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 الملخص
لذلك نلعب اختيار اللوج الملاسججججججب  ورا   ،ارجتعتبر أشججججججشار الشججججججوارج جزما  ال نتشزأ من البلية التحتية للشجججججج 

البيئية ألي شجججارج. فمن مل ور جمالي تعتبر أشجججشار الشجججوارج ذا  أ مية كبيرا  في تحدند القيمة الشمالية و 
ومن مل ور بيئي تلعب أشججشار الشججوارج  ورا  م ما  في  ،ة وتأمين مسججاعدا  ريججرية ة جمال المدنلفي زيا

تقليل تأثيرا  التوسع العمراني والتزاند السكاني على البيئة. تلاول البحث تحليل اليفوف الششرية و راسة 
نلة الالذقية تلوج األشججججججشار وتقدنر الحالة الملالية لانواج الشججججججشرية المزروعة في شججججججارج الشم ورية في مد

أظ ر  نتائج البحث وجو  تقطعا  رارزة في  .2017 البحث خالل عام ، حيث نفذLiعا لة راسججججججججت دام م
شجشرية في شجارج الشم ورية تحتوي على خمسجة أنواج كما بيَّلت أن اليجفوف ال  .اليجفوف الشجشرية للشجارج

 .Olea europaea Lو  .Melia azedarach Lوfilifera H.  Washingtonia شججججججججججججججشريججة  ي
وأظ ر  نتائج البحث أن نسججججججججب الكلير من الوحدا    .Ficus nitida Lو Ligustrum ovalifoliumو

رج  مما سججبب  ن األنواج الموجو ة في الشججاتوزج غير ملت م لافرا  بي كما لوحظ ،التيججليفية لم تكن ملالية
. كما كشجفت نتائج البحث عن تدني القيمة اللباتي في الشجارجتشجو ا  لشمالية الشجارج وقلل  من أ مية الىلى  

 Olea والزيتون  ، رججججة 6.64الجججذي حجججاز   Ligustrum ovalifolium لجججدرججججة ملجججاليجججة الليىيسججججججججججججججتروم
europaea L.  /6.76 ون يججل الواشججججججججججججججلطونيججا filifera H.  Washingtonia  7.13  رجججة والتين 

 .Melia azedarach L ة االز رخججتين كججانججت  رججج  رجججة في ح  Ficus nitida L.  7.15الالمع 
  رجا .    10 رجة من أصل    7.72ملالية نوعا  ما  

  . رجة الملالية، مدنلة الالذقية، سورية ،أششار الشوارج :الكلمات المفتاحية
: دمةمقال  

 العمرانيةن اللاحية البيئية واالجتماعية واليحية و الىارا  الحضرية والمساحا  ال ضرام في تحسين البيئة للتشمعا  السكلية م تسا م
 Konijnendijk et al., 2006; Maco and) الستقرار الل م البيئية الحضرية إضافة  إلى أن ا تشكل عامال   اما   ،والشمالية

McPherson, 2003) .  ل تلك اللسبة ومن المتوقع أن تي ، تز ا  نسبة سكان العالم الذنن يعيشون في المدن رمعدال  عالية حيث
وعليه فان استقرار بيئة المدن واستدامت ا أصبحت قضايا بيئية ، (United Nation,2007)2030 ي ثللي سكان العالم رحلول عامحوال

mailto:%20belal_as11@hotmail.com
mailto:%20belal_as11@hotmail.com
mailto:%20belal_as11@hotmail.com


 

Alsayed and Radwan – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 267-279 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  279- 267(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  –  رضوانو  السيد 268

فزيا ة التوسع العمراني وضعت   . (Colding et al., 2006كان المدن أنفس م )ولس  وحضرية  امة ومحط قلق متزاند للبيئيين والم ططين
 . (Lohret al., 2004) ما ن د  قدرت ا في الحفاظ على الوظائف األساسية التي تقدم ا ،حضرية تحت ضىط شدندالىارا  ال

ن أساسي في تشكيل الىارا  الحضرية كو كم( إلى أ مية أششار الشوارج  2011)عام    Chitepo and Shackletonلقد أشار الباحلان  
تتميز   ،خروعلى الشانب اآل  .أ من البلية التحتية للشجججججارجار الشجججججوارج  جزم ال نتشز إضجججججافة  إلى اعتبار أشجججججش  ،والملاطق ال ضجججججرام رالمدن

تؤثر سجججلبا  على ئا  التي  أكلر البيالشجججوارج من ألّن بيئة  أعمار ا مل فضجججة ن را  متوسجججط كما أن    ،أشجججشار الشجججوارج رمعدال  مو  عالية
 Beatty and. لقججد عزا البججاحلججان  (Gilbertson and Bradshaw,1985) نمو وتطور األشججججججججججججججشججار مججا نؤ ي إلى موت ججا أحيججانججا  

Heckman, (1981)    وبانضججججججججىا   ،وبأعمال الت ريب ،وبلقص العلاصججججججججر الىذائية ،ذلك المو  إلى خمس أسججججججججباب تتملل رقلة الميا
 ج ا ا تعو  لإل   األشججججشار في الشججججوارجأسججججباب مو  % من  56يكية. تشججججير رعد الدراسججججا  إلى أنَّ  ضججججرار الميكانو أخيرا  راأل  ،التربة

كما  ،وخاصججة  في المراحل األولى من عمر الشججشرة ،يعو  إلى عمليا  الت ريب والممارسججا  البشججرية السججيئة  ا% مل18ة المدنلة ويبيئال
أما غياب  ،مو   تعو  إلى تلوث بيئة المدنلة ذا ال% من أسجججججباب  9  مل ا في حين أنّ %  12عمليا  الحراسجججججة مسجججججؤولة عن   أن غياب
وبالتالي   ،(Nowak et al., 1990)% من تلك األششار  5مسؤول عن مو     وف لاششار في المراحل األولى  الدعم واإلسلا     عمليا 
اإل ارة السجليمة فيما نتعلق ب ذ  راسجة الشيدة ووضجع الميزانية و البد من الت طيط السجليم والد لوظائف ا الم تلفةأ ام أشجشار الشجوارج  لضجمان  

ف لاك الكلير من األخطام المرتكبة علد تشجججججشير الشجججججوارج سجججججوام فيما نتعلق رالضجججججوارط اللباتية أو  ،ائج جيدةاألشجججججشار للحيجججججول على نت
 .(Konijnendijk et al., 2006; Simons and Johnson, 2008)ال لدسية 
فقامت مشالس  ،ل خاصكبقية  ول العالم رالىارا  الحضججرية أو الملاطق ال ضججرام رشججكل عام وبأشججشار الشججوارج رشججك  سججوريةلقد ا تمت 

إال أن ،  (2014  ،)السججيد ورخرون   سججوريةأ ولة في  المدن والبلدا  بزراعة ورعاية األشججشار والشججشيرا  في الشججوارج في عموم الملاطق الم
 ،لمشججاتل وطريقة تربية الىراس في ا ،واج اللباتيةالمشججاكل تعلقت رشججكل أسججاسججي رطبيعة اختيار األن ذا اال تمام شججاره العدند من العيوب و 

عن األضجرار التي تحدث ا  ذ  األشجشار في رعد العلاصجر   كما تعلقت بتشجو ا  نمو  ذ  األشجشار فضجال    ،وتربية األشجشار في الشجوارج
 . (2014 ،ية رالشوارج )السيدال لدس
كلموذج لتلك الشم ورية  الذقية من خالل  راسة شارجدنلة الشوارج ملاششار المزروعة في تقييم الواقع الرا ن  حث في أ مية الب تكمن

 ذ  الدراسة   ستمكللا تشو ا  نمو  ذ  األششار.و تربية األششار في الشوارج و اختيار األنواج اللباتية  ريقةط وفي محاولة كشف ،الشوارج
. ت دف الدراسة  علميا   المعتمدةرعد الضوارط  قع معالوا ة  ذانومقار  سوريةفي  رمدنلة الالذقية الشم وريةج تقييم حالة أششار شار  من
 .وتقدنر  رجة ملاليت ا كأششار شوارجالشم ورية  الششرية المزروعة في شارجتقييم و راسة األنواج  إلى

 :هقائطر مواد البحث و 
 مواد البحث: .1
 : رعاالش الدراسة واختيارموقع  .1.1

المتوسطي الذي نتميز رفيل  . تتأثر رالملاخ ا  مربع ا  كيلومتر  (58حة قدر ا حوالي )لى مساتمتد عالتي  ،تمت الدراسة في مدنلة الالذقية
المعانير  العدند منالمدنلة ويحقق ألنه شارج رئيسي في  الشم وريةشارج تم اختيار  .شتوي معتدل ورطب وفيل صيفي حار وجاف

-شرق   وفق االتشا   ، ) وار  ارون( وحتى  وار عدنمن ساحة الشم ورية    يمتد شارج الشم وريةإلجرام البحث.    وال لدسية الالزمة  اللباتية
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 ويبلغ متوسط عرض كلٍّّ من الرصيف والشزيرة الوسطية  ،( م38لشارج إلى ) اعرض  متوسط  م وييل    (2200)   غرب. نبلغ طول الشارج
 .(1 ل ك)الش(م على التوالي 4)و ،(م6)

  
 ( 2010-مدينة الالذقية على اليسار )مجلس المدينةهندسي عام لشارع الجمهورية في  فضائية للشارع على اليمين ومخططصورة  .1شكل ال

 :طرائق تنفيذ البحث. 2
 المتعلقةف اللباتية العليججججر اللباتي راعتبار  من أ م العلاصججججر الطبيعية المكونة للشججججارج من خالل إجرام الكشججججو  راسججججة  على  البحث  ركز
 .  ة فيهجو المو  األنواجبتقدنر ملالية شارج و دراسة التلوج اللباتي ألششار الب

 راسة التركيب النباتي للشارع:. د2.1
 . التنوع النباتي لألشجار:2.1.1

 :طوا  التاليةإحيام عد  األششار وتيليف ا حسب اللوج والشلس والفييلة وفقا  لل ر ارجالتلوج اللباتي رالشتمت  راسة 
 فييلة وحير أعدا  ا.تحدند األششار التارعة لكل نوج وجلس و  •
وفقا  للمعا لة   في الشجججارجحسجججاب اللسجججبة المئوية التي تشجججكل ا أشجججشار كل نوج وجلس وفيجججيلة من مشموج األشجججشار الكلية الموجو ة   •

 : التالية

عد  أششار    اللوج  /  الشلس  / الفييل ة  اللسبة المئوية لعد  أششار اللوج الشلس الفييلة=     
 عد  األش شار  الكلية  رالشارج  

X 100  

مقارنة اللسجججبة التي تشجججكل ا أشجججشار كل نوج و جلس وفيجججيلة  وإلى   ،ت دف  ذ  ال طوا  إلى تقييم التلوج اللباتي الرا ن للشجججارج من ج ة
 الىلى اللباتي سالمةمن الوقوف على مدا  نتم التمكني ك ،مدروس مع المعطيا  المرجعيةالشارج المن مشموج األششار الموجو ة في  

 من ج ة أخرا. الشمالية وقيمته جالشار ل ذا 
 األنواع الشجرية للشارع: تقدير مثالية. 2.1.2
صجججججالحية للحكم على  رجة    بالتاليو  ،من األنواج المللى له أم ال الشم ورية شجججججارجت األنواج الشجججججشرية المزروعة في  لمعرفة فيما إذا كان 
 .Li et al., (2011) ه تمَّ است دام طريقةنواج الششرية الموجو ة فيألا
 الذي  شجارج وفقا  لسجلم األفضجليَّا أي بترتيب األنواج الشجشرية الموجو ة في  تسجم   ذ   الطريقة  Li et al.,  (2011  :)مف وم طريقة  •

العام  المل ر الطبيعي عيار. ف لاك من العواملبدراسججججة مشموعة مكل مل ا نتحد  ، معانير أسججججاسججججيةعلى حسججججاب قيم أربعة  يسججججتلد 
 في بيئة المدنلة الشججججشرة تأثيرمعيار و  ،واسججججتقامة الشذج واألوراق  ارويتحد  بدراسججججة شججججكل التاج وشججججكل ولون األز ار واللم للشججججشرة

أو تحمل الشجججججشرة  ةمقاوممعيار و   ،بدراسجججججة كلافة وقطر التاج ال ضجججججري وارتفاج الشجججججشرة وقطر جذع ا على ارتفاج اليجججججدر يتعلقو 
 ،فضججججال  عن الحشججججرا  واألضججججرار الميكانيكية الشفاف والتربة الفقيرة والبرو ة والحرارة المرتفعة لويرتبط رعوام  بيئة المدنلة ج ا ا إل

 كلار.والعمر المتوقع له ومدا توفر موا  اإلفي الشارج اللوج العمر الملاسب لزراعة عوامل رالذي نتحد   التكاليف معيار وأخيرا  
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ثم   10إلى  1ل من اصل جمع قيم عوامله من خالل إعطام نقا  لكل عام: ُتحسب قيمة كل معيار أساسي من حطريقة الحساب •
 ضرب ا رمعامل ثقل خاص ركل عامل وفقا  للمعا لة التالية: 

)  i* W i(R i=1n∑=  iT  حيث أن : 
iT  لمعانير األساسية األربعة.   لقيم ا : الدرجا  الكلية التي نلال ا اللوج اللباتي الواحد وفقا 
iR وفقا  لقيم اليفا  العامة لكل عامل. 10حتى  1من  يأخذ ا كل عامل: اللقا  التي 
iW المعانير األساسية.عامل من العوامل المدروسة الوار ة في جداول : اللقل الم يص لكل 

 ،7.5عن  نواج الشجججججشرية التي حاز  على  رجا  تسجججججاوي أو تزيد األ نتم ترتيب ،ونتائش ابلام  على  راسجججججة المعانير األسجججججاسجججججية األربعة 
 .ويمكن تطبيق  ذ  الطريقة على األششار في أي شارجٍّ كان رالشارج المذكور صالحة لالست دامملالية كأنواج واعتما  ا 

 :. طريقة الحصول على البيانات3
راجع العلمية واالستفا ة من الم للقياس  مية لليفا  القابلةاسا  الكرعد القيأجريت   ،الالزمة عن أششار الشارجللحيول على البيانا  

 بة لليفا  غير القابلة للقياس.راللس
 . القياسات الكمية:3.1

 :شارج و يالألششار ُأجريت القياسا  الكمية الالزمة على رعد اليفا  الشكلية 
 لشلس والفييلة. إحيام كل األششار المزروعة لدراسة التلوج اللباتي وفقا  لللوج وا •
راعتبار أن القطر يساوي   عن طريق قياس محيط الشذج رالشريط المتري سم(    130)ر  حساب قطر جذج األششار على ارتفاج اليد •

 رش از ال اغا.وقياس ارتفاع ا  ، πالمحيط مقسوما  على 
األرض حيث جرا قياس القطر ج على قطر التاج ال ضري وتمَّ قياسه راست دام الشريط المتري وقيبة الييا  لتحدند مسقط التا •

 ن ثمَّ تمَّ حساب المتوسط.مرتين رشكل متعامد وم
إلى البقعة الم للة للتاج ال ضري للششرة اللاشئة عن تعامد   نسبة الفراغا  الموجو ة رالعين المشر ة وذلك بتحدندكلافة التاج تقدنر  •

 . مشمسة رقعكل رش الم لل ت  ر الفراغا  فمن خالل مسقط التاج ،أشعة الشمس
 . القياسات الوصفية:3.2

الملاسجججججججججبة عن طريق  الدرجا تقييم ا وإعطام ا  لذلك تم   ،التي ييجججججججججعب قياسججججججججج ا رأ وا  القياس المعروفةليجججججججججفا   قيم ا بتحدندتتملل 
 .المدنية البيئة إج ا ا مقاومة و المل ر الطبيعي للششرة عوامل ببعد . تتعلق  ذ  اليفا    المرجعيةالمشا دة والمعلوما
  :النتائج والمناقشة

 ة للشارع:.تحليل الصفوف الشجري1
وتلك المزروعة في جزم من   ،رشجججججكل أسجججججاسجججججيمن األشجججججشار المزروعة على جانبي الشجججججارج   الشم وريةتتألف المكونا  الطبيعية لشجججججارج  

شججججججشيرا  ونباتا  زيلة  أخرا مؤلفة من الشزيرة الوسججججججطية الممتدة على طول الشججججججارج. وقد ُزرعت في الشزيرة الوسججججججطية مكونا  طبيعية
 من المكون الطبيعي ال اص رالمام كاللوافير أو البرك. خالٍّ أنَّ الشارج  ضرام. ونذكر  لاأعشاب كمسطحا  خو 
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 :وتشوهاته الشجري الصف . 1.1
ملت مة  بيلية سججججافا وتزرج على م ،الشزيرة الوسججججطيةزروعة على طول الرصججججيف أو نسججججق األشججججشار المتتالية الم  و، اليججججف الشججججشري 

و و يسجججاوي طول  م على الرصجججيف األيسجججر  2000م على الرصجججيف األيمن و  2059 الشجججشري يجججف  ال وعلى مسجججار واحد. لقد بلغ طول
أظ ر كل صججججف شججججشري مشموعة من األشججججشار   ،الكشججججف إجرام رعد .مطروحا  مله تقاطعا  الشججججارج مع الشججججوارج األخرا   الشججججارج الكلي

من الشججججارج كانت األشججججشار موجو ة في ا رشججججكل  موبالمقابل  لاك أجزا ،ة وذلك على مسججججافا  بيلية متفاوتةالحيَّة ومشموعة أخرا مفقو 
 .(1شدول )ال م و ذا ندل على أن ا المسافة البيلية التي ُزرعت في ا األششار 6مسافة البيلية كامل وبلىت ال

 منها   وأعدادها ونسبة الفاقد  الجمهوريةحالة صفي أشجار شارع  .1جدول ال

جهة الصف  

 الشجري 

 للشجرة /م المخصصة المسافة   عدد األشجار ونسبتها % 

عدد عند  ال

 الزراعة 

عدد  ال

 الراهن 
 متوسط المسافة الراهنة  عند الزراعة  نسبة الفقد  العدد المفقود 

 16.1 6 68.2 234 109 343 الرصيف األيمن 

الرصيف  

 األيسر 
333 122 211 63.3 6 18.2 

 17.15 6 65.75 222.5 115.5 338 المتوسط 

شججشار اليججف الشججشري على جانبي شججارج ألفي الشججريط ال ضججري وغير ملت مة  تقطعا  رارزةو اضججحا   و  ا  ُت  ر بيانا  الشدول اضججطرار
وقد انعكس ذلك على المسجججافة  ،و ي نسجججبة عالية إلى حد كبير  ،%65.75نسجججبة الفاقد من األشجججشار مقدار   متوسجججط . لقد بلغالشم ورية

 سججلبا   ذا الواقع أثر  التركيب البليوي لليججف الشججشري.  لى تشججويه فيم مما أ ا إ  17.15م إلى مسججافة   6من  تحولتشججشار فيلية لاالب
رالل ر لتشويه حالة التكرار ضمن اليف   القيمة الشمالية للشارجعلى  و   للشارج عمرانيةالبيئة ال  في الدور البيئي الذي تلعبه األششارعلى  

 .ارجر بين صفي األششار على جانبي الشالة التلاظالواحد وح الششري 
 :ةالشجري وفات التصنيفية للصفوحدال .1.2

 filifera أنواج من األشججججججججججججججشجار خمسجججججججججججججججةأنَّ شجججججججججججججججارج الشم وريجة يحتوي على  ،تبيَّن من خالل المسجججججججججججججج  الميجداني للعليججججججججججججججر الطبيعي
H.Washingtonia وMelia azedarach L. وOlea europaea L. وLigustrum ovalifolium وFicusnitida L. 

ُحسجججبت اللسجججب المئوية لاشجججشار وفقا  لللوج والشلس والفيجججيلة من خالل تطبيق  وعلى أسجججاس ذلك  التارعة لكل نوج األشجججشارتم إحيجججام  
 (. 2شدول )الالمعا لة ال اصة بذلك 

 الجمهورية ر المزروعة في شارع النسبة المئوية لألشجار التابعة لكل فصيلة وجنس ونوع من المجموع الكلي لألشجا. 2 جدولال

عدد األشجار  النوع ونسبته المئوية الجنس ونسبته المئوية فصيلة ونسبتها المئويةال

 بالشارع
 التسلسل

 اسم النوع النسبة اسم الجنس النسبة اسم الفصيلة النسبة

66.46 Palmaceae 66.46 Washingtonia 66.46 W.filiferaH 450 1 

15.06 Meliaceae 15.06 Melia 15.06 Melia azedrachL 102 2 

15.35 Oleaceae 
11.96 Olea 11.96 Olea europaeaL 81 3 

3.39 Ligustrum 3.39 Ligustrum ovalifolium 23 4 

3.10 Moraceae 3.10 Ficus 3.10 F.nitidaL 21 5 

 المجموع 677 5 100 5 100 4 100

أنواج  خمسجججججججةيملله من األشجججججججشار على عليجججججججر طبيعي واحد فقط  و اللبا  و م ورية يحتوي أنَّ شجججججججارج الش  ،(2)الشدول  نتائج دل ت
 فيائل.  أربعأجلاس و ذ  األخيرة تلتمي إلى  خمسةتلتمي إلى 
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% 30 ا عن  إلى أنَّ عد  األشججشار التارعة لكل فيججيلة وجلس ونوج في شججارج معين يشب أالَّ تزيد نسججبت  لقد أشججار  العدند من الدراسججا 
 Santamour,1990; Jim and Liu, 2001; Pauleit et)  ج% على التوالي من مشموج عد  األشجججججججشار في الشجججججججار 10% و20و

al., 2002; Sjöman et al., 2011)) نشد أن  ، ذ  القيم. وبمقارنة اللسجبة المئوية لكل فيجيلة وجلس ونوج في شجارج الشم ورية مع
فعة مقارنة  مع سجبة مرت% و ي ن66.46يلة  ت نسجبة األفرا  التارعة ل ذ  الفيج لم تحقق المعيار المطلوب فقد بلى Palmaceaeالفيجيلة  

نالحظ أن  ،وفيما نتعلق راألجلاس .%30ألفرا  التارعة ل ا نسججججججبة أقل من أما الفيججججججائل األخرا فقد بلىت نسججججججبة ا ،المعطيا  المرجعية
د ان فضججججت أما نسججججبة األفرا  التارعة لاجلاس األخرا فق ،اريةأكبر ركلير من القيمة المعي Washingtoniaنسججججبة األفرا  التارعة للشلس 

كبيرة ولم تحقق اللسججججججججججججججبجة  filifera H. Washingtoniaاألفرا  التجارعجة لللوج. وأخيرا  نشجد أنَّ نسججججججججججججججبجة مقجارنجة مع القيمجة المعيجاريجةقيمت جا 
أما األنواج  ،ضجججججججمن الحدو  الملاسجججججججبة.Olea europaea L و.Melia azedrach Lللوعين  ل كانت نسجججججججبة األفرا  التارعةو   ،المطلوبة
موجو  في شججججارج الشم ورية و لاك تلوج   ،الطبيعي المتملل رالشججججشرةنقول أنَّ العليججججر  ،وباللتيشة ،كانت نسججججبة أفرا ا متدنيةفقد  األخرا 

يقلجل من أ ميجة  جذا التلوج  في الوحجدا  التيججججججججججججججليفيجة الم تلفجة ولكن المالحظ عجدم وجو  توزج ملت م لافرا  على األنواج الموجو ة ممجا
 ه.وقدرته على تحقيق أ داف

 مثالية األنواع الشجرية: تقدير .1.3
تمَّ رصجججججد القيم ال اصجججججة ركل   . لقدLi et al., (2011)تمَّ اسجججججت دام معا لة   ،لتقدنر مدا ملالية األنواج الشجججججشرية في شجججججارج الشم ورية 
 للششرة. والعو ة إلى المراجع ال اصة ببعد اليفا  الشكلية  معيار من خالل إجرام رعد القياسا  الكمية والوصفية

 :.Washingtonia filifera H. تقييم شجرة 1.3.1
 .(3شدول )ال رجا   10 رجة من أصل   7.13ُنالحظ من تطبيق المعا لة أنَّ أششار ن يل الواشلطونيا قد سشلت قيمة  

 ا العامةاتهلصف وثقلها والنقاط التي نالتها وفقاً  نطونيا  الواشنخيل عوامل المعايير األساسية لشجرة  .3جدول ال

 المعيار
 العامل المدروس

 الصفات العامة للعوامل
 ثقل العامل

W 

 10النقاط من

R 

 النتيجة

W*R 
 مالحظات

 طبيعة العامل التسلسل     

المنظر 

الطبيعي 

العام 

 للشجرة

 التاج 1

 ، متوسط الترتيب والتناسق

لمقارنة االرتفاع بالكنه قليل 

 ، مع طول الشجرة الكلي

 وي مسقطه كر

0.1089 6 0.6534  

 األوراق 2
مروحية الشكل ويصل طولها 

 م1.5إلى 
0.047 8 0.376  

 الجذع 3
 ، مستقيم لكنه طويل جداً 

 رمادي مشقق 
0.0674 6 0.4044  

 األزهار  4
جميلة  ، بيضاء ، صغيرة الحجم

 الرائحة 
0.0383 6 0.2298  

 الثمار 5
سوداء  ، عنبية شبه كروية

 اللون
0.0258 6 0.1548  

التأثير في 

بيئة  

 المدينة

  0.3318 7 0.0474 %65 متوسط كثافة التاج 6

  0.1212 6 0.0202 م  10 متوسط االرتفاع 7

8 
متوسط القطر على 

 ارتفاع الصدر
  0.302 10 0.0302 سم 66.87

  0.0524 1 0.0524 م 3 متوسط قطر التاج 9

مقاومة 

 إجهادات

 بيئة المدن

 فمقاومة الجفا 10

تستعمل في  ، تتحمل الجفاف

 تشجير المناطق الجافة )شلبي

 (2007وآخرون، 

0.0949 10 0.949 
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 (City of New York Parks & Recreation, 2013)سم  5:العمر الذي يصل فيه قطر جذع األشجار إلى  العمر المناسب للزراعة في الشوارع *

كششرة شارج. يعو  السبب في ذلك إلى الشذج المستقيم ما   نوعا   أنَّ ششرة ن يل الواشلطونيا مقبولة  نستطيع القول  ،بلام  على  ذ  اللتيشة
ولكن  ،لتعميرالمتمللة بدرجا  الحرارة المرتفعة والمل فضجججججججججججججة وتحمل التربة الفقيرة وقدرة اللوج على ا ج ا ا وقدرة اللوج على مقاومة اإل

وج األشججججشار كأعمدة على طول الشججججارج تفتقد ال نتلاسججججب مع ارتفاج التاج ال ضججججري فت  ر جذ نؤخذ عليه االرتفاج الكبير للشذج رشججججكل
 إضافة  إلى أن إمكانية إصارة  ذا اللوج رسوسة الل يل من األمور الواجب أخذ ا رعين االعتبار.،للحيوية 

 :.Melia azedarach Lتقييم شجرة اإلزدرخت  .1.3.2
 .(4شدول )ال رجا   10 رجة من أصل   7.72 ُنالحظ من تطبيق المعا لة أنَّ أششار االز رخت قد سشلت قيمة بلىت

 عوامل المعايير األساسية لشجرة االزدرخت وثقلها والنقاط التي نالتها وفقاً لصفاتها العامة  .4جدول ال

11 
مقاومة التربة 

 الفقيرة

تتحمل مختلف أنواع الترب  

تجود في الترب ولكنها 

الرملية تتحمل تراكيز مرتفعة 

 لملوحة التربة

0.0703 9 0.6327 
 

 

 مقاومة البرودة 12

الحرارة تتحمل انخفاض درجة 

ر بيئي للمناطق وتعتبر خيا

التي يزيد ارتفاعها عن 

 .م عن سطح البحر2800

لكنها تتأثر بالبرد الشتوي 

 االستثنائي

 دافئةالمنطقة  0.3304 8 0.0413

13 
مقاومة الحرارة 

 المرتفعة
  0.373 10 0.0373                تتحمل ارتفاع درجة الحرارة            

14 
رات مقاومة الحش 

 ضواألمرا

تُصاب بسوسة النخيل وتؤدي 

 إلى تدميرها 
0.0306 1 0.0306  

15 
مقاومة األضرار 

 الميكانيكية
  0.76 8 0.0950 عالية 

 التكاليف

16 
توفر البذور 

 والغراس

تتكاثر بالبذور الطازجة 

 ( 2007، شلبي)والفسائل
0.0521 6 0.3126  

17 

العمر المناسب 

للزراعة في 

 الشارع*

  0.544 8 0.0680 نواتس  8-5 من

18 
متوسط العمر 

 المتوقع
  0.5816 8 0.0727 سنة 60-40 من

  7.13 المجموع

 المعيار
 العامل المدروس

 ة للعواملالعامالصفات 
 ملثقل العا

W 

 10النقاط من

R 

 النتيجة

W*R      طبيعة العامل التسلسل 

المنظر 

الطبيعي 

العام 

 للشجرة

 التاج 1
األغصان مرتبة في  ، متناسق ، مرتب

 تفرعها
0.1089 10 1.089 

 0.235 5 0.047 متساقطة في الشتاء ، عادية األوراق 2

 0.5392 8 0.0674 متوسط الجمال ، مستقيم الجذع 3

 األزهار  4

 ، بنفسجية، جميلة لكنها صغيرة الحجم 

مدة إزهارها شهر  ، جميلة الرائحة

 ونصف

0.0383 8 0.3064 

 0.0258 1 0.0258 تحوي مواد سامة ، غير جميلة الثمار 5

التأثير في 

 بيئة المدينة

 0.3792 8 0.0474 %80 متوسط كثافة التاج 6

 0.0808 4 0.0202 م  6.19 متوسط االرتفاع 7

8 
متوسط القطر على 

 ارتفاع الصدر
 0.1812 6 0.0302 سم  26.4

 0.2096 4 0.0524 م  5.91 متوسط قطر التاج 9

مقاومة 

 إجهادات

 بيئة المدن

 مقاومة الجفاف 10

تستعمل في تشجير  ، تتحمل الجفاف

 /ملم أمطار 250المناطق الجافة حتى 

 ( 2007 ، شلبيسنة )

0.0949 10 0.949 
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نوعا ما كشجشرة شجارج بوضجع ا الرا ن. يعو  سجبب اللقا  المقبولة التي  ملاليةنسجتطيع القول أنَّ شجشرة اإلز رخت   ،اللتيشةلام  على  ذ  بو 
الشميل وقدرة الشججججشرة على تحمل الرائحة واللون  إلى الشذج المسججججتقيم نسججججبيا  والتاج الملت م الشججججكل واألز ار ذا   ،سججججشلت ا  ذ  الشججججشرة

 رجا  الحرارة المتطرفة والشفاف وأيضا  وس ولة اإلكلار والسن المبكر لللضج.المتمللة بد ج ا ا اإل
 تقييم شجرة الزيتون: .1.3.3

 ( .5ل رقم) رجا  جدو  10    رجة من أصل  6.76من تطبيق المعا لة تبين أنَّ أششار الزيتون قد سشلت قيمة بلىت 
 الزيتون وثقلها والنقاط التي نالتها وفقاً لصفاتها العامة عوامل المعايير األساسية لشجرة  .5ول جد ال

 الفقيرة مقاومة التربة 11

تتحمل الترب الفقيرة ولكنها تجود في 

الترب الخصبة ال تتأثر كثيراً بالتركيب 

 لفيزيائي و الكيميائي للتربة   ا

0.0703 8 0.562 

 مقاومة البرودة 12
–تتحمل انخفاض درجة الحرارة حتى 

15 
0.0413 10 0.413 

13 
مقاومة الحرارة 

 المرتفعة

                          فاع درجة الحرارة  تتحمل ارت

 (2007، شلبي)
0.0373 10 0.373 

14 
مقاومة الحشرات 

 واألمراض

قوية )قليل ما تصيبها األمراض 

والحشرات بسبب احتواء أجزائها على 

مواد كيميائية قاتلة للحشرات()خضر 

 (2010، وآخرون 

0.0306 8 0.245 

15 
مقاومة األضرار 

 الميكانيكية
 0.57 6 0.0950 لة الكسر متوسطة األغصان سه

 التكاليف

 توفر البذور والغراس 16

ً تتكاثر   بالبذور دون معاملة وخضريا

بالعقل والفسائل )متوفر وكافي( 

 (2007، )شلبي

0.0521 10 0.521 

17 
العمر المناسب 

 للزراعة في الشارع
 0.680 10 0.0680 سنوات 5أصغر من 

 0.364 5 0.0727 سنة 30 وقعمتوسط العمر المت 18

 7.72 المجموع

 المعيار

 العامل المدروس

 الصفات العامة للعوامل
 ثقل العامل

W 

النقاط 

 10من

R 

 النتيجة

W*R      طبيعة العامل التسلسل 

المنظر 

الطبيعي 

العام 

 للشجرة

 تاجال 1
واألغصان غير  ، خلخل متوسط الكثافةشبه كروي وم

 مرتبة في تفرعها
0.1089 5 0.5445 

 0.235 5 0.047 جلدية  ، عادية األوراق 2

 الجذع 3

أملس في األعمار الفتية ومع تقدم العمر يفقد االستدارة 

نتيجة نمو بعض األجزاء على حساب أجزاء أخرى، 

 مر الشجرة وملتو  وهو سميك ويزداد سمكاً بزيادة ع

والتعرجات  مما يكسبه نوعاً من ومليء  بالعروق 

 الجمال

0.0674 8 0.5392 

 0.1532 4 0.0383 صغيرة الحجم ليس لها قيمة جمالية عالية األزهار  4

 0.0258 1 0.0258 غير جميلة  الثمار 5

التأثير في 

 بيئة المدينة

 0.3318 7 0.0474 %70 متوسط كثافة التاج 6

 0.0404 2 0.0202 م  4.39 اعمتوسط االرتف 7

8 
متوسط القطر على 

 ارتفاع الصدر
 0.1208 4 0.0302 سم 15.36

 0.1048 2 0.0524 م  3.46 متوسط قطر التاج 9

مقاومة 

 إجهادات

 بيئة المدن

 0.949 10 0.0949 تتحمل الجفاف  مقاومة الجفاف 10

 مقاومة التربة الفقيرة 11
ليلة العمق وقيرة والمحجرة تتحمل الترب الفق

 والخصوبة وتجود في التربة الخصبة
0.0703 8 0.5624 

 0.3304 8 0.0413 تتحمل البرودة تجود في األجواء الدافئة مقاومة البرودة 12

13 
مقاومة الحرارة 

 المرتفعة
 0.2984 8 0.0373 تتحمل ارتفاع درجة الحرارة                            
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أثر  سججلبا  على  بق ي  ر أنَّ من األمور التيوبلام  على ما تقدم اليمكن اعتبار شججشرة الزيتون ملالية السججت دام ا كشججشرة شججارج. مما سجج 
لمار القيمة التفضجججيلية ل ذا اللوج االرتفاج وقطر التاج اليجججىيرين. إضجججافة  إلى ما ذكر فإنَّ االن فاض الشجججدند للقيمة الشمالية لاز ار وال

 ر سلبا  على القيمة الرقمية للششرة. أث
 : L  Ficus nitida تقييم شجرة التين الالمع . .1.3.4

 .(6شدول )ال رجا   10 رجة من أصل   7.15ا لة أنَّ أششار التين الالمع قد سشلت قيمة تفضيلية بلىت ُنالحظ من تطبيق المع
 وثقلها والنقاط التي نالتها وفقاً لصفاتها العامة   التين الالمععوامل المعايير األساسية لشجرة . 6جدول ال

14 
ة الحشرات مقاوم

 راضواألم

تصاب ببعض األمراض كبسيال الزيتون   )ضعيفة نسبياً 

 (وغيره من األمراض
0.0306 4 0.1224 

15 
مقاومة األضرار 

 الميكانيكية
 0.76 8 0.0950 األغصان  غير سهلة الكسر  ، قوية

 التكاليف

 توفر البذور والغراس 16
فر تتكاثر بالبذور دون معاملة وخضريا بالعقل )متو

 وكافي( 
0.0521 10 0.521 

17 
العمر المناسب 

 للزراعة في الشارع
 0.408 6 0.0680 سنوات 10-9أصغر 

 0.727 10 0.0727 60أكبر من  متوسط العمر المتوقع 18

 6.76 المجموع

 المعيار
 العامل المدروس

 امة للعواملالصفات الع
 ثقل العامل

W 

 10النقاط من

R 

 النتيجة

W*R طبيعة العامل التسلسل 

المنظر 

الطبيعي 

العام 

 للشجرة

 التاج 1
عريض ومنتظم ومدور التاج 

 واألغصان متناسقة في تفرعها
0.1089 10 1.089 

 0.235 5 0.047 جلدية ولماعة لونها أخضر داكن األوراق 2

 الجذع 3
يم والقلف أملس لونه مستق

 رمادي
0.0674 8 0.5392 

 0.0383 1 0.0383 ليس لها قيمة جمالية األزهار 4

 0.0258 1 0.0258 ليس لها قيمة جمالية الثمار 5

التأثير في 

 بيئة المدينة

 0.4266 9 0.0474 %90 متوسط كثافة التاج 6

 0.0404 2 0.0202 م  3.35 متوسط االرتفاع 7

8 
طر على متوسط الق

 ارتفاع الصدر
 0.2416 8 0.0302 سم 34.34

 0.1048 2 0.0524 م  3.94 متوسط قطر التاج 9

مقاومة 

 إجهادات

 بيئة المدن

 مقاومة الجفاف 10

ضعيفة نسبياً حيث تتطلب مقنن 

 مائي عادي إلى عالي نسبياً 

 (2007، شلبي )

0.0949 4 0.3796 

 مقاومة التربة الفقيرة 11
في الترب  ضعيفة نسبياً تجود

 الغنية
0.0703 4 0.2812 

 مقاومة البرودة 12
قوية نسبياً تجود في األجواء 

 ( 2007، شلبيالدافئة )
0.0413 8 0.3304 

13 
مقاومة الحرارة 

 المرتفعة

قوية تتحمل ارتفاع درجة الحرارة 

 درجة مئوية 40فوق 
0.0373 10 0.373 

14 
مقاومة الحشرات 

 واألمراض
 0.306 10 0.0306 اً ما تصاب بأمراضنادر ، قوية

15 
مقاومة األضرار 

 الميكانيكية
 0.950 10 0.0950 قوية

 التكاليف

 البذور والغراستوفر  16
تتكاثر بالعقل بسهولة             

 (2007، )شلبي
0.0521 10 0.521 

17 
العمر المناسب 

 للزراعة في الشارع
 0.544 8 0.0680 سنة5 أصغر من 

 0.727 10 0.0727 سنة 60أكبر من  سط العمر المتوقعمتو 18

 7.15 المجموع
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يمكن اعتبار شجشرة التين الالمع مقبولة نوعا  ما السجت دام ا كشجشرة شجارج. مما سجبق ي  ر أنَّ من األمور التي أثر  لام  على ما تقدم بو 
والتي أثر  سجججلبا  على كلٍّّ من  ارتفاج  ،ضجججري ألغلب األشجججشارأعمال القص والتشجججكيل للتاج ال سجججلبا  على القيمة التفضجججيلية ل ذا اللوج 

قطر الشذج على ارتفاج اليججججججدر. إضججججججافة  إلى ما ذكر فإنَّ االن فاض الشججججججدند للقيمة الشمالية لاز ار الشججججججشرة وقطر التاج ال ضججججججري و 
 واللمار أثر سلبا  على القيمة الرقمية للششرة. 

 :Ligustrum ovalifoliumتقييم شجرة  .1.3.5
 .(7شدول )ال رجا   10 رجة من أصل   6.64  بلىتمن تطبيق المعا لة تبين أنَّ أششار الليىيستروم قد سشلت قيمة تفضيلية 

 عوامل المعايير األساسية لشجرة الليغيستروم وثقلها والنقاط التي نالتها وفقاً لصفاتها العامة . 7جدول ال

لبا  الليىيسجججتروم ملالية السجججت دام ا كشجججشرة شجججارج. مما سجججبق ي  ر أنَّ من األمور التي أثر  سججج وبلام  على ما تقدم اليمكن اعتبار شجججشرة 
ا اللوج االرتفاج وقطر التاج اليجججججىيرين . إضجججججافة  إلى ما ذكر فإنَّ االن فاض الشجججججدند للقيمة الشمالية لاز ار على القيمة التفضجججججيلية ل ذ

 للششرة.  أثر سلبا  على القيمة الرقمية والشذج واللمار
 االستنتاجات:
عدم مراعاة إلضجججافة إلى  ا، رشريةفي الشجججريط ال ضجججري لليجججفوف الشججج ا  تقطع ، ووجو األنواج المزروعة ألغلبملالية  رجة التدني قيمة 

 اللسب الملالية من الوحدا  التيليفية.

 المعيار
 العامل المدروس

 للعوامل الصفات العامة
 ثقل العامل

W 

 10النقاط من

R 

 النتيجة

W*R      طبيعة العامل التسلسل 

المنظر 

الطبيعي 

العام 

 للشجرة

 التاج 1
 ، شبه كروي ومخلخل متوسط الكثافة

 واألغصان غير مرتبة في تفرعها
0.1089 5 0.5445 

 0.235 5 0.047 جلدية ، عادية  األوراق 2

 0.4044 6 0.0674 ما وليس فيه خصائص مميزة مستقيم نوعاً  الجذع 3

 األزهار  4
صغيرة الحجم ليس لها قيمة جمالية عالية 

 وتسبب حساسية
0.0383 4 0.1532 

 0.0258 1 0.0258 غير جميلة  وسامة الثمار 5

التأثير في 

 بيئة المدينة

 0.3318 7 0.0474 %70 متوسط كثافة التاج 6

 0.0404 4 0.0202 م  6.26 متوسط االرتفاع 7

8 
متوسط القطر على 

 ارتفاع الصدر
 0.1208 6 0.0302 سم 26.51

 0.1048 2 0.0524 م  4.32 متوسط قطر التاج 9

مقاومة 

 إجهادات

 بيئة المدن

 0.7592 8 0.0949 إلى حد ماتتحمل الجفاف  مقاومة الجفاف 10

 مقاومة التربة الفقيرة 11
يلة الترب الفقيرة والمحجرة وقلمل تتح

 العمق والخصوبة وتجود في التربة الخصبة
0.0703 7 0.4921 

 0.3304 8 0.0413 تتحمل البرودة تجود في األجواء الدافئة مقاومة البرودة 12

13 
مقاومة الحرارة 

 المرتفعة
 0.2984 8 0.0373 تتحمل ارتفاع درجة الحرارة                            

14 
مقاومة الحشرات 

 اضواألمر
 0.2448 8 0.0306 ال تصاب بأمراض تؤثر على النبات 

15 
مقاومة األضرار 

 الميكانيكية
 0.665 7 0.0950 األغصان  غير سهلة الكسر  ، متوسطة

 التكاليف

 والغراستوفر البذور  16
 ً بالعقل  تتكاثر بالبذور دون معاملة وخضريا

 )متوفر وكافي( 
0.0521 10 0.521 

17 
العمر المناسب 

 زراعة في الشارعلل
 0.544 8 0.0680 سنوات 6-8

 0.727 10 0.0727 60أكبر من  متوسط العمر المتوقع 18

 6.64 المجموع
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 من أ مية الىلى اللباتي في الشججججارج.  مما سججججبب تشججججو ا  لشمالية الشججججارج وقلل  ،الشججججارجتوزج غير ملت م لافرا  بين األنواج الموجو ة في  
راإلضجججافة إلى وجو   والتقليم الشائر.  رعايةالب إ مال األشجججشار وسجججوم عمليا  رسجججب  وجمال الشجججارج تأثير األشجججشار في بيئة ةتدني نسجججبو 

 المحد ة لمل ر ا العام. ليفا اختالف األششار راتفاو  في القيمة الشمالية للشارج رسبب 
 لتوصيات:ا

دنلة الالذقية وكشججف  متارعة الدراسججة العلمية على رقية الشججوارج الرئيسججية لمدنلة الالذقية للتعبير عن الواقع الحقيقي ألشججشار الشججوارج في م
والتأكد من   ،مة لتشجججججججشير الشجججججججوارجاختيار األنواج اللباتية المحلية التي تحقق الشجججججججرو  والضجججججججوارط العلمية الالز ، و والضجججججججعف  مواطن القوة

التيججججججليفية   مراعاة اللسججججججب الملالية من الوحدا ، و مالممة األنواج واألصججججججلاف اللباتية المرا  زراعت ا لل روف البيئية المحلية قبل زراعت ا
 %.30% وأي فييلة عن 20% وأي جلس عن 10رحيث ال تزيد نسبة أي نوج عن  ،علد تششير الشوارج

إعا ة الل ر في سججياسججة تقليم ، و مراعاة الضججوارط العلمية فيما ي ص عالقة الشججشرة مع العلاصججر ال لدسججية اإلنشججائية وال دمية في الشججارج
واعتمجا  كجا ر مجدرب للقيجام ب جذ   ،صججججججججججججججحجة اللبجاتجا و ة الزراعيجة للمحجاف جة على جمجال  ومتجارعجة عمليجا  ال جدمج   ،األشججججججججججججججشجار في الشججججججججججججججوارج

 استكمال تششير الفشوا  الحاصلة في اليفوف الششرية للشوارج مع األخذ رعين االعتبار الضوارط القياسية.و  العمليا .
 :لمراجعا

ة كلي ،رسججججالة ماجسججججتير  .يةمدنلة الالذقرعد الشججججوارج في   . تقييم ال يججججائص الشججججكلية واألثر العمراني ألشججججشار(2014)  بالل ،السججججيد
 .سورية ،جامعة تشرين ،الزراعة

مية لشججججارج . تحليل اليججججفوف الشججججشرية وأثر ا في العلاصججججر ال لدسججججية اإلنشججججائية وال د(2014) رانزيدوخالد   أمينوطالل ؛ بالل  ،السججججيد
 . 341-323 :(3)36. لوجيةسلة العلوم البيو سل ،راسا والدلة جامعة تشرين للبحوث . مشسورية رمدنلة الالذقية
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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. The research dealt with the analysis of 

tree rows and studied the diversity of trees and determined their idealism in Al-

Gomhouria Street in Latakia City. Results of this paper revealed prominent 

breaks in the arboreal rows, and that these rows contained five botanic species 

(Washingtonia filifera H., Melia azedarach L., Olea europaea L., Ligustrum 

ovalifolium and Ficusnitida L.) and the results showed that the ratios of many 

taxonomic units were not ideal, and it was noticed the irregular distribution of 

individuals between the types found in the street, which caused distortion of the 

beauty of the street and underestimated the importance of vegetation cover in the 

street. Findings showed a decrease in the value of the idealism of the four tree 

species where (Ligustrum ovalifolium) attained of 6.64/10 and (Olea europaea 

L.) 6.76/10 and (Washingtonia filifera H.) 7.13/10 and (Ficusnitida L.) 7.15/10, 

while the degree of (Melia azedarach L.) attained a better degree 7.72/10.  

Key words: Street trees, Idealism degree, Latakia, Syria. 
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