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 حمصمحافظة الصفات الكمية لألشجار الحراجية المفرزة للندوة العسلية وأهميتها لطوائف نحل العسل في 

 (1)وفراس الغماز (2)نورالدين ظاهر حجيج*و  (1)رائد المحمد

 لبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.الهيئة العامة ل(. إدارة بحوث الموارد الطبيعية، 1)
 لبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.الهيئة العامة ل(. إدارة بحوث وقاية النبات، 2)
 (nouraldin1972@gmail.com*للمراسلة: د. نورالدين ظاهر حجيج. البريد اإللكتروني: )

 24/07/2016تاريخ القبول:    09/05/2016تاريخ االستالم: 

 الملخص
من إفرازات  ،الذي ُيصنع من قبل شغاالت نحل العسل ،وإنتاج العسل ،ًا لتغذية طوائف نحل العسلُتعد الندوة العسلية مصدرًا مهم  

ة العسلي  ة للنبات )البراعم الزهرية(، أو إفرازات الحشرات الماصة للنبات. أجري مسح لألشجار الحراجية المنتجة للندوة األجزاء الحي  
ة والتكرار النسبي الكثافة النسبية والتغطية النسبي  . ُحسبت 2014و 2011في مواقع الحراج الطبيعية في محافظة حمص بين عامي 

ة أنواع حراجية منتجة للندوة العسلي   ف النحل. أظهرت النتائج تواجد خمسة، واألهمي ة التي قد توفرها لطوائة النسبية لكل منهاواألهمي  
 السنديان شبه العذري  ،.Quercus infectoria Oالسنديان البلوطي  ،.Quercus calliprinus W السنديان العادي وهي:

Quercus pseudocerris C.،  الصنوبر البروتيPinus brutia T.  اب ، اللزJuniperus excelsa B. السنديان . كان
منطقة القصير، وبين في  140و 114.1تراوحت بينة ة نسبي  قًا أهمي  محق   ،وتكرارًا في منطقتي القصير وتلكلخ العادي األعلى كثافةً 

ة في ة النسبي  فقد حقق الصنوبر البروتي أعلى قيمة لألهمي   حمص ا في منطقة مركزمنطقة تلكلخ. بينم في 120.5و 74.7
الشرقي. ُدرس التشابة في المجتمعات المعارض الغربي والجنوبي والشمالي، ومتقاربة مع أنواع السنديان األخرى في المعرض 

وكانت أعلى قيمة في منطقتي تلكلخ ومركز منطقة حمص  ،ة بين المناطق الثالث عن طريق حساب دليل التشابه لسورنسنالنباتي  
تغذية طوائف زاب، ويمكن االستفادة منها في مفرزة بصورة جيدة للندوة وال سيما الل   لة%. ُتعد األشجار المسج  88.88بنسبة قدرها 
 النحل.

 .أشجار حراجية، ندوة عسلية، نحل العسل، حمصمفتاحية: الكلمات ال
 

 المقدمة 
ها مععن يحععد   ،شععرقًا( 35وغربععًا  36وخطععي طععول ) ،شععمااًل( 35جنوبععًا و 34بععين خطععي عععرض ) ةقععع محافظعععة حمععص وسعع  سععوريت

مليعون  4.1تبلع  مسعاحتها  .غربعاً  محافظعة طرطعوسجنوبعًا، و  ومحافظعة ريعد دمشعق شعرقًا، والحعدود العراقيعة ،الشمال محافظة حمعا 
الحعراج الطبيعيعة % من مساحة المحافظة، ُتشكل 1.39نسبته  هكتار مشكلة ما 57196مساحة قدرها  فيها تغطي الحراج، و هكتار

 (.2012، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي)هكتار  608هكتار، والحراج االصطناعية  56588
 علعى األحيعان بعع  فعي واجعدويت األوسع ، الشعر   في الحقيقية األنواع أحدبأنه  Zohary (1973) من قبل السنديان العاديوصف 
. بينمعا البودزولية الترب  فيوأحياناً  اللومية والرملية والرندزينا التيراروزا ترب في نمووي ( عن سطح البحر،م1600 -1500) ارتفاع
 طرطعوس، صعافيتا، تلكلعخ،) للبحعر الموازيعة الجبليعة السلسعلة امتعداد علعى توجعد السعنديان غابعات أن (1977) والععودات بركودة ذكر
 الحعدود وإن. سعورية فعي انتشعاراً  المعاكي تشعكيالت أكثعر وهعي ،(الععرب جبعل الجعوالن، عفعرين، األكعراد، جبعل الحفة، مصياف، جبلة،
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 ملم.  350حوالي العادي السنديان لنمو الالزمة لألمطار الدنيا
نظععرًا لتنوعهععا كالكينععا واليانسععون والكزبععرة  فععي سععورية لتغذيععة طوائععف النحععل مصععدرًا مهمععاً حمععص  ُتعععد المراعععي المنتشععرة فععي محافظععة

فععي تغذيععة  حععالون الن   يعتمععد (.2012، وزارة الزراعععة واإلصععالح الزراعععيخليععة فععي المحافظععة ) 43067تععوفر واألشععوا ، باإلفععافة ل
 يكعون  والعذي األزهعار عسعل بخعالف(، و Tew et al., 2014الحراجيعة ) األشعجارأكثعر معن  المحاصعيل علعىسعل طوائعف نحعل الع

ُيصنع بوساطة شعغاالت نحعل العسعل  العسلية الندوة عسلفإن  ،كالمحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة المزهرة النباتات رحيق  مصدر 
 Jerković and) للنسعععع  الماصععععة الحشععععرات عععععن الناتجععععة اإلفععععرازات مععععن أو للنباتععععات الحيععععة الخضععععراء األجععععزاء إفععععرازات معععن

Marijanović, 2010).  ُتعععد أشععجار السععنديانQuercus spp. والزيزفععون ،Tilia spp. والتنععوب ،Abies alba  مععن أهععم
 السععورية العربيععة الجمهوريععة فععي الحيععوي  للتنععوع الوطنيععة الدراسععةوقععد أشععارت  ،(Primorac et al., 2009مصععادر عسععل النععدوة )

 واللعزاب البروتعي الصعنوبر وُيععد ،نسعبياً  معةهم غابيعة بقايعا والتي أكعدت علعى تواجعد حمص غربي القصير منطقة حراج إلى (1998)
 السععنديان أساسععه حراجعي نبععاتي مجتمععأن حععراج غربععي القصعير يسععود   (2009)بععين زهعوري مكونعًا أساسععيًا فيهعا.  العععادي والسعنديان
 السععنديان أساسععه حراجععي مجتمععع  يسععود البحعع ، لمنطقععة واألرفععية المناخيععة البيئيععة للظععروف انعكععاس هععو المجتمععع وهععذا ،العععادي
 يسععود م 950مععن  األعلععى االرتفععاعي النطععا  علععى أمععا. م 950مععن  األدنععى االرتفععاعي النطععا علععى  المعععارض جميععع علععى العععادي
 من السنديان العادي والصنوبر البروتي. حراجي نباتي مجتمع
محافظة حمص، ودراسة ل وة العسلية في الحراج الطبيعية التابعةراجية المفرزة للنديهدف البح  إلى تحديد األشجار الح لذلك

استخدام نظم رسم خرائ  لمناطق انتشارها بالصفات الكمية لهذ  األنواع واألهمية النسبية لكل منها، وأهميتها لطوائف النحل، و 
 المعلومات الجغرافية.
 مواد البحث وطرائقه:

أجريت الدراسة في ثالث مناطق وهي منطقة غربي القصير، وتلكلخ، ومركز حمص، والتي تتوزع فيها الحراج الطبيعية. بالنسبة 
( I=19.4تحت تأثير مناخ شبه جاف علوي ) وتقع ،م عن سطح البحر1400و 500بين ما  هاارتفاعيتراوح لمنطقة غربي القصير 
تنتمي منطقة البح  في حدودها الدنيا إلى الطابق ( في الحدود العليا لها. I=31.7ومناخ رطب سفلي ) ،في الحدود الدنيا
 في شتاءً البارد ي شبه الرطب العلوي وإلى الطابق البيومناخ ،(m=3.4 ،Q=60.9)  شبه الرطب السفلي المعتدل شتاءً  البيومناخي

ور كلسية هي عبارة عن صخوالتي التكشفات الصخرية تمتاز هذ  المنطقة ب (.2009 )زهوري، (m=-1.4 ،Q=83حدودها العليا )
 إلى لوميةال بينما  تربةال تتراوح .أساس من الكلس الطري  المتوفعة علىمنخربة الكلسية البين ما دولوميتية متباينة القساوة 

 50إلى  25 من عمقها ،السطح على والحجارة الحصى من متوسطة نسبة تحوي  بنية حمراء إلى مصفرة حمراء ،سلتيةال لوميةال
 .  الثالثةو  األولىبينما تتراوح درجة األرافي ما بين . الكالسيوم كربونات من متوس  محتوى  ذات القوام خفيفة، سم

المعطيات المناخية في الحدود الدنيا و  ،عن سطح البحر م 1000و 300 بين هما مارتفاعيتراوح ا حمصكلخ ومركز تل تيأما منطق
المنطقة بالطابق تقع و  ،Q=114.5 وهذا يعني أن قيمة معامل أمبرجيه ،(m=6.2 ،M=30.3 ،p=804)هي  لمنطقة البح 

يعني أن قيمة معامل مما ( m=1.5 ،M=37.3 ،p=1064) تأثر بالمتغير المعتدل. وفي الحدود العلياالبيومناخي شبه الرطب وت
 أتربة بين في منطقة تلكلخ األتربة تتراوح .البيومناخي الرطب وتستأثر بالمتغير العذب بالطابقوالمنطقة تقع  Q=137.9أمبرجيه 
 طيني إلى لومي طيني قوام ذاتو  ،سم 50 عمق حتى ةسلتي ةلومي إلى ةلومي ،القوام متوسطة إلى ثقيلة العمق متوسطة قاتمة بنية
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 (،سم 30-25) حتى لومية سلتية طينية غامقة بنية ،السطح على محجرةفهي  مركز حمص تربةأما أ .سم 80 عمق حتى سلتي
 .الثالثة الدرجة أرافي من وهي سم 90-60 عمق حتى يةتسل طينية قاتمة بنية أتربة على متوفعة
دت إحداثيات مواقع األنواع الحراجية المفرزة للندوة العسلية )خطوط الطول والعرض واالرتفاع عن سطح البحر( باستخدام جهاز حد  

 م. ُأنتجت خرائ  توزع األنواع الحراجية العسلية والطلعية باستخداGlobal Positioning System (GPS)تحديد المواقع الشامل 
، وباالعتماد على الخرائ  Microsoft Office Excel 2007زت باستخدام برنامج ُجه  بعد أن  ARCGIS 10.1برنامج 

دت المواقع التي لم يتم الوصول إليها من خالل رفع إحداثياتها وتصديرها بصيغة المرقمنة للمحافظات والقرى السورية، بينما حد  
kml  إلى برنامجARCGIS 10.1  ،التقسيمات اإلدارية المعتمدة من وزارة اإلدارة المحلية على (. استخدمت خرائ  2002)عزيز

الخاصة بالفلورا  ، وقد تم االستعانة في تحديد مناطق انتشار األنواع أيضًا ببع  المراجعمستوى المحافظة، وعلى مستوى القرى 
 .Zohary, ( 1973)و Mouterde, (1966-1983) النباتية

 يتجه دائماً  ،م100كان طول مقطع الدراسة  المعترض، والكثافة النباتية بطريقة الفرد األقرب. ُقدرت التغطية النباتية بطريقة الخ 
بحي  إلى عشرة أقسام  الواحد مقطعالقسم  .مقطع بكل منطقة 16تم تنفيذ  ،من األسفل إلى األعلى ويتعامد مع خطوط الكونتور

جلت األنواع التي إلى مركز القسم الواحد وتقاطع مع الخ . كما سُ جل فيها مواصفات أقرب فرد عشرة أمتار، سُ القسم طول كان 
 ,Mueller-Dombois and Ellenberg) تقاطعت مع الخ  في كل قسم ومقدار تقاطعها معه بصرف النظر عن ارتفاع النبات

 هي والتي (Important value) النسبية األهمية قيمة حسب النباتية المجتمعات تسمية الطريقة هذ  خالل منتم  كما ،(1974
 النسبي والتكرار( Relative coverage) النسبية والتغطية (Relative density) النسبية الكثافة فرب أو جمع حاصل
(Relative frequency) ،وقد تم استخدام المعادالت التاليةوذلك لتحديد النوع السائد على مستوى المنطقة ،: 
 

 الكثافة النسبية =
 م100في النوع أفراد عدد

 ×100 
 م100 في لألنواع الكلي األفراد عدد

 

 التغطية النسبية =
 م100 في النوع أفراد تقاطعات مجموع

 ×100 
 م100في جميعها لألفراد الكلية التقاطعات مجموع

 

 التكرار النسبي للنوع =
 للنوع المطلق التكرار

 ×100 
 لألنواع المطلقة التكرارت مجموع

 

 التكرار المطلق للنوع =
 (م 10) النوع فيها ظهر التي القطع عدد

 (قطع 10) للقطع الكلي العدد
 

 حسعب( 2000)عبيعدو،  للتشعابه سورنسعون  معامعل باستخدامبالمناطق الثالث  الموجودة النباتية المجتمعات بين التشابه نسبرست دُ 
 :القانون 

 = معامل سورنسون للتشابه
  2×  المشتركة بين المجتمعينعدد األنواع 

 ×100 
 عدد األنواع في المجتمع الثاني + عدد األنواع في المجتمع األول

 

  1و 0 تتراوح قيمة دليل التشابه لسورنسون بين



Almuhammad et al., Syrian Journal of Agricultural Research 4(2): 129-140. June 2017 132 

 

 .Tلتحديد معنوية النتائج باستعمال اختبار  المنتشرة في المناطق الثالث وظفت المعايير السابقة لألنواع الشجرية الرئيسة
 

Y2-Y1 
T= 

√(𝑆12 𝑛1) + (𝑆22 𝑛2)⁄⁄  

Yمتوسط القيم :. 
S االنحراف المعياري :. 
N: عدد القيم. 

ُقسعمت األشعجار الحراجيعة إلعى أربعع  ،تم تحديد أهمية األشجار الحراجية المفرزة للندوة العسلية اعتمادًا على بعع  الدراسعات السعابقة
 Nicolaos, 2004; Tew, 2006) 1، ضااعيفة: 2متوسااطة: ، 3جياادة:  ،4:ممتااازةمجموععات تبعععًا إلفرازهععا للنععدوة العسعلية: 

;Turhana et al., 2008). 
 والمناقشة النتائج
 ةوالسعععروي   Fagaceae ةالزاني عععو  Pinaceae ةالصعععنوبري  ) فصعععائل ثعععالث إلعععى العسعععلية بشعععكل أسعععاس للنعععدوة المفعععرزة األشعععجار تنتمعععي

Cupressaceae)السععنديان العععادي ة وهععي: أنععواع، ثالثععة أنععواع تابعععة للفصععيلة الزاني عع ، وقععد بععي ن المسععح انتشععار خمسععةQuercus 

calliprinus W.، والسعنديان البلعوطي Quercus infectoria O.،  الععذري والسعنديان شعبهQuercus Pseudocerris B. .
ينتمععي للفصععيلة  .Juniperus excels Bزاب، أمععا الل عع.Pinus brutia T الصععنوبر البروتععي نععوع تععابع للفصععيلة الصععنوبرية هععو

 .ةالسروي  
 نسبة انتشار األشجار الحراجية المفرزة للندوة العسلية في الحراج الطبيعية: .1

 منطقة القصير:
موقععع وهععي:  12هكتععار، موزعععة علععى  1934لععزاب علععى مسععاحة ن المسععح الحقلععي انتشععار أشععجار الصععنوبريات والسععنديانيات وال  بععي  

الحوراني، وعين التينة، ووادي أكوم، وحرف الهوا، وحرف الرأس، وحرف الزعتر، وقلد السبع، ووادي بلوزة، ووادي حنا، وعلي عبيد، 
 -700والسععنديان البلععوطي ) ،( عععن سععطح البحععرم 900 -400السععنديان العععادي علععى ارتفاععات ) تواجععد .والضعهيرات ووادي سععرحان

 (.1)الشكل  م 1200و 1000بين ما لزاب فقد تواجد ما ال  ، أ(م 900 -500البروتي )والصنوبر  ،(م 900

 
 . مناطق انتشار السنديانيات والصنوبريات في منطقة القصير1الشكل 
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عع ، بينمععا %48.8و 37.8 ( أن السععنديان العععادي كععان األعلععى كثافععة نسععبية بقيمععة تراوحععت بععين1دت النتععائج الععواردة فععي الجععدول )أك 
. %44.7وأعطعى التكعرار النسعبي فعي المععرض الغربعي أعلعى قيمعة وقعدر  فعي المععرض الشعمالي،  54.6وصلت تغطيته النسبية إلى 

. %28.3، ووصعلت التغطيعة النسعبية فعي المععرض الجنعوبي إلعى %29.9و 13.5تال  السنديان البروتعي بكثافعة نسعبية تراوحعت بعين 
 تراوحعععت ةنسعععبي   أهميعععةنسعععبية والتعععي تعععدل علعععى السعععيادة لألنعععواع المدروسعععة فقعععد حقعععق السعععنديان الععععادي ة الأمعععا بالنسعععبة لقيمعععة األهمي ععع

بعالطوابق البيومناخيعة  نظرًا لمجاله البيئعي الواسعع فهعو ينتشعر بعالطوابق البيومناخيعة الرطبعة وشعبه الرطبعة، وكعذلك، 140و 114.1بين
نصعف الجافعة والجافععة، مقعاوم للبعرودة ويتحمععل الجفعاف لحععد معا. يععيق باألرافععي الفقيعرة والصعخرية وال يتععأثر بالتركيعب الفيزيععائي أو 

هعا معع تربعة المنطقعة والتعي فعي أغلبالسعنديان الععادي  ، وهعو معا يفسعر تعأقلمالكيميائي للتربة ويصادف على أنواع مختلفة من الصخور
ععن انتشعار السعنديان الععادي  Zohary (1973)توصعل إليعه  كلسعية وهعذا يتوافعق معع معاالصعخور المعن نمع  التيعراروزا الناشعئة ععن 

اب فقد أصعبحت تشعار  السعنديان الععادي معع واللز بجبال الساحل السوري. أما األنواع المرافقة كالصنوبر البروتي والسنديان البلوطي 
 البرودة إفافة إلى توفر ترب انتقالية.زيادة الرطوبة و  لخريطة االرتفاعات نتيجة ارتفاع نسبةتفاع وفقًا زيادة االر 

 الصفات الكمية لألنواع المدروسة في منطقة القصير.1الجدول

 األنواع المعرض
الكثافة النسبية 

% 

التغطية النسبية 

% 

التكرار 

 النسبي %
 األهمية  النسبية

 غربي

Quercus calliprinus  46.8 48.5 44.7 140 

Juniperus excels  12.9 14.5 11.8 39.2 

Pinus brutia  15.4 12.7 15.6 43.7 

Quercus infectoria  11.2 9.6 12.2 33.0 

 شمالي

Quercus calliprinus  44.5 54.6 32.3 131.4 

Juniperus excels  9.8 12.5 11.5 33.8 

Pinus brutia  15.7 18.6 16.8 51.1 

Quercus infectoria  7.8 5.3 8.9 22.0 

 جنوبي

Quercus calliprinus  37.8 40.7 35.6 114.1 

Juniperus excels  7.8 6.6 11.8 26.2 

Pinus brutia  29.9 28.3 12.5 70.7 

Quercus infectoria  2.4 1.6 5.4 9.4 

 شرقي

Quercus calliprinus  48.8 46.7 32.4 127.9 

Juniperus excels  11.5 15.6 16.4 43.5 

Pinus brutia  13.5 13.1 16.6 43.2 

Quercus infectoria  7.7 5.6 8.4 21.7 
 

 منطقة تلكلخ:
وعععين التينعععة ، وبيعععدر الرفيععع، عمععار الحصععن موقعععع وهععي: 26 وتنتشععر فععيهكتععار  810تتواجععد الصععنوبريات والسععنديانيات بمسعععاحة 

تلسععارين، وجبععق، وادلععين، والزويتييععة، ومراسععيا، و  علععي، وعععين الراهععب، وتنععورين، وجععوار العفععص، والناصععرة،ومجععرى النهععر، وقععرب 
 .وبعيععون، ومشععتى عععازر، والعريضععة، وديععر عناتععا، وحفععر، وشععين، وحععاالت، وحديععة، وعيععون الععوادي، والجويخععات، والثبععور والكيمععة

، بينمععا كععان انتشععار (م 800 -550والسععنديان البلععوطي ) ،سععطح البحععر ( عععنم 800 -200السععنديان العععادي علععى ارتفاعععات ) تواجععد
 (.2)الشكل  م 800و 300على ارتفاع ما بين الصنوبر البروتي 
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 . مناطق انتشار السنديانيات والصنوبريات في منطقة تلكلخ2الشكل 

 

( أن السنديان العادي حقق أعلى قيمة للكثافة النسبية والتكرار النسبي في جميع المعارض بنسبة وصلت إلى 2يبين لنا الجدول )
حقق السنديان العادي بية فقد تباينت بين المعارض، و . أما بالنسبة للتغطية النسفي المعرض الشرقي % على التوالي55.6و 34.6

% على التوالي، بينما كان السنديان البلوطي األكثر تغطية 34.6و 27.1قدرها  أعلى قيمة في المعرفين الجنوبي والشرقي بنسبة
%. بالتالي كان السنديان العادي األكثر 33.7%، والصنوبر البروتي في المعرض الشمالي بنسبة 31.5في المعرض الغربي بنسبة 

طي مع الطوابق البيومناخية الرطبة جدًا والرطبة يتوافق انتشار السنديان البلو  %.120.5و 74.7أهمية نسبية بقيمة تراوحت بين 
 لقدر واللذان يتعرفان والشرقي الجنوبي ينالمعرف على مما ُيفسر انتشار  لجفافا العادي السنديان تحمليوشبه الرطبة، بينما 

النسبية للسنديان العادي حي  أما في المعارض الشمالية والغربية فقد انخفضت قيمة األهمية  الشمسي، اإلشعاع من نسبياً  كبير
  تزداد الرطوبة النسبية وتنخف  الحرارة مما يساعد على انتشار األنواع األخرى كالسنديان البلوطي والصنوبر البروتي.

 الصفات الكمية لألنواع المدروسة في منطقة تلكلخ.  2الجدول

 األنواع المعرض
الكثافة النسبية 

% 

التغطية النسبية 

% 

سبي التكرار الن

% 
 األهمية النسبية

 غربي

Quercus calliprinus  32.2 20.8 29.1 82.1 

Pinus brutia  11.2 25.3 11.4 47.9 

Quercus infectoria  17.9 31.5 14.6 64 

 شمالي

Quercus calliprinus  30.3 26.6 17.8 74.7 

Pinus brutia  13.7 33.7 10.4 57.8 

Quercus infectoria  12.4 10.1 13.6 36.1 

 جنوبي

Quercus calliprinus  27.1 38.2 44.5 109.8 

Pinus brutia  20.9 12.3 11.5 44.7 

Quercus infectoria  14.6 13.7 14.5 42.8 

 شرقي

Quercus calliprinus  34.6 55.6 30.3 120.5 

Pinus brutia  23.7 24.4 12.6 60.7 

Quercus infectoria  22.8 21.7 26.7 71.2 
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 منطقة مركز حمص:

، والشععيخ ومععرج القطععا موقععع وهععي: الشععيخ صععالح، 16هكتععار وتنتشععر فععي1233 تتواجععد الصععنوبريات والسععنديانيات فيهععا علععى مسععاحة
وحعرم ، والبعاطوس، والكعروم، الدغلعةوالشعيخ منصعور، و  وعرقايعا، وجرنايعا،، والشعيخ محمعد، وكنيسعة، والشعيخ جعابر، ورام العنعزحيدر، 
م( ععععن سعععطح البحعععر، والسعععنديان البلعععوطي  800 -200تواجعععد السعععنديان الععععادي علعععى ارتفاععععات ) ، وتعععارين.الشعععيخ أحمعععدالنهعععر، و 

 (.3كما هو موفح في الشكل  ) ( 900 -300(، والصنوبر البروتي ) 900 -700(، والسنديان العذري ) م 800 -600)
 

 
 والصنوبريات في منطقة منطقة مركز حمص. مناطق انتشار السنديانيات 3 الشكل

 

أظهرت النتائج انتشار أربعة أنواع منتجعة للنعدوة فعي منطقعة مركعز حمعص فقعد حقعق الصعنوبر البروتعي أعلعى قيمعة معن حيع  األهميعة 
وذلعععك ألنعععه أكثعععر تطلبعععًا للرطوبعععة معععن  وذلعععك علعععى المععععارض الغربعععي والشعععمالي والجنعععوبي، 74.8و 34.1النسعععبية تراوحعععت معععا بعععين 

السنديان العادي وأقل تحماًل للجفعاف منعه إفعافة إلعى تعوقر تعرب انتقاليعة معابين التيعراروزا والزنعدزينا وهعي مالئمعة للصعنوبر البروتعي، 
شععبه العععذري مععع  (. بينمععا يتوافععق انتشععار السععنديان3باسععتثناء المعععرض الشععرقي حيعع  أصععبحت القععيم متقاربععة بععين األنععواع )الجععدول 

الطوابععق البيومناخيععة شععبه الرطبععة العذبععة والمعتدلععة، والرطبععة العذبععة والمعتدلععة، والرطبععة جععدًا البععاردة، ويعععيق علععى أنععواع مختلفععة مععن 
 الصخور، وعندما يتواجد مع الصنوبر البروتي فإن الصنوبر البروتي أقدر على المنافسة ألن متطلباته واحتياجاته أقل من السعنديان

 (.3)الجدول العذري 
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 الصفات الكمية لألنواع المدروسة في منطقة مركز حمص .3 الجدول

 األنواع المعرض
الكثافة النسبية 

% 

التغطية النسبية 

% 

التكرار 

 النسبي %
 األهمية النسبية

 غربي

Quercus calliprinus  14.5 12.4 9.5 36.4 

Pinus brutia  25.5 20.5 26.2 72.2 

Quercus pseudocerris  9.2 12.4 8.5 30.1 

Quercus infectoria  13.2 14.6 8.7 36.5 

 شمالي

Quercus calliprinus  10.6 14.5 9.6 34.7 

Pinus brutia  28.8 25.4 20.6 74.8 

Quercus pseudocerris  8.4 11.3 6.6 26.3 

Quercus infectoria  10.6 11.5 9.2 31.3 

 جنوبي

Quercus calliprinus  7.5 8.5 9.3 25.3 

Pinus brutia  18.5 19.2 15.3 53 

Quercus pseudocerris  9.4 12.4 11.7 33.5 

Quercus infectoria  8.6 7.6 7.8 24 

 شرقي

Quercus calliprinus  11.4 19.6 10.7 41.7 

Pinus brutia  12.6 11.7 9.8 34.1 

Quercus pseudocerris  25.2 16.4 15.4 57 

Quercus infectoria  19.4 12.5 13.7 45.6 
 

 التشابه للغطاء النباتي الحراجي في المنطقة المدروسة: .2
ولكن تم استبعادها نظرًا النخفاض قيم األهمية النسبية لها وأهم هذ  ُسجل بمنطقة البح  أنواع مرافقة ذات أهمية نسبية فعيفة، 

 (.4األنواع مدرجة بالجدول )
 مناطق الدراسةفي األنواع النباتية المسجلة  .4الجدول 

 قائمة األنواع المسجلة بمنطقة بالمركز الغربي قائمة األنواع المسجلة بمنطقة تلكلخ قائمة األنواع المسجلة بمنطقة القصير
Quercus calliprinus  Quercus calliprinus  Quercus calliprinus  

Juniperus excels  Pinus brutia Pinus brutia  

Pinus brutia  Quercus infectoria  Quercus pseudocerris  

Quercus infectoria  Cistus salviifolius  Quercus infectoria  

Pistacia palaestina  Myrtus communis  Rush cotinus  
Arbutus andrachne  Iris unguicularis  Paliurus spina-christi  

Rhamnus palaestina  Phyllirea media  Laurus nobilis  

Calycotome villosa Arbutus andrachne  Myrtus communis  

Acer monspessulanum  Inula viscosa  Calycotome villosa  

Cercis siliqastrum  Calycotome villosa  Phyllirea media  

Berberis libanotica  Rhus cotinus  Cistus salviifolius  

Styrax oficinalis  Juniperus oxycedrus  Inula viscosa   

Crataegus azarolus  Poterium spinosum Iris unguicularis  

Cistus creticus   Poteriumspinosum  

Poterium spinosum    

الحظ أن هذ  المختلفة يُ في المناطق من خالل استعراض نتائج حساب دليل التشابه لسورنسن للمجتمعات النباتية الخشبية 
 .(5المجتمعات أبدت تشابه بدرجات متباينة، مبينة في الجدول )

 . نسب التشابه )%( بين المجتمعات الحراجية5الجدول 

 دليل التشابه المجتمع النباتي

 42.85 تلكلخ -القصير 

 34.48 مركز منطقة حمص -القصير

 66.66 مركز منطقة حمص -تلكلخ
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بعين منطقتعي تلكلعخ ومركعز منطقعة إلعى حعدك كبيعر  ةمرتفععالنباتيعة  ( أن نسب التشعابه بعين المجتمععات5يتضح من معطيات الجدول )
حيع  ترتفعع الرطوبعة النسعبية وتعنخف  ، ظعروف مناخيعة واحعدةهعذا االرتفعاع إلعى سعيطرة  ُيعزى و % 66.66بدليل تشابه قدر   حمص

المنطقتعين معن حيع  قعوام التربعة  رة األم والتعرب الناشعئة عنهعا بكلتعاوالعى التقعارب بعين الصعخ درجات الحرارة وتزداد معدالت الهطعول،
تشعابه المجتمععات لوصعفًا دقيقعًا  يعطعي المؤشعر ال لكعن هعذافي متطلباتهعا البيئيعة،  متقاربةوبالتالي نمو وانتشار أنواع ، وعمقهاولونها 

غيابعه فقع  دون األخعذ بالحسعبان نسعبة مشعاركته الفعليعة فعي تركيعب هعذا المجتمعع أو ذا   االعتبار حضور النعوع أو كونه يأخذ بعين
 من حي  الكثافة أو التغطية.

 معنوية اً فروق لألنواع النباتية المشتركة بين المناطق الثالث بعدم ظهور النسبية األهمية قيمة لمؤشر اإلحصائي التحليل نتائج تظهر
 ر  االف كان ومركز حمص القصيرمنطقتي  بين أما مركز حمص،و  تلكلخ بين وكذلك وتلكلخ القصير بين المنطقة مستوى  على
رة عن مجتمع حراجي يسود  السنديان العادي أما في منطقة وذلك الن في منطقة القصير كان االغطاء النباتي هو عبا .اً معنوي

 مركز حمص فقد كان الغطاء النباتي عبارة عن مجتمع حراجي يسود  الصنوبر البروتي  وانوع السنديان .

 . مؤشر األهمية النسبية لألنواع النباتية المشتركة بين المناطق الثالث6الجدول 

 متوسط األهمية النسبية
 المنطقة

 مركز حمص تلكلخ القصير

 a 96.775 ab 34.525 b 128.35 السنديان العادي

 a 53.525 a 34.3 a 21.525 السنديان البلوطي

 a 52.775 a 58.65 a 52.175 الصنوبر البروتي
 

 :بالنسبة لطوائف النحل األهمية .3

بالنسععبة للصععنوبريات، وجيععدة عنععد السععنديانيات، وممتععازة فععي تراوحععت غععزارة النععدوة العسععلية لألنععواع المسععجلة مععا بععين متوسععطة اإلفععراز 
اللزاب. ُيعد السنديان البلوطي أهم األنواع باعتبار  مصدر مهم لحبوب الطلع الضروري لتغذية الحضنة، وبالتالي المحافظة على قوة 

 طوائف النحل.

 حمص.األشجار الحراجية المنتجة للندوة العسلية المنتشرة في محافظة 6الجدول 

 االسم الشائع االسم العلمي الشجرة الفصيلة
 طلعي

ندوة 

 عسلية

P HD 

 الزانية

Fagaceae 

 Quercusin fectoria السنديان البلوطي
السنديان البلوطي، البلوط، 

 السنديان العفصي
3 3 

 السنديان العادي
Quercus 

calliprinos  
 3 0 السنديان عادي

السنديان شبه 

 العذري

Quercus 

pseudocerris 
 3 0 السنديان شبه عذري

 الصنوبرية

Pinaceae 

  Pinus brutia صنوبر بروتيا
صنوبر بروتيا، صنوبر 

 قبرصي
0 2 

 2 0 الصنوبر المثمر  Pinus pinea صنوبر ثمري

 2 0 صنوبر حلبي  Pinus halepensis صنوبر حلبي

 السروية

Cupressacea

e 
 4 0 لزاب -عرعر متعالي Juniperus excelsa اللزاب

 : معدوم0: فقير 1: متوسط 2: جيد 3: ممتاز 4

ازداد االهتمام عالميًا باألعسال الناتجة عن الندوة بصورة وافحة، نظرًا ألهميتها في تطوير طوائف النحل والفائدة الغذائية 



Almuhammad et al., Syrian Journal of Agricultural Research 4(2): 129-140. June 2017 138 

 

له. ُتعد معظم أعسال الندوة مناسبة لتربية الحضنة في الربيع  والعالجية للعسل الناتجة عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية المميزة
 Pine رالصنوب عسل(. مثاًل، Tew et al., 2014والصيف، ولكنها تحوي عناصر غير قابلة للهضم وغير جيدة لتشتية النحل )

honey وينحصر إنتاجه  واليونان، تركيا في فق  ُينتج، والذي المعادن من عالي محتوى  على الحتوائه المفضلة األعسال من
 ,Marchalina hellenica L. (Siliciالحشرة من اإلفرازات وتنتجبصورة رئيسة على الصنوبر البروتي والصنوبر الحلبي، 

 الصنوبريات كمصدر ألعسال الندوة. (، وال تقل أهمية السنديانيات واللزاب عن2011
  :االستنتاجات

  المناسبة لكل نوع حراجي البيئية المواقع المتدهورة بمناطق الدراسة بما يتوافق مع الظروفإعادة تأهيل الغطاء النباتي في. 

  والعمل على حصر الحشرات المفرزة للندوة والتي ُتهاجم هذ  الخاصة باألنواع النباتية المنتجة للندوة العسلية بالدراسات التوسع
ندوة في الظروف المحلية، ومما يشجع القيام بمثل هذ  الدراسات النتائج ، وتقدير اإلنتاج الفعلي للإن وجدت األشجار وتصنيفها

 محافظة حمص.ل وة العسلية في الحراج الطبيعية التابعةالذي أظهرها البح  والتي بينت سيطرة األنواع المفرزة للند

  ين فرص عمل تحد من تعدياتهم على مأوتتها، وتنمي تهاى الواقعة بجوار الغابات في إدار المجتمع المحلي من أبناء القر  إشرا
 الغابة من خالل منحهم خاليا وطرود نحل مجانية.

  وأ طلعيو  رحيقيهو  ، منها ماعلى التجدد طبيعياً المرافقة المعمرة والحولية والقادرة  المدروسة غنية باألنواع النباتيةقع االمو 
 .للنحل وبالتالي تشكل المنطقة مرعى مناسب متعدد األغراض

  تربية النحلل الفنية في مشاريع صغيرةوتقديم الخبرة  لمناطق المجاورةألهالي اإرشادية إقامة ندوات.  

 :المراجع
 مطبعة الحياة، علوم مجلة. الشائعة واألنواع النباتي والغطاء البيئة: سورية نباتات. 1977)) بركودةيوسف و  محمد العودات،
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Abstract 

Honey dew, which is produced by honeybee workers from plant living parts (blooming buds) 

excretions or the excretions of plant sucker insects is an important source to feed honeybee apiaries 

and for honey production. A survey for honey dew, which is produced by forest trees was 

conducted in the natural forestry sites of Homs governorate during 2011-2014 seasons. The relative 

density, relative covering and the relative frequency were calculated for each species and their 

importance for honeybee apiaries. Results showed that six species of forestry trees excreted honey 

dew: Normal oak (Quercus calliprinus W.), Gall oak (Quercus infectoria O.), Semi-platonic oak 

(Quercus pseudocerris B.), Bruty pine (Pinus brutia T.), Fruitful pine (Pinus pinea L.) and Juniper 

(Juniperus excelsa B.). The normal oak had the highest density and frequency in Alqusair and 

Talkalakh regions, with a relative importance ranged between 114.1 and 140 in Alqusair and 

between 74.7 and 120.5 in Talkalakh. Meanwhile, the Fruitful pine had the highest relative 

importance in western, southern and northern slopes and it was proximate with other oak species in 

the eastern slope. The similarity in the plant societies of the three regions was studied by calculating 

the Sorensen similarity index. The highest values were in Talkhalakh and Homs center with an 

average of 88.88%. The recorded forest trees in this study are a good honey dew excreted especially 

Juniper, and can be used in feeding honeybee apiaries. 
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