئية
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Abstract: 

Street trees are an integral part of the street infrastructure, so choosing 

the right type plays a big role in determining the aesthetic and 

environmental value of any street. From an aesthetic perspective, 

street trees are important in increasing the beauty of the city and 

providing visual aids, from an environmental perspective, street trees 

play an important role in reducing the effects of urbanization and 

population growth on the environment. An analysis of tree rows was 

conducted besides the diversity and idealism of trees in Khalid Ibn 

AlWaleed Street in Lattakia City. 

The Results of this paper revealed prominent breaks in the arboreal 

rows, and the rows contained three plant species (Melia azedarach L., 

Ficus nitida L., and Jacaranda mimosaefolia L.), also, results showed 

that the ratios of many taxonomic units were not ideal and also it was 

noticed the irregular distribution of individual trees between the 

species that were found in the street, which caused distortion of the 

beauty of the street. Findings showed a decrease in the value of the 

idealism where (Jacaranda mimosaefolia) attained a value of 6.61/10 

and (Ficus nitida L.) 6.97/10, while the value of (Melia azedarach L.) 

was 7.69/10.  

Keywords: Street trees, Urban forests, Architectural environment, 

Morphological     Characteristics, Trees Idealism- Lattakia City. 

 

 
 
 
 

mailto:Osamagr3@gmail.com

