
 

Abbas et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 249-259 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 259-249(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  عباس 249

في بعض .Pinus pinea L العوامل المؤثرة في التجدد الطبيعي لمصنوبر الثمري 
 مواقع التشجير في محافظة الالذقية

 (1*)مل أسعد صقورأو  (1)أسامة رضوانو  (1)حكمت عباس

 .سورية، الالذقية، جامعة تشرين، الزارعة كمية، قسم الحراج والبيئة . (1)
 .( amalsakk1989@gmail.comلممراسمة : م. أمل صقور. البريد االلكتروني :*)

 00/05/2012تاريخ القبول:    03/03/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
في عدة مناطق  .Pinus pinea Lيدف البحث إلى دراسة واقع التجدد الطبيعي لمصنوبر الثمري ي

)غابة مريديان القرداحة، غابة الشقيفات في في محافظة الالذقية متدرجة باالرتفاع عن سطح البحر 
وتحديد أىم العوامل المؤثرة في  ،جبمة، غابة فديو التابعة لمدينة الالذقية، وغابة بيت جبرو في المزيرعة(

أظيرت النتائج وجود تأثير معنوي  .2م 400عينة دائرية، بمغت مساحة كل عينة  60ىذا التجدد. ُأخذت 
وتأثير معنوي  ،وتأثير معنوي سمبي لمنسبة المئوية لمتكشفات الصخرية ،إيجابي لالرتفاع عن سطح البحر

 81.1إيجابي لمتغطية العشبية. إذ بمغت القدرة اإلجمالية لمتصنيف والتنبؤ بالبيانات من قبل النموذج 
. ينبع الدور اإليجابي لمتغطية العشبية في %54.4مقدارىا  قيمة R2 Nagelkerkeكما بمغت قيمة  ،%

زيادة عدد بادرات التجدد الطبيعي الصنوبر الثمري خاصة في المواقع المنحدرة من خالل مساىمتيا في 
وتأمين الميد المناسب لنمو بذور وبادرات الصنوبر الثمري، وينبع الدور  ،حماية التربة من االنجراف

الصخرية في منع بذور الصنوبر من وصوليا إلى التربة ونموىا بالشكل األمثل، أما السمبي لمتكشفات 
بالنسبة لدور االرتفاع عن سطح البحر في المواقع المدروسة اإليجابي حيث أنو كمما ازداد االرتفاع عن 

ضمان سطح البحر تتوفر العوامل المناخية واألرضية المالئمة لنمو بذور و بادرات التجدد وبالتالي 
 استمراريتيا. 

كشوف نباتية، االنحدار، التغطية العشبية،  ،التجدد الطبيعي ،الصنوبر الثمريالكممات المفتاحية: 
 سورية.

 :المقدمة
ناجمين عن تصرفات اإلنسان السمبية وعدم احترامو لمتوازن الحيوي وتمويثو لمبيئة من خالل  تتعرض الغابات إلى إجياد وضغط كبيرين

  .( 2006،المختمفة مما أدى إلى تخريب وتدىور مساحات واسعة من الغابات )عباسأنشطتو 
صالح  ،نتيجًة لمضغط المستمر الناتج عن الحاجات البشرية المتزايدة عجزت معظم البيئات المتدىورة عن إصالح نفسيا طبيعياً  وا 

التجدد الطبيعي ىو وسيمة بقاء النوع ، فBoydak, 2003))النظام البيئي لنفسو ىو ما أطمق عميو الحقًا مصطمح التجدد الطبيعي 
 Pinusتنتشر أشجار الصنوبر الثمري).، و زوال بما يترتب عمى ذلك من أخطارواستمراره وفشل ىذه العممية يعّرض النظام البيئي لم
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pinea Lي المبكر ليذه األشجار والتوسع في نظرًا لالستخدام البشر  ،( في المنطقة المتوسطية، وال يمكن تحديد موطنيا الطبيعي بدقة
إذ استخدميا اإلنسان منذ العصور القديمة في إنتاج الخشب وإلنتاج المكسرات بشكل  ،(Martinez nad Montero, 2004زراعتيا )
التي تحتفظ بقدرتيا  ،. كما يعتبر الصنوبر الثمري من األنواع التي تنتشر بسيولة عن طريق البذور(Calama et al., 2003)رئيسي 

 ,Ganatsasويعتبر إنتاج األشجار من البذور ىو مفتاح التجدد ) ،(Ranaldi et al., 2003عمى اإلنبات بشكل جيد لعدة سنوات )
1993 ; Ganatsas et al., 2004.)  

( أن تدني اإلنتاجية من المخاريط الثمرية لمصنوبر الثمري في موقع ضير الخريبات في جبمة كان من 2017)بينت نتائج شاىين، 
( إلى نجاح تشجير موقع ضير الخريبات في جبمة بالصنوبر الثمري 2015)العوامل المحددة لمتجدد الطبيعي كما أشارت دراسة زينة، 

إال أنو لم يتم  ،عمى الرغم من ظيور العديد من الفرضيات لتعميل ىذه المشكمة و وذلك من خالل دراسة بعض مؤشرات النمو واإلنتاجية
وبالتالي رأينا أنو أصبح من الضروري  ،(Barbero et al., 1998; Tapias et al., 2004حتى اآلن تحديد أسباب ىذه الظاىرة )

ي في موقع التحريج آخذين بعين االعتبار قمة الدراسات العمل عمى البحث في العوامل المؤثرة والمحددة في تجدد غابة الصنوبر الثمر 
 وضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لحل المشاكل التي تعيقيا. ،في ىذا المجال سوريةفي 

نظرًا  (والوقائي)اإلنتاجي تنبع أىمية ىذا البحث من التوسع في تشجير الصنوبر الثمري كشجرة ىامة في مجال التشجير الحراجي 
حماية المزروعات المجاورة من تأثير الرياح ....إلخ.  ،ةتثبيت األتربة الرممية الشاطئي ،لفوائدىا المتعددة مثل: تثبيت الكثبان الرممية

وضرورة التفكير في تحسين إدارة الغابة بما يضمن  سورية،وكذلك قمة الدراسات حول التجدد الطبيعي لغابات الصنوبر الثمري في 
التجدد الطبيعي. يتركز اليدف الرئيسي ليذا البحث في تقييم درجة التجدد الطبيعي ألشجار الصنوبر الثمري في المواقع  تحفيز

 وتحديد العوامل المؤثرة في التجدد الطبيعي. ،المدروسة من خالل عينات محددة
 :و طرائقهمواد البحث 

 مواقع الدراسة: .1
لصنوبر الثمري في محافظة الالذقية، أوليا منطقة القرداحة التابعة لمحافظة الالذقية ضمن أجريت الدراسة في أربع مواقع لمتشجير با

ىكتار. وفي منطقة صنوبر جبمة ضمن موقع غابة  23بمساحة  1998حيث شّجرت ىذه الغابة في عام  ،موقع غابة مرديان القرداحة
بمساحة  1963شّجرت في عام  ضمن موقع غابة فديو التيىكتار. وفي منطقة فديو  5بمساحة  1970المشجرة في عام  الشقيفات

ىكتار. تقع ىذه المواقع  3بمساحة  1984ىكتار. وفي منطقة المزيرعة ضمن موقع غابة بيت جبرو حيث شّجرت ىذه الغابة  40
عن . كما تراوح االرتفاع 03.079 °36و  54.964 °35وخطي طول   31.074 °35و  24.548 °35األربعة ضمن خطي عرض

الذي  يتميز الحراري م. تخضع ىذه المواقع لممناخ المتوسطي  387و 7سطح البحر في ىذه العينات المدروسة في المواقع األربعة بين 
( 2017_2016( و)2015_2016خالل الفترة الممتدة بين عامي )حيث يبمغ اليطل السنوي فييا  ،بأمطاره الشتوية والصيف الجاف

-871ممم وفي المزيرعة ) (1176.5-686.3ممم وفي القرداحة ) (846.2-626.1والشقيفات ) ممم (660.8-536.3في فديو )
 °.م7.4 ومتوسط درجات الحرارة الصغرى يصل إلى° م32.9أما متوسط درجات الحرارة العظمى ممم  (1219

 
 :طريقة أخذ العينات
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م ومساحة  11.28من مواقع الدراسة بنصف قطر ( 2016/2017و)( 2015/2016)عينة دائرية منتظمة بين عامي 60ُأخذت 
موجودة اللمعينة الواحدة مع األخذ بعين االعتبار تصحيح نسبة انحدار العينات حسب الميل. تضمنت العينات جميع التباينات  2م 400

 في المنطقة من حيث المعرض والميل.
 أجريت القياسات التالية في جميع العينات:

 لتحديد المواقع الجغرافية. GPSاإلحداثيات الجغرافية في مركز كل عينة باستخدام جياز  -
 (.slp) نحدار( واالAsp( والمعرض )Altاالرتفاع عن سطح البحر ) -
 بالنكيو.-معامل الغزارة والييمنة لألنواع الموجودة في كل عينة باستخدام طريقة براون -
 (. Atv( وأعمارىا )Ntvعدد األشجار الحية بالعينة ) -
 (.Tbsعدد األشجار المحروقة غير المقطوعة بالعينة ) -
 (.Ntcعدد األشجار المقطوعة بالعينة ) -
( باستخدام الشريط Dsوأقطارىا ) (Hs(. كما تم تقدير ارتفاع البادرات )Ns( )2م 400العدد اإلجمالي لمبادرات في مساحة العينة ) -

 (.Asالتفرعات الغصنية لتقدير عمر البادرات )  المتري، ُاستخدمت طريقة 
 (.Rok( والتكشفات الصخرية )St( والحجارة )Caالنسبة المئوية لمحصى ) -
 (Solنوع التربة ) ،(Laiسماكة الفرشة الغابوية ) -
 (.Ch( والعشبية )Csh( والشجيرية )Ctالتغطية الشجرية ) -

 :التحميل اإلحصائي .2
 : CPAتحميل العوامل األساسية  -2-1

يعتمد حساب العوامل األساسية ضمن ىذا التحميل عمى التباين بين المتغيرات المدروسة، فالمكون األساسي )أو العامل( ىو عبارة 
 (.2016عن تركيب خطي من متغيرات االستجابة )أبو فايد، 

 تحميل االنحدار المنطقي الثنائي: -2-2
االنحدار المنطقي الثنائي لدراسة تأثير العوامل المستقمة )االرتفاع عن سطح البحر، المعرض، الميل، التغطية الشجرية، استخدم نموذج 

ة التغطية الشجيرية، التغطية العشبية، النسبة المئوية لمحصى، النسبة المئوية لمحجارة، النسبة المئوية لمتكشفات الصخرية، سماكة الفرش
جار الحية ....إلخ( في التجدد الطبيعي لمصنوبر الثمري في المواقع المدروسة والممثمة بعدد البادرات في وحدة الغابوية، عدد األش

 (. Lee & Pradhan, 2007(. يعبر عن موديل االنحدار المنطقي بالمعادلة اآلتية )NSالمساحة)
P=(1 /1+e-z) 

 Z،   (S)ويأخذ منحني االحتمالية شكل الحرف  1و   0ىي : االحتمالية المقدرة لحدوث التابع المتغير؛ وتتراوح قيمتيا بين  Pحيث 
 + وأعطى بالمعادلة اآلتية :               ∞إلى  -∞ىو العالقة الخطية بين المتغيرات المستقمة والتي تأخذ القيم من 

Z = b0+b1x1+b2x2+……+bxxx 
b0ابت: ث،  b1,b2….bxمعامالت انحدار :، x1,x2….xx المتغيرات المستقمة. 
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 إلجراء التحاليل اإلحصائية.  SPSSلتبويب البيانات، في حين تم استخدام البرنامج اإلحصائي  Excelُاستخدم برنامج 
 النتائج والمناقشة:

 خصائص العينات المدروسة:
لم يكن اليدف جرد األنواع بشكل كامل بل  ،نوع 52ُسجمت األنواع التالية في جميع العينات المدروسة حيث بمغ العدد الوسطي لألنواع 

درجة  9.05و 0.5م و عمى انحدار تراوح بين  65و  20االرتفاع عن سطح البحر بين  وكثافة، ففي غابة فديو تراوحاألكثر تكرار 
 (.1الموضحة في الجدول )وتم جرد األنواع 

 غابة فديى -األوىاع انحي جم جسديهها في انمىقع األول .1ددول ان

 االسم انعهمي االسم انعربي االسم انعهمي االسم انعربي

 Echinops viscosius  Briza maxima 

 Torilis sp. الشىفان الثري Avena fatua 
 .Geranium sp.  Crepis sp عقارب الطاعح_ إترج العجىز

 Galium apocrine العيصالن Asphodelus microcarpus 
 .Ononis sp شثراق .Trifolium sp الثرضين

 Sonchus sp. رجل الطير _ اللىتص Lotus comiculatus 
 Asperula sp.  Euphorbia sp. 

 Hordeum murinum الشعير الثري Koeleria phleoides ذيل الهر _ النىليرا
 .Borago sp أذن الفار Bromus tectorum الثروم _ الشىيعرج

 .Arum discorids  Verbascum sp اللىف

   Thymus syriacus زعتر ضىري

   .Anthemis sp أرتيان

درجة وتواجدت األنواع 3.8 و0.95  م وعمى انحدار تراوح بين27و7االرتفاع عن سطح البحر بين فقد تراوح غابة الشقيفاتأما في 
 (.2الموضحة في الجدول )

 غابة انشقيفات صىىبر خبهة -األوىاع انحي جم جسديهها في انمىقع انثاوي .2ددول ان

 االسم انعهمي االسم انعربي االسم انعهمي االسم انعربي

 Pinus brutia الصنىتر الثروتي Smilax aspera عنة الثعلة

 .Phlomis sp اللهية .Eucalyptus sp النينا

 Calicotome villosa الجرتان الىتري Quercus calliprinus الطنديان العادي

 Ozyris alba المننص Acacia Cyanophylla األماضيا

Asphodelus  العيصالن Crataegus monogyna السعرور

 microcarpus 

 Styrax officinalis االصطرك Koeleria phleoides ذيل الهر_ النىليرا

 Rhamnus palaestina النثك الفلططيني Pistacia palaestina الثطن الفلططيني

   Poterium spenosum الثالن الشىمي 

وتواجدت  درجة35.05 و 7.95وعمى انحدار تراوح بين م225و 182 االرتفاع عن سطح البحر بين وفي غابة مرديان القرداحة تراوح
 (.3الموضحة في الجدول ) األنواع

 
 
 

 غابة مريديان انقرداحة -األوىاع انحي جم جسديهها في انمىقع انثانث .3ددول ان

 االسم انعهمي االسم انعربي االسم انعهمي االسم انعربي
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 Echinops viscosius الدفنح Daphne sp. 

 Gonocytisus sp. الطنديان العادي Quercus calliprinus 

 Helichrysum sp. القطلة العثنىلي Arbutus andrachne 

 Galium apocrine اآلش الشائع_ الريحان Myrtus communis 

 Asphodelus microcarpus العيصالن Pistacia lentiscus تطن الالنتيطل

 Calycotum villosa الجرتان الىتري Crataegus monogyna السعرور

 Astragalus sp.  الثعلةعنة Smilax aspera 

 Hypericum thymifolius الشىيل Genista acanthoclada 

 Poterium spinosum الثالن الشىمي  Bromus tectorum الثروم _ الشىيعرج

 Origanum زعتر ضىري Cistus salvifolius القريضح 

 syriacus 

 (.4الموضحة في الجدول ) األنواع درجة وجد5.35انحدارم وعمى 387عن سطح البحر كان االرتفاع غابة المزيرعةوفي 
 غابة انمزيرعة قرية بيث خبرو -األوىاع انحي جم جسديهها في انمىقع انرابع .4ددول ان

 االسم انعهمي االسم انعربي االسم انعهمي االسم انعربي

 Quercus calliprinus الطنديان العادي  Pistacia lentiscus تطن الالنتيطل 

 Lotus comiculatus رجل الطير _ اللىتص Crataegus monogyna السعرور 

 Myrtus communis اآلش الشائع_ الريحان  Bromus tectorum الثروم _ الشىيعرج 

 Poterium spinosum الثالن الشىمي  Cistus salvifolius القريضح 

سنة، بمغ متوسط 1، كما بمغ متوسط عمر البادرات حوالي2م400بادرة /  8بمغ متوسط عدد البادرات في عينات غابة فديو حوالي 
سم مع انحراف معياري  0.238م. سجل متوسط قطر البادرات قيمة  0.017متر مع انحراف معياري  0.019االرتفاع الكمي لمبادرات 

 .وأقطارىا في كل موقع من المواقع المدروسةمتوسط عدد البادرات وعمرىا وارتفاعيا ( 5الجدول )ضح ويو  (.5 سم )الجدول 0.218
 محىسط عدد انبادرات وأعمارها وأقطارها .5انددول 

 محىسط قطر انبادرات محىسط ارجفاع انبادرات محىسط عمر انبادرات محىسط عدد انبادرات اسم انمىقع

 0.218±0.238 0.017±0.019 0.817±1 10.868±8 فديى

 0 0 0 0 انشقيفات

 0.081±0.5 0.010±0.088 0.408±3 1.892±8 انقرداحةمريديان 

 0.6 0.09 4 4 بيث خبرو-انمزيرعة

وفي غابتي  ،وفي غابة الشقيفات كانت تربة حمراء ،ففي غابة فديو كان نوع التربة رممية  ،اختمف نوع التربة باختالف موقع الدراسة
 مرديان القرداحة  و المزيرعة كانت تربة كمسية.

  :Principle Components Analysis (PCA)نتائج تحميل العوامل األساسية 
% من إجمالي البيانات لمعوامل المدروسة المؤثرة في التجدد الطبيعي، في 33أظير تحميل العوامل األساسية أن المحور األول يفسر 

 .(Romane, 1972التحاليل )% منيا، ُتعد ىذه النسبة جيدة في ىذا النوع من 23حين يفسر المحور الثاني 
( As) ( وعمر البادراتHs) ( وارتفاع البادراتAlt) يمثل الجزء الموجب من المحور األول بشكل أساسي االرتفاع عن سطح البحر

(. يوجد عالقة ارتباط قوية بين Csh( والتغطية الشجيرية )Slp( ودرجة االنحدار)  Ntv( وعدد األشجار الحية )Solونوع التربة )
( مع االرتفاع عن سطح البحر واالنحدار، كما توجد Ds) ( وقطرىاAsوعمرىا ) (Hsخصائص البادرات الممثمة بارتفاع البادرات )

( Ntc(، يوجد عالقة ارتباط قوية بين عدد األشجار المقطوعة )Ntvعالقة ارتباط قوية بين خصائص البادرات وعدد األشجار الحية )
 (. Laiوسماكة الفرشة الغابوية )
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( وسماكة الفرشة الغابوية Ntc( وعدد األشجار المقطوعة )Atvفي حين ُيمثل الجزء السالب من المحور األول بعمر األشجار الحية )
(Lai( والمعرض )Asp( وجدنا في دراستنا بأنو يوجد عالقة ارتباط بين عمر األشجار الحية ،)Atv( وسماكة الفرشة الغابوية )Lai) ،

 .1))الشكل 

 
 انعىامم انداخهة في جحهيم انعىامم األساسية  .1انشكم 

( وعدد األشجار المقطوعة Lai(  وسماكة الفرشة الغابوية )Atvأظير ىذا التحميل وجود عالقة ارتباط سمبية بين عمر األشجار الحية )
(Ntc( من جية وخصائص البادرات الممثمة بارتفاع البادرات )Hs) ( وعمرىاAsوقطرىا ) (Ds )ومع درجة  ،من جية ثانية

( Hs(. كما يوجد عالقة ارتباط قوية بين خصائص البادرات الممثمة بارتفاع البادرات )Alt( واالرتفاع عن سطح البحر)Slpاالنحدار)  
اع يوجد عالقة ارتباط قوية بين خصائص البادرات الممثمة بارتفكما (، Lai( وسماكة الفرشة الغابوية )Ds) ( وقطرىاAsوعمرىا )
(. أيضا  يوجد عالقة ارتباط Ntc( وعدد األشجار المقطوعة )Atv( وعمر األشجار الحية )Ds( وقطرىا)Asوعمرىا ) (Hsالبادرات )

 (.Rok( ونسبة الصخور )Csh( والتغطية الشجيرية )Sol( ونوع التربة )Nsسمبية بين عدد البادرات )
( وعمر Nsيوجد عالقة ارتباط سمبية بين عدد البادرات )و (، Aspوالمعرض )( Nsيوجد عالقة ارتباط سمبية بين عدد البادرات ) و

  . (1 ، )الشكل(Atvاألشجار الحية )
( والتغطية العشبية Ns( وعدد البادرات )Laiبسماكة الفرشة الغابوية ) بشكل أساسي بالنسبة لممحور الثاني فإن الجزء الموجب منو ممثل

(Ch وبالتالي فإن ىذه العوامل ،) ترتبط فيما بينيا بعالقات ايجابية. أما بالنسبة لمجزء السالب من المحور الثاني فإنو ممثل بشكل
( من جية Rok(. بالتالي فإنو يوجد عالقة ارتباط سمبية بين التكشفات الصخرية )Rokأساسي بالنسبة المئوية لمتكشفات الصخرية )

 .(1)الشكل ( من جية أخرى، Ch( والتغطية العشبية )Laiغابوية )( وسماكة الفرشة الNsوعدد بادرات الصنوبر الثمري )
 
 
 

 تحميل االنحدار المنطقي الثنائي لممتغيرات المدروسة:نتائج 



 

Abbas et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 249-259 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 259-249(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  عباس 255

 = P=0.000, Chi-square( )1جدول الأن نموذج االنحدار المنطقي الناتج كان معنويًا ) Omnibus Testsبينت نتائج اختبار 
الفرضية الصفرية القائمة بأن المتغيرات المستقمة الداخمة في بناء النموذج ال تحسن من دقة تنبؤ النموذج، رفض ت(، وبالتالي 27.733

 أي أن ىذه العوامل يمكن أن تمعب دورًا في التحسين من دقة النموذج.
 Omnibus Testsوحائح اخحبار  .6ددول ان

  Chi-square Df Sig. 

Step 12 

Step -5.144 1 .023 

Block 27.733 2 .000 

Model 27.733 2 .000 

% من التباينات  54.4% وبالتالي فإن ىذا النموذج لديو القدرة عمى تفسير حوالي 54.4قيمة مقدارىا  Nagelkerke  R2بمغت قيمة 
الموجودة في القيم الحقيقية لعدد البادرات الصنوبر الثمري المدروسة. ُتعد ىذه القيمة جيدة وتعبر عن قدرة النموذج عمى التنبؤ من 
ع خالل استخدام العوامل المستقمة )االرتفاع عن سطح البحر بشكل أساسي( والتي كان ليا التأثير المعنوي في التجدد الطبيعي لمنو 

 Chi-square= 0.663(0.05 إلى قبول الفرضية الصفرية ألن قيمة  Hosmer and Lemeshowالمدروس. كما يشير اختبار 
<P  ؛ مما يعني إن الموديل الناتج بمتغيراتو المستقمة قادرًا عمى التنبؤ باالحتمالية الفعمية لوجود بادرات الصنوبر الثمري. حيث بمغت)

 (7% )الجدول  81.1والتنبؤ بالبيانات  القدرة اإلجمالية لتصنيف
 القدرة اإلجمالية لتصنيف البيانات باستخدام النموذج .7جدول ال

 

Observed 

Predicted 

 Ns 
Percentage Correct 

 0 1 

Step 2 
Ns 

0 24 4 85.7 

1 6 19 76.0 

Overall Percentage   81.1 

a. The cut value is .500 

( في Alt( لالرتفاع عن سطح البحر )P = 0.000نموذج االنحدار المنطقي الثنائي النيائي، وجود تأثير معنوي موجب )أظيرت نتائج 
(. بالمقابل لم ُيسجل أي تأثير معنوي لمعوامل األخرى الداخمة في نموذج 8جدول الالتجدد الطبيعي لمصنوبر الثمري المواقع المدروسة )

 (.P> 0.05االنحدار المنطقي )
 وحائح ومىذج االوحدار انمىطقي انثىائي انىاجح مع انعىامم انمسحقهة انمعىىية .8ددول ان

 
B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 

 

Alt 0.108 0.03 13.165 1 0.000 1.115 

Constant -3.752 1.038 13.073 1 0.000 0.023 

 ( لمنموذج عمى الشكل:Zكتابة المعادلة الخطية ) يمكن
Z= -3.752+ 0.108*(Alt) 
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، تمثل االرتفاع عن سطح البحر بالمتر. لنصل بالنياية إلى نموذج االنحدار المنطقي الذي يمثل احتمالية ظيور بادرات Altحيث 
 الصنوبر البروتي في المواقع المدروسة، وذلك بداللة االرتفاع عن سطح البحر.

  (
 

    (                )
) 

( نالحظ أنو كمما ازداد االرتفاع عن سطح البحر في 2التنبؤ بظيور بادرات الصنوبر الثمري، فمن خالل الشكل ) يستطيع ىذا النموذج
ًا المواقع المدروسة كمما ازدادت احتمالية ظيور بادرات الصنوبر الثمري. حيث تبدأ احتمالية ظيور البادرات باالزدياد في العينات اعتبار 

% عند ارتفاع عن   100%، بينما تبدأ بتسجيل قيمة االحتمالية 50متر وباحتمالية مقدارىا  34ر من من ارتفاع عن سطح البحر أكب
م ال تممك احتمالية ظيور لبادرات الصنوبر الثمري 80م. ىذا يعني أن المواقع التي يبمغ ارتفاعيا أقل من  80سطح البحر مقداره 

ضعيف جدًا أو معدوم. بالمقابل فإن المواقع التي يبمغ ارتفاعيا عن سطح البحر  وبالتالي فإن التجدد الطبيعي في ىذه المواقع يكون
الذي اعتبر أن االرتفاع ىو  (Cepel, 1995)  م، فإن التجدد الطبيعي فييا سيكون جيد جدًا. تتوافق ىذه النتيجة مع80أكبر من 

تغيرات في االرتفاع فإن  الظروف المناخية الدقيقة تتغير متغير فيزيوغرافي ميم يؤثر عمى ظروف الموطن المحمي، واعتمادًا عمى ال
الصنوبر يزيد من نجاح بشكل كبير. وفي ىذا السياق، فإن  تنفيذ دراسات التجدد الطبيعي في مواقع ترتفع في االرتفاع األمثل لنشر 

 (.Karadag, 1999; Atalay and EFc, 2010التجدد الطبيعي )
 

 (Altاالححمانية انمحىقعة مه قبم ومىذج االوحدار انمىطقي نىخىد انبادرات بانعالقة مع االرجفاع عه سطح انبحر) .2انشكم 

 االستنتاجات:
  لطبيعي صنوبر جبمة رممية قميمة االحتفاظ بالماء، قد تكون من العوامل الرئيسية المحددة لمتجدد ا –إن تربة غابة الشقيفات

صنوبر جبمة بنسبة عالية من خالل  -جود الصخور بنسبة كبيرة في غابة الشقيفاتو ، كما أن ةلمصنوبر الثمري في الغاب
 كان سببًا في غياب التجدد الطبيعي في الغابة. الدراسة

  ات العام الحالي عمى إن فصل الصيف الجاف والحار الطويل في غابة فديو مع طبيعة تربة رممية ربما حال دون بقاء بادر
لوحظ وجود الغطاء العشبي كثيف في غابة فديو بنسبة كبيرة قد يكون ىذا أثر بشكل سمبي عمى استمرارية ما ك، قيد الحياة

التجدد الطبيعي لمصنوبر الثمري في الغابة، حيث تتنافس النباتات العشبية مع بادرات التجدد الطبيعي عمى المتطمبات الالزمة 
 غذائية المتوفرة في تربة الغابة.ليا لالستمرار بما فييا من الماء والعناصر ال
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 تعرض الغابة في فديو لمتدخالت البشرية منيا القطع لألشجار وجمع البذور فضاًل عن الرعي الجائر الذي تتعرض لو  لوحظ
ساىم االرتفاع عن سطح البحر في موقعي غابتي مريديان ، و ق من نمو البادرات واستمراريتياالغابة باستمرار كل ذلك يعي

حة وبيت جبرو المزيرعة بدرجة كبيرة في التجدد الطبيعي بسبب توافر كميات كبيرة من اليطوالت المطرية ونوع التربة القردا
 الكمسية التي تحتفظ بالرطوبة بما ضمن استمرارية التجدد الطبيعي لمصنوبر الثمري في الغابة. 

 يكن في حين ال في التجدد الطبيعي،  البحر سطح عن لالرتفاع تأثيرًا معنوياً  يوجد أنو المنطقي االنحدار نموذج نتائج أظيرت
 الشجرية والتغطية والصخور والحجارة الحصى ونسبة الغابوية الفرشة تأثيرًا معنويًا لالنحدار والمعرض وسماكة ىناك

  ي.لمصنوبر الثمر  الطبيعي التجدد في والشجيرية
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Abstract 

This research aimed to study the natural regeneration of Pinus pinea L. in many 

regions in Lattakia, and to determine the most important factors affecting the 

regeneration. 60 circular samples were taken, the area of each sample was 400 

m
2
. The results showed a significant positive effect of the height above sea 

level, and a significant negative effect on the percentage of rock exposures and 

a significant positive effect of herb cover. As the total capacity of classification 

and data forecasting was by the model 81.1%, as the Naglkerke R
2 

value was 

54.4%. The positive role of herb cover in the increase in the number of natural 

rejuvenation seedlings, particularly in the sloping areas, through their 

contribution to protecting soil from erosion and securing the suitable cradle for 

the growth of seeds and seedlings of Pinus pinea .The negative role of rock 

discoveries is in the prevention of pine seeds from reaching the soil and its 

optimal growth. In terms of the role of the height from the sea in the studied 

sites, it was positive with the increase  in the height above sea level because of 

suitable climate factors for growth of seeds and seedlings regeneration and thus 

ensure continuity.  
Key words : Pinus pinea L., Natural regeneration, Inventory, Slope, Herb 

cover, Syria.                       


