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 سورية   –محمية األرز والشوح في صلنفة   في لمجموعات الحرجيةا تركيب وبنيةدراسة 

  ( 1) سماهر دمسرخوو ( 1*) عبير ابراهيم

 ، الالذقية، سورية.تشرين جامعة ،كلية الهندسة الزراعية ة، قسم الحراج والبيئ (. 1)
  (.ink_abeer@yahoo.com)*للمراسلة: عبير إبراهيم. البربيد اإللكتروني: 

 16/01/2019تاريخ القبول:    07/10/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 Cedrus libani    في غابة األرز اللبناني  الموجودةهدف هذا البحث إلى دراسة بنية المجموعات الحرجية  

A. Richard   وذلك من    ،يةر سو ب  ي لسلسلة الجبال الساحلية في منطقة صلنفةالطبيعية على السفح الشرق
الخصائص الدندرومترية للمجموعات الحرجية ت فيها ُدرس؛ ²م 100عينة بمساحة  46 ل تحديدخال

مقارنة متوسطات القياسات الحراجية   تم  المساحة القاعدية، والتغطية التاجية(.  و االرتفاع،  و القطر،  و )الكثافة،  
ذلك  % و  5توى المعنوية سعند م Wallis Test-Kruskal (KW)باستخدام اختبار غير بارامتري 

جية المدروسة بتنوع كبير ايز المجموعات الحر تم  أظهرت النتائج  .SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي 
إضافًة    ،ل األرز اللبناني النوع الحراجي السائد فيها رغم عدم توزعه بشكل متجانس؛ شك  لبنيةوا  لتركيبفي ا

السنديان و ،  .Juniperus drupacea Labill ة بالعدريشلثتم  إلى مجموعة أخرى من األنواع الحراجية الم
السنديان و ، .Ostrya carpinifolia Scop الصلع الشرديو ، .Quercus infectoria Oliv البلوطي
 .Quercus cerris L. subspالسنديان شبه العزري و  ،Quercus libani Olivاللبناني

pseudocerris (Boiss.) Chalabi  ، السنديان البرانتيو Quercus brantii Lind.  ، الدردار  و
تفوق و  . .Quercus calliprinos Weeb  ، وأخيرًا السنديان العادي .Fraxinus orunus Lالتزييني

في حين تراجعت شاباته في  خصائصه الحراجية على األنواع الشجرية األخرى، كافة  األرز اللبناني في
السنديان شبه العزري ولعل أهمها  ،ى لحراجية األخر اخصائصها الحراجية كافًة أمام العديد من األنواع 

 والعدريش.        
 ، األرز اللبناني، صلنفة، سورية.الدندرومتريةبنية المجموعة الحرجية، الخصائص : الكلمات المفتاحية 

: المقدمة  
في    IUCN   (International Union for Conservation of Nature)ُيصنف األرز اللبناني حسب االتحاد الدولي لصون الطبيعة  

في سورية، ونتيجًة  .LR / nt :(Lower Risk and Near Threatened) (IUCN, 2000 )قائمة األنواع على وشك التهديد  
لالستغالل البشري لغابات األرز اللبناني خالل فترة طويلة من الزمن؛ فقد أصبحت مجموعات األرز اللبناني الطبيعية مقيدة بشدة في 

وبشكل بقع متناثرة في صلنفة وجوبة برغال؛ بلغت  (،FAO, 1986; Khuri et al., 2000)  ل الساحليةمالي من الجباشالقسم ال
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(. كما يعاني الجزء األكبر من هذه البقع تدهورًا بالغًا 2016على التوالي )ابراهيم،  كتاراً هـ 219.43و تاراً كهــ 35.29مساحتها الفعلية 
(. عالوة على  Chalabi, 1980)  ACورة أيضًا مقطعها من النموذج ربة متده%، والت 50لى إ  40حيث ال تتجاوز التغطية الشجرية 

رارية في  تم  وهذا يعني أن قدرتها على االس ذلك، تعاني بقايا الغابات األوجية هذه من الندرة الشديدة في التجدد الطبيعي لألرز اللبناني
 . (Nahal, 2003)إعادة بنائها الذاتي قد أصبحت في خطر 

نة لهااألنواع  بكيب المجموعة الحرجية  ر ت  عن  ُيعبر عن البنية الحراجية  بتوزع األفراد حسب أبعاد هذه األفراد وعمرها ويمكن   ويعبر  ،المكو 
أبعاد هذه و ، الحرجية التوزع المكاني األفقي والعمودي ألفراد المجموعة (:Oliver and Larson, 1990أن يعبر عن ذلك باآلتي )

كما يمكن التعبير عن البنية الحراجية بإحدى هذه ، و عمر أفراد المجموعةو ، لورقية،......إلخالمساحة او اج، ضمنًة حجم التتاألفراد م
أبعاد األنواع )القطر على ارتفاع و تركيب األنواع، ثلة بتم  إن لدراسة الخصائص البينوية للمجموعة الحرجية الم المفردات أو بمجملها.

المكاني لألشجار المفردة؛ أهمية كبيرة في فهم العمليات البيئية وديناميكية الغابة   يعي، والترتيبالتجدد الطبو ، رالعمو الحجم(، و الصدر، 
 Lingua et)وفي فهم وإدارة النظم البيئية الحراجية من جهة أخرى  (Fritts and Swetnam, 1989)على المدى الطويل من جهة 

al., 2008) )وبشكٍل جيٍد التأثيرات البشرية مثل: تطبيقات اإلدارة، ة ظروف النمو مجموعة الحرجيل. كما تعكس الخصائص البينوية ل
 (Lingua et al., 2008). التغير المناخي الرعي من قبل السكان المحليين، والعواشب البرية، و و 

مية اإلضاءة تأثيرها في ك  باتات من خاللنوفي توزع ال  ،في التنوع النباتي على أرض الغابة  والعمودية  تؤثر بنية المجموعة الحرجية األفقية
 ، وتعد التغطية النبتية والخصائص الحراجية )الدندرومترية(Wallace, 1992;  Jules  et al., 2008)) الواصلة إلى سطح التربة

  وذلك  ،ةالحرجيموعات  جمالوالتي يمكن أن تكون مرتبطة باإلدارة المطبقة في هذه    ،لمجموعة الحرجية من العناصر األساسية لهذه البنيةل
لتؤدي بذلك البنية الحراجية دورًا مهمًا في  ؛ (Thomas et al., 1999)عن طريق تأثيرها في كمية اإلضاءة الواصلة إلى سطح التربة 

 (.  Pipp et al., 2001مساعدة الحراجيين في إدارة المجموعات الحرجية )
الطبية....إلخ(  و التاريخية، و ن النواحي )االقتصادية، تها في كثير مالمقدسة وأهمي يز شجرة األرز اللبنانيتم  تأتي أهمية هذا البحث من 

تكمن  .من جهة أخرى  ومن تدهور غاباتها الطبيعية من جهة وعدم وجود الدراسات الكافية التي تتناول بنية مجموعاتها الحرجية الراهنة
ي الطبيعية على السفح الشرقي لسلسلة الجبال األرز اللبناناهنة في غابة  ر مجموعات الحرجية التركيب وبنية ال  أهداف هذا البحث في دراسة 
في ظل الظروف البيئية رار متاالسومدى قدرتها على  ، وذلك في إطار الوقوف على مستقبل هذه الغابة ، الساحلية في منطقة صلنفة

 رارها.تم  تجددها واساستقرارها وبالتالي    ي يضمنكل األمثل الذشوذلك بما يخدم الحقًا حماية وإدارة غابة األرز اللبناني الطبيعية بال،  الراهنة
   :هوطرائق البحث مواد

 : موقع الدراسة – 1
   1350تحت اسم محمية األرز والشوح وبمساحة 1996أُعلن المعقل الوحيد النتشار األرز اللبناني طبيعيًا في سورية كمحمية منذ عام 

الطابق البيومناخي  شمااًل في 35°41' و 35°29ن خطي عرض 'شرقًا وبي 36°17' و 36°10بين خطي طول ' محميةالتقع  كتارًا.هـ
  صلنفة في منطقتي الجزء الشمالي من سلسلة الجبال الساحلية السورية على سفحها الشرقي من لجبلي النطاق افي  البارد وشديد الرطوبة

نبي متى قمة سلسلة متجهة من  شك ل جبل ال(. ي1شكل  ال)   (2004)مشروع صون التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية،    جوبة برغالو 
يتواجد التجمع  ؛ إذحيث تنمو أشجار األرز اللبناني ،م مقابل سهل الغاب 1580تصل أعلى قممها إلى ارتفاع  الشمال إلى الجنوب
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ا القاسية وكله سية الجوراسيةلناشئة على الصخور الك ة على ترب ،م عن سطح البحر 1000الرئيسي لألرز اللبناني ابتداًء من ارتفاع 
تاز تم  سم، كما   105و   15 (. يتراوح عمق التربة التي ينمو فيها األرز بين  1989مكونة من الكلس القاسي والكلس الدولوميتي )مرتيني،  

 (.  1991بحموضة معتدلة )فارس وآخرون،   الترب عادةهذه 

 
 . (2016)ابراهيم،  ة وجوبة برغالفالتوزع الطبيعي لألرز اللبناني في غابتي صلن . 1شكل ال

  :اقتطاع العينات – 2
. وذلك من خالل  2017في محمية األرز والشوح في صلنفة في شهري كانون األول وكانون الثاني عام البنية الحراجية ُأجريت دراسة 

عن  م  1450حتى ارتفاع و م  1210م بدءًا من ارتفاع  200 -  100جنوب( كان البعد بينها  – خطوط عرضانية )شمال  5اختيار 
م ءفي الخط األعلى وذلك بما يتال 13في الخط األدنى و 6سطح البحر. ُحدد في كل خط عرضاني منها عددًا من العينات تراوح بين 

مساحة  بعينًة  46مع ظروف الموقع الطبوغرافية وتوزع األرز اللبناني إضافًة إلى إمكانية الوصول اآلمن إلى تلك المواقع؛ فكان عددها 
 GPSات الجغرافية لمراكز العينات بواسطة جهاز تحديد المواقع الجغرافية ي(. ُحددت اإلحداث1لحق مالم( )  10× 10)  ²م 100

(Geographic Position System) (2شكل  ال .) 

 
 مراكز عينات الدراسة في منطقة صلنفة.  .2شكل ال



 

Ibrahem and Damserko – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 336-350 February 2020 
 

 2020  فبراير/شباط  350- 336(: 1)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة   –  ودمسرخو  إبراهيم 339

  :القياسات المنفذة -3
: األشجار الناضجة األفراد التي قطرها على  وهي  في كل عينة من عينات الدراسة  األفراد  ة لكافةيقياس وحساب الخصائص الدندرومتر   تم  

قطرها  وأفراد التجدد والتيسم،  10سم و>  5 ≤( بين DBHاألفراد التي يتراوح قطرها ) سم، الشابات 10 ≤(  DBHارتفاع الصدر )
(DBH أقل من )سم. وهذه الخصائص هي:  5 

 حساب هذه الكثافة في الهكتار.  تم    ثم  ومن    من العينات المدروسة،  ةد ولكافة األنواع في كل ِّ عينع األفراعد  جمي  تم  :  كتار(ه /*الكثافة )فرد
أما األفراد التي يقل  ،م( 1.3م على ارتفاع الصدر ) 2محيط جميع األشجار والشابات التي يزيد ارتفاعها عن  قياس تم  : *القطر )سم(
بواسطة الشريط المتري ومن خالله ُحسبت أقطار وذلك    .سم عن سطح األرض  50فاع  ها على ارتقياس محيط  تم  د  قم؛ ف  2ارتفاعها عن  

 األفراد.   
م؛ فقد   2ستخدام مسطرة كريستين لألشجار الناضجة والشابات الطويلة. أما األفراد التي ارتفاعها دون  اقياس االرتفاع ب  تم  *االرتفاع )م(:  

 المتري. استخدام الشريط بقياس ارتفاعها  تم  
حساب المساحة القاعدية لكل أشجار وشابات األنواع الحراجية في العينات المدروسة ومن ثم ُحسبت  تم  (:  كتاره/²*المساحة القاعدية )م

 في الهكتار.   
ك بقياس احة العينة. وذلسحساب نسبة مساحة مساقط تيجان األشجار والشابات في العينة إلى م تم  *التغطية الشجرية والشجيرية )%(: 

 اتجاهات، وذلك بواسطة الشريط المتري.    4قياسه في    تم  اج )م( في االتجاهين الرئيسين لكافة األنواع ما عدا األرز اللبناني فقد  عرض الت
  الميتة في  فراد ألمقطوعة(، وعدد ا، م( وعدد األفرع ووضعها )ميتة 1.3)على ارتفاع أقل أو أعلى من  مالحظة مستوى التفرع تم  كما 

 وذلك من خالل مالحظة عدد األفراد المقطوعة داخل كل عينة من العينات المدروسة.     النشاط البشري ، وكذلك المدروسةالعينات 
 :التحليل اإلحصائي

لمعنوية عند مستوى ا  Kruskal –Wallis (KW)  ثلًة باختبارتم  مقارنة متوسطات القياسات الحراجية باستخدام اختبارات غير بارامترية م  تم  
حيث ال يكون عندها فروقًا معنوية بين  p > 0.05تحديد العتبة الحرجة بالقيمة  تم  . SPSS% وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  5

   .  P >  0.01وتكون هذه الفروق معنوية جدًا عند القيمة  p < 0.05  المتوسطات، بالمقابل توجد فروق معنوية عند القيمة
 :ائج والمناقشةتالن
 :الخصائص الدندرومترية  لألشجار -1

  القياسات الحراجية كافة    ( في p<    0.01)   المدروسة  األنواع الحراجية  بين    فروق معنوية عالية  أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود 
   المعياري. نحرافاال ±متوسط الكر ذ؛ تم  المقاسة شجارلأل المساحة القاعدية، والتغطية التاجية( و االرتفاع، و القطر،  و )الكثافة، 

 :)شجرة/هكتار( الكثافة -1 -1
شـجرة في العينة   17.56شـجرة وبمتوسـط قدره   21.54  ±  316بلغت الكثافة الشـجرية لألنواع الحراجية الموجودة في العينات المدروسـة  

 46.83 ± 687الشــــــــــــــجريـة  نوعـًا( أي بلغـت الكثـافـة 18الواحـدة وذلـك على مســــــــــــــتوى أشــــــــــــــجـار األنواع الموجودة في هـذه العينـات )
ــجرة ــط قدره بو كتار، ه/شــــ ــجرة  38.16متوســــ ــجار بين نوع  كتاره/شــــ ــحًا في عدد األشــــ . يعكس هذا االنحراف المعياري الكبير تباينًا واضــــ

 Rhus cotinus( وأدناها للسـماق البقصـيكتارشـجرة/ه  1.62  148±حراجي وآخر؛ إذ كانت الكثافة الشـجرية األعلى لألرز اللبناني )
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L.   (  ±2.170.15 ــجرة /ه ــجرة/ه  1.97±126اللبناني من حيث الكثافة العدريش )  تال األرز (.كتارشـــــ ــنديان كتارشـــــ ( ومن ثم الســـــ
(  كتارشــجرة/ه  1.1±67( وتاله الســنديان اللبناني )كتارشــجرة/ه  1.68  ±87( ثم الصــلع  الشــردي )كتارشــجرة/ه  1.44±93)   البلوطي

ــبه العزري  ــنديان شــ ــنديان الكتارشــــجرة/ه  1±57)  ومن ثم الســ   ( ومن ثم الدردار التزييني كتارشــــجرة/ه  0.62±28نتي )ار ب( وتاله الســ
 (. 3شكل ال( )كتارشجرة/هـ 0.57±17( ومن ثم السنديان العادي  )كتارشجرة/هـ 0.45  20±)

إلى السماق البقصي؛ إذ لم تتجاوز   تجدر اإلشارة إلى وجود أشجار بعض األنواع الحراجية في العينات المدروسة بنسبة ضيئلة جدًا إضافةً 
 Juniperusالشربين و ،  .Carpinus orientalis Millلى التوالي الشرد الشرقي تار والتي هي ع أشجار في الهك 10كثافتها 

oxycedrus L. ،قيقب  والAcer hermoneum Bornm. et Sshwer.(=A. monspessulanum L.) وكانت القرانية .
Cornus australis C. A.Mey  ، الغبيراء الممغصة  وSorbus torminalis Crantz.  ، الغار  وLaurus nobilis L.   ، االصطركو 

Styrax officinalis L. ، قيقب والAcer tauricolum  Boiss. et Bal.   شكل ال) (كتارشجرة/هــ  0.2 ± 4امًا )تم  بنفس الكثافة
3 .) 

 
 أشجار األنواع الحراجية في العينات المدروسة.  كثافة  .3شكل ال

 :()سم القطر – 2 -1
أما بقية  ،سم لألرز اللبناني 15.75 ± 35.05وسم للغبيراء الممغصة  1.13±  12.26  بينشجار المدروسة وح متوسط قطر األاتر 

±   31.24األنواع الحراجية فقد تراوحت قيم متوسطات أقطارها بين القيمتين السابقتين حيث تال األرز اللبناني مباشرة السنديان اللبناني )
سم(؛ تعكس قيم االنحراف المعياري المرتفعة وجود تفاوت كبير بين أقطار  23.68±   30.45طي )السنديان البلو   مسم( ومن ث 17.64

 (.  4شكل الالنوع الواحد في العينات المدروسة )
سم. كما كان قطر أضخم شجرة  10.19سم وقطر أصغرها  73.57هو أظهرت النتائج أن قطر أضخم شجرة أرز لبناني مقاسة كما 

في حين تساوى قطر أصغر شجرتين مقاستين من كال  ،سم على التوالي 135.35، 70.06لوطي مقاستين وسنديان بناني بسنديان ل
م( ولذلك لم   4سم وارتفاع  11.15سم. كما ُوجدت شجرة سماق بقصي واحدة في العينات المدروسة )بقطر  10.19النوعين والذي بلغ  

 ة بها.  ص من حساب المؤشرات اإلحصائية الخا يتم التمكن
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 متوسط أقطار أشجار األنواع الحراجية في العينات المدروسة. .4شكل ال

 )م(: االرتفاع -3 -1
  ± 11.01أظهرت القياسات أن األشجار األكثر ارتفاعًا في العينات المدروسة هي أشجار األرز اللبناني حيث بلغ متوسط ارتفاعها 

األرز اللبناني غير متجانس نسبيًا  في العينات المدروسة وتبتعد  قيمته   أن ارتفاع أشجارمما يدل على    ،يربم بانحراف معياري ك  4.26
ان السنديان ك (. 5شكل الم )  1.14  ±  4.08كثيرًا عن المتوسط، في حين كان الشرد الشرقي أقل األشجار ارتفاعًا وبلغ متوسط ارتفاعه 

هناك تقارب بارتفاع أشجار  لوحظم(، كما  2.70±  8.39ع )من حيث االرتفا لألرز اللبناني باللبناني من بين األنواع السائدة األقر 
 (. 5شكل الاألنواع الحراجية في العينات المدروسة )

 
 .متوسط ارتفاع أشجار األنواع الحراجية في العينات المدروسة .5شكل ال

 (:هكتار/2)م المساحة القاعدية -4 -1
 كتار، هـــ/²م  0.32±    47.76أي ما يعادل    ²م  0.32±    21.97في العينات المدروسة إلى    جمالية لألشجاراحة القاعدية اإلسوصلت الم

حيث يشير صغر قيمة االنحراف المعياري إلى التقارب النسبي في المساحة القاعدية بين أشجار األنواع الحراجية في هذه العينات. إذ  
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،  0.24 ± 10.82واألرز اللبناني والسنديان اللبناني والذي بلغ )سنديان البلوطي ألشجار كل من ال تقارب متوسط المساحة القاعدية 
 ( على التوالي.     كتاره/²م 0.11 ± 6.76،  0.10 ± 17.10

ا القاعدية  هأي أظهرت أشجار كل من السنديان البلوطي واألرز اللبناني والسنديان اللبناني في العينات المدروسة قيمًا مرتفعة في مساحت
%( على التوالي من قيمة المجموع الكلي لمتوسطات المساحات القاعدية لألنواع الحراجية في    13.14،  15.15،  15.18ي شغلت )والت

% من المساحة القاعدية    2العينات المدروسة، في حين شغلت أشجار الغبيراء الممغصة المساحة القاعدية الدنيا والتي لم تتجاوز قيمتها  
 (. 6شكل ال)في هذه العينات أشجار األنواع  للمجم

 
 متوسط المساحة القاعدية ألشجار األنواع الحراجية في العينات المدروسة.  .6شكل ال

 )%(:التغطية التاجية  -5 – 1
ط تغطيته ة؛ فقد بلغ متوسالعينات المدروس  أظهرت النتائج سيادة األرز اللبناني في الطبقة الشجرية على كافة األنواع الحراجية األخرى في

% وبانحراف معياري كبير جدًا؛ مما يدل على التباين الكبير في قيم تغطية أشجار األرز اللبناني في العينات   57.17±    52.67التاجية  
توزع (. وهذا يعكس ال7شكل  ال)  أخرى   % في عينات  50% كحد أدنى في هذه العينات لتتجاوز ال    6المدروسة إذ انخفضت إلى ما دون  

نس ألشجار األرز اللبناني في عينات الدراسة وقلة أعداد أشجاره الواضح في بعض بقع المنطقة المدروسة وهي األكثر قربًا غير المتجا
 من الطرق الحراجية. 

لتوالي.  %( على ا   20.94±21.29،  23.53±26.51تال األرز البناني في التغطية التاجية السنديان اللبناني ومن ثم الصلع الشردي ) 
%، وتغطية العدريش الذي يعد  األكثر كثافًة شجرية بعد األرز اللبناني في    26.40±    18.90بلغت تغطية السنديان البلوطي     في حين

 (.    7شكل ال%( ) 0.73 ±  5.42%، وكانت أشجار االصطرك ذات التغطية التاجية األقل ) 6.86±   11.18هي العينات المدروسة 
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 ألنواع الحراجية في العينات المدروسة. شجار ا متوسط التغطية التاجية أل  .7شكل ال

  :الخصائص الدندرومترية للشابات -2
( في القياسات الحراجية للشابات المقاسة من حيث الكثافة  p<  0.01أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق معنوية عالية )

 (.   p > 0.05لشابات غير معنوية )هذه اقطار والمساحات القاعدية والتغطية التاجية لنت الفروق بين أرتفاع في حين كاواال
 هكتار(:/)شابة الكثافة -1 – 2

وى شابة في العينة الواحدة وذلك على مست 11.29شابة وبمتوسط قدره  18.03 ± 158بلغت كثافة الشابات في العينات المدروسة  
.  كتاره/شابة  24.53ومتوسطًا قدره    كتاره/شابة  39.20±    343.48نوعًا(  وهو مايعادل    14)  شابات األنواع الموجودة في هذه العينات

(.  كتارشابة/هــ 0.15 ± 2.17( في حين كانت القرانية األقل كثافًة )كتارشابة/هــ 2.02 ± 154شكل العدريش فيها الكثافة األعلى )
ريضات األوراق وهي االصطرك، الدردار التزييني، والصلع الشردي متقاربة مع كثافة شابات األرز اللبناني وكانت كثافة بعض شابات ع

(. كما كانت كثافات شابات 8شكل ال( على التوالي )كتارهــ/شابة 26±0.57،  1.13 ± 30، 0.7 33±، 1.65 ± 37والتي بلغت )
 (.    8شكل ال) كتاره/شابات 8امًا وهي حوالي  تم  اء الممغصة متشابهة الغار، والغبير و السنديان العادي، و السنديان شبه العزري، 

 )سم(: القطر -2 – 2
سم   0.34 ± 5.73سم للسنديان شبه العزري و 1.97 ± 8.68تراوح متوسط قطر شابات األنواع الحراجية في العينات المدروسة بين 

(. كما كانت متوسطات أقطار  9شكل الالقيمتين السابقيتن ) لالصطرك، أما بقية األنواع األخرى فقد تراوحت قيم متوسطات أقطارها بين
سم، والتي   7.5السنديان البلوطي، والسنديان العادي متشابهة نسبيًا ولم تتجاوز و العدريش، و الصلع الشردي، و شابات األرز اللبناني، 

 (.  9شكل التقاربت بدورها مع متوسطات أقطار بقية شابات األنواع األخرى )
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 كثافة شابات األنواع الحراجية في العينات المدروسة.  .8شكل ال

 

 
 متوسط قطر شابات األنواع الحراجية في العينات المدروسة.  .9شكل ال

 )م(: االرتفاع -3 – 2
م في حين بلغ متوسط  1.30 ± 4.97رتفاعها كانت شابات الدردار التزييني األكثر ارتفاعًا في العينات المدروسة حيث بلغ متوسط ا

م وبانحراف معياري   4.65  ±  3.66م. كان متوسط ارتفاع شابات العدريش    0.33  1.83±أقل الشابات ارتفاعًا وهي الغبيراء الممغصة  
ع مالحظة التقارب بشكل (. م10شكل  الكبير مما يدل على وجود تفاوت كبير في قيم ارتفاع شابات هذا النوع مقارنًة مع األنواع األخرى )

 (.    10شكل العام بين متوسطات شابات األنواع الحراجية في العينات المدروسة )
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 متوسط ارتفاع شابات األنواع الحراجية في العينات المدروسة. .10شكل ال

 هكتار(:/2)م المساحة القاعدية -4 – 2
  0.01±  1.33أي ما يعادل  ²م 0.01±  0.61اع الحراجية في العينات المدروسة بلغت المساحة القاعدية اإلجمالية لشابات األنو 

%(. شغل   5االصطرك النسبة األدنى منها )%( و   12. شكل السنديان شبه العزري النسبة األعلى من هذه المساحة القاعدية )كتارهــ/²م
% من المساحة القاعدية الكلية للشابات   11المساحة القاعدية وبنسبة  نتي المرتبة الثانية بعد السنديان شبه العزري من حيث  االسنديان البر 

والعدريش مع بعض أنواع كما وجد تقارب واضح بين المساحة القاعدية لشابات األرز اللبناني (. 11شكل الفي العينات المدروسة )
% من مجمل المساحة   8.5تتجاوز نسبة أية منها عريضات األوراق مثل الصلع الشردي والسنديان العادي والسنديان البلوطي والتي لم 

 (.   11شكل الالقاعدية للشابات في العينات المدروسة ) 

 
 متوسط المساحة القاعدية لشابات األنواع الحراجية في العينات المدروسة.  11:.شكل ال
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 (:5) التغطية التاجية -5 – 2
  29.7يمًة من بين شابات األنواع الحراجية الموجودة في العينات المدروسة وبمتوسط قدره كانت تغطية شابات الغار هي األعلى ق

%. كان االختالف واضحًا بين متوسط تغطية شابات األرز اللبناني  6.07 ±12.57% تاله خوخ الدب بمتوسط تغطية  ±33.6
 (. 12شكل السة )%( على التوالي في العينات المدرو  3.73±4.85،  6.53  ±7.83والعدريش )

 
 األنواع الحراجية في العينات المدروسة. لشابات  متوسط التغطية التاجية   .12شكل ال

% من   44م في العينات المدروسة؛ إذ شكلت  1.3لوحظ وجود تشعب كبير لألشجار المقاسة على ارتفاع أقل من مستوى الصدر 
%( وكذلك العدريش  18% من األشجار المتفرعة( والصلع )  24كل خاص عند األرز اللبناني )مجمل األشجار المقاسة وذلك بش

%( على التوالي. تراوح متوسط عدد األفرع على   7، 9، 14.5، 16.5والسنديان اللبناني )السنديان شبه العزري والسنديان البلوطي و 
فرع على الشجرة  3.5نسبة لألرز اللبناني وتاله مباشرًة السنديان البرانتي فرع بال 3.8فرع بالنسبة للعدريش و 2.65الشجرة الواحدة بين 

%( وذلك على    17.3الواحدة. وبالنسبة لألفرع المقطوعة من األشجار المتفرعة؛ فقد لوحظ ارتفاع عدد أفرع أشجار العدريش المقطوعة )
%(، وأخيرًا األرز اللبناني فقد بلغت   7.14) سنديان شبه العزري  ال%(، وتاله    13مستوى أشجار النوع نفسه، ومن ثم السنديان البلوطي )

%. أما على مستوى األنواع؛ فقد كان نسبة أفرع أشجار السنديان البلوطي المقطوعة هي   4نسبة األفرع المقطوعة من أشجاره المتفرعة 
%(. تراوحت  10.5)السنديان شبه العزري  %( وأخيراً  21.1%( ومن ثم العدريش ) 26.3%( تاله األرز اللبناني ) 42.1األكبر )

في   22.7% في العدريش وبلغت  27.3والسنديان شبه العزري % في الصلع و  4.5نسبة األفرع الميتة على األشجار المتفرعة بين 
من مجمل  9.1نتي بنسبة %( ومن ثم السنديان العادي والسنديان اللبناني والسنديان البرا 13.6األرز اللبناني وتاله السنديان البلوطي )

 أنواع األشجار المتفرعة.  
ت كثافة بلغ فقد (؛ 2006تحليلية لغابة األرز اللبناني الطبيعية في صلنفة )الشاطر وآخرون،  نتائج دراسةنتائج هذا البحث مع ت تقارب

 سم وبلغ 32.2 م ومتوسط القطر 11.6اللبناني  متوسط االرتفاع السائد ألشجار األرزو  كتارهـ/شجرة 228 فيها أشجار األرز اللبناني
دراسة واقع أشجار الشوح الكليكي ( في  2006)ولكن كانت نتائجنا أقل بقليل من نتائج عباس    .كتارهـ/²م  38.6القاعدية  ته  متوسط مساح

  الدراسة تلك بينت نتائج ؛ صلنفة فيواألرز اللبناني والشربين بهدف اقتراح خطة تنظيم وإدارة للتنمية المستدامة في محمية الشوح واألرز 
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بينما  ،سم  21.5 قطرها ومتوسط كتارهـ/شجرة 462 تهامتوسط كثافأشجار األرز اللبناني إذ بلغ  انخفاض نموب ثلتم  وجود تدهور كبير 
االختالف في الخصائص هذا قد يعود . كتارهـ/²م 19القاعدية  تهم وكان متوسط مساح 9.48 شجار األرز اللبنانيأبلغ متوسط ارتفاع 

وإلى وجود فروق كبيرة في هذه  ،إلى االختالف في العينات المنتقاة المذكورة الدندرومترية ألشجار األرز اللبناني في األبحاث الحراجية
ثلة بوجود قيم االنحراف المعياري المرتفعة لكافة القياسات تم  الم هذه الدراسةوهذا ما أكدته  .الخصائص بين األجزاء المختلفة من الموقع

بقلة  ثل تم  وجود تدهور واضح ألشجار األرز اللبناني المعلى بأشجار األرز اللبناني. ولكن بالمقابل تتفق جميع هذه األبحاث  المتعلقة
منها ماهو متقرح   ،ثل بتشعب الجذع إلى عدة أفرعتم  بشكلها المشوه المو   ،من جهةوالواضح في بعض البقع أكثر من غيرها    ،كثافة أشجاره

  هإعالنمن رغم على ال الموقع رة علىتم  وذلك نتيجة القطع وغيره من التعديات البشرية المسمن جهة أخرى.  عومنها ماهو مقطو  ،وميت
وقد منع هذا القرار كل النشاطات ، 6/ 22تاريخ  19رقم الالزراعة ب وزير عن قرار بموجب  1996منذ عام  محمية بيئية طبيعية حراجية

مشروع صون التنوع ) االستغالل الجائر، واقتصر السماح على أغراض البحث العلميو ي المواشي، رعو إنشاء األبنية،  و البشرية الزراعية، 
يات البشرية ال تزال مس. ومع ذلك (2004الطبيعية،  الحيوي وإدارة المحميات  ةصغير  ترًة وهي تطال ما تبقى من تجمُّعاتم  فإنَّ التعد ِّ

رار تدهور النظام البيئي تم  الجائر لألشجار والرعي والصيد ...إلخ. وكنتيجة لذلك، اس  بشكل رئيسي بالقطع  لثةً تم  م لألرز في تلك المنطقة
 واستبدالها باألنواع المتحملة للضوء والتي تستطيع أن تتجدد طبيعيًا فيأشجاره  ثل بتناقص أعدادتم  الحراجي لغابة األرز اللبناني والم

   . الضوء الكامل
 :االستنتاجات

(  كتارشجرة/هـ 1.62  148±فقد كانت أشجاره األكثر كثافًة ) ،في خصائصه الحراجية على األنواع الشجرية األخرى  تفوق األرز اللبناني
. في حين تقارب متوسط المساحة القاعدية  على التوالي م( 4.26 ± 11.01سم،  15.75 ± 35.05واألكثر قطرًا وارتفاعًا أيضًا )

( كتاره /²م  0.11  ± 6.76، 0.24 ±  10.82، 0.10 ± 17.10للبناني والذي بلغ )والسنديان ا كل من السنديان البلوطي ه معألشجار 
مع وجود اختالف  %(  57.17±  52.67بتغطيته التاجية على بقية األنواع الحراجية األخرى ) اللبناني على التوالي. وكذلك ساد األرز

لبناني في خصائصها الحراجية كافًة أمام العديد من األنواع . في حين تراجعت شابات األرز الكبير في قيم تغطيته بين العينات المدروسة
 الحراجية األخرى ولعل أهمها السنديان شبه العزري والعدريش.         

 التوصيات:
إن مجموعات األرز اللبناني الطبيعية المتدهورة الراهنة هي بقايا غابات كانت تغطي في الماضي مناطق متسعة وهذا يعني كونها -

نشاطات كافة ذخيرة وراثية عالية سمحت بانتشارها على رقعة جغرافية واسعة فيما مضى؛ مما يستدعي ضرورة حمايتها من مخزونًا ل
 المستقبلية.الحالية و اإلنسان 

ن الغطاء إجراء قطوعات تحريرية لبادرات ويافعات األرز اللبناني ملثة بتم  تنفيذ المعالجات التربوية المناسبة ألشجار األرز اللبناني الم-
وذلك بعد التأكد من النمو الجيد لألفراد الفتية من األرز اللبناني ضمن سلسلة من القطوعات التربوية المناسبة الهادفة    ،النبتي الذي يعلوها

 إلى صون مجموعات األرز اللبناني وتأمين نجاح تجددها.
نثر البذور )بذور مع مخاريط( أو زراعة غراس األرز اللبناني؛ زراعة األرز اللبناني في المناطق الخالية أو قليلة الكثافة عن طريق -

 على أن تكون هذه البذور مجموعة من الموقع نفسه.
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مع ضرورة  للمنطقة المتوسطيةالراهنة الظروف البيئية ظل بالخصائص التربوية لألرز اللبناني في  ضرورة متابعة األبحاث المتعلقة-
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Abstract 

The research aimed to study the structure of the current forest stands at the 

Cedrus libani A. Richard natural forest on the eastern aspect of the coastal 

mountain range in Slenfeh, Syria. 48 samples were selected with an area of 100 

m2. The dendrometric characteristics of forest stands (density, diameter, basal 

area and crown coverage) were identified in the selected samples. The forest 

measurements were compared using Wallis-Kruskal Test (KW) at 5 % level of 

significance using SPSS. The results showed that the forest stands were 

characterized by a high diversity of composition and structure. The Cedrus libani  

was the dominant forest species, although its distributed is non homogeneously, 

in addition to another group of forest species which were Juniperus drupacea 

Labill., Quercus infectoria Oliv., Ostrya carpinifolia Scop., Quercus libani Oliv., 

Quercus cerris L. subsp. pseudocerris (Boiss.) Chalabi, Quercus brantii Lind., 

Fraxinus orunus L., and finally Quercus calliprinos Weeb. The Cedrus libani  

was superior to other forest species in all its forest characteristics, while its 

juveniles declined in their forest characteristics against many other forest species. 

Key Words: Forest structure, Dendrometric characteristics, Cedrus libani, 

Slenfeh, Syria.  

 


