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تقييم األنواع الشجرية وتقدير مثاليتها كأشجار شوارع. حالة الدراسة: شارع المغرب 
 العربي بمدينة الالذقية

 (2)وأسامة رضوان (1*)بالل السيد
 الالذقية، سورية.(. قسم الحراج والبيئة، كمية الزراعة، جامعة تشرين، 1)

 (.belalyasee@gmail.com)*لممراسمة: م. بالل السيد. البريد اإللكتروني: 

 30/11/2012تاريخ القبول:    04/00/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
تعتبررر جشررجار الشرروارع جررزجاأ م يتجررزج مررن البنيررة التحتيررة لمشررارع، لررذلك يمعرر  ارتيررار النرروع المناسرر  دوراأ 
كبيررراأ  رري تحديررد الليمررة الجماليررة والبيئيررة  ت شررارع. حيررش تعتبررر جشررجار الشرروارع ذا  ج ميررة  رري زيرراد  

ر الشروارع دوراأ مممراأ  ري تلميرل جمال المدينة وتأمين مساعدا  بصرية، ومن المنظور البيئي، تمع  جشجا
تأثيرا  التوسع العمراني والتزايد السكاني عمى البيئة. تناول البحش تحميل الصفوف الشجرية ودراسرة تنروع 
ا شرجار وتلرردير الحالرة المثاليررة لانرواع الشررجرية المزروعرة  رري شرارع الم ررر  العربري  رري مدينرة الالذقيررة 

. جظمر  نتائج البحش وجرود تلطعرا  برارز   ري 2018لبحش رالل عام . وتم إجراج اLiباستردام معادلة 
كما بيَّن  جن الصرفوف الشرجرية  ري شرارع الم رر  العربري تحتروت عمرى جربعرة  الصفوف الشجرية لمشارع.
الترين الالمرع  ،Melia azedrach Lامزدررر . ،.Washingtonia filifera Lجنرواع نريرل الواشرنطونيا

Ficusnitida L. وا وكراليبتوسEucalyptus rostrata . وجظمرر  نترائج البحرش جن نسر  الكثيرر مرن
كمرا لروحظ تروزع  يرر منرتظم لا رراد برين ا نرواع الموجرود   ري الشرارع   ،الوحدا  التصنيفية لم تكن مثاليرة

البحرش عرن . كمرا كشرف  نترائج ن ج مية ال نرى النبراتي  ري الشرارعمما سب  تشو اأ لجمالية الشارع وقملأ م
والتررين الالمررع  ،درجررة /7.2واموكرراليبتوس /، درجررة /7.17ترردني قيمررة درجررة مثاليررة نريررل الواشررنطونيا /

 / درجا .  10/ درجة من جصل /7.67 ي حين كان  درجة امزدرر  مثالية نوعاأ ما / ،/ درجة7.23/
 : جشجار الشوارع، درجة المثالية، الالذقية، سورية.الكممات المفتاحية

 :المقدمة
ال ابا  الحضرية والمساحا  الرضراج  ي تحسين البيئة لمتجمعا  السكنية من النواحي البيئية وامجتماعية والصحية والعمرانية  تسا م

 Maco and McPherson, 2003; Konijnendijk)والجمالية، إضا ةأ إلى جنما تشكل عامالأ  اماأ مستلرار النظم البيئية الحضرية
et al., 2006) حيش تزداد نسبة سكان العالم الذين يعيشون  ي المدن بمعدم  عالية، ومن المتوقع جن تصل تمك النسبة حوالي ثمثي.

وعميه  ان استلرار بيئة المدن واستدامتما جصبح  قضايا بيئية وحضرية ، (United Nation, 2007) 2030 سكان العالم بحمول عام
.  زياد  التوسع العمراني وضع  (Colding et al., 2006والمرططين ولسكان المدن جنفسمم ) امة ومحط قمق متزايد لمبيئيين 

 Lohret al., 2004)) ال ابا  الحضرية تح  ض ط شديد، ما يمدد قدرتما  ي الحفاظ عمى الوظائف ا ساسية التي تلدمما
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ر الشرروارع كمكررون جساسرري  رري تشرركيل ال ابررا  ( إلررى ج ميررة جشررجا2011)عررام   Chitepo and Shackletonللررد جشررار الباحثرران 
 ، إضا ةأ إلى اعتبار جشجار الشوارع  جزج م يتجزج من البنية التحتية لمشارع.الحضرية والمناطق الرضراج بالمدن

ترثثر سرمباأ  الشروارع مرن جكثرر البيئرا  التري ّن بيئة  جشجار الشوارع بمعدم  مو  عالية، كما جن  متوسط جعمار ا منرفضة نظراأ تتميز 
 Beatty and(. للرد عرزا الباحثران  Gilbertson and Bradshaw, 1985) عمى نمو وتطور ا شجار ما يثدت إلى موتمرا جحيانراأ 

Heckman  ذلك المو  إلى رمس جسربا  تتمثرل بلمرة الميراب، وبرنلص العناصرر ال ذائيرة، وبأعمرال التررير ، وبانضر اط  (1981)عام
 لإلجمررادا % مررن جسرربا  مررو  ا شررجار  رري الشرروارع  تعررود 56رار الميكانيكيررة. تشررير بعررض الدراسررا  إلررى جنَّ التربررة، و جريررراأ با ضرر

% منما يعود إلى عمميا  الترري  والممارسا  البشرية السيئة، وراصةأ  ري المراحرل ا ولرى مرن عمرر الشرجر ، كمرا 18البيئية المدينة و
% مرن جسربا   رذا المرو   تعرود إلرى تمروش بيئرة المدينرة، جمرا  يرا  9مرا  ري حرين جنّ % من12جن  يا  عمميرا  الحراسرة مسرثولة عرن 

وبالترالي  (،Nowak et al.,1990)% من تمك ا شجار 5عمميا  الدعم واإلسناد لاشجار  ي المراحل ا ولى  مو مسثول عن مو  
والدراسة الجيد  ووضع الميزانية واإلدار  السميمة  يما يتعمق بمذب لضمان جداج جشجار الشوارع لوظائفما المرتمفة مبد من الترطيط السميم 

ا شررجار لمحصررول عمررى نتررائج جيررد ،  منرراك الكثيررر مررن ا رطرراج المرتكبررة عنررد تشررجير الشرروارع سررواج  يمررا يتعمررق بالضرروابط النباتيررة جو 
 .(Konijnendijk et al., 2006; Simons and Johnson, 2008) المندسية

 لامر  مجرالس  ،سورية كبلية دول العالم بال ابا  الحضرية جو المناطق الرضراج بشكل عام وبأشرجار الشروارع بشركل رراص للد ا تم 
(، إم جن 2014 ،)السريد وخرررون المدن والبمدا  بزراعة ورعاية ا شجار والشجيرا   ي الشوارع  ي عموم المناطق المأ ولة  ي سورية

العيو  والمشاكل تعمل  بشكل جساسي بطبيعة ارتيار ا نواع النباتيرة، وطريلرة تربيرة ال رراس  ري المشراتل،  ذا ام تمام شابه العديد من 
وتربية ا شجار  ي الشوارع، كما تعمل  بتشو ا  نمو  ذب ا شجار  ضال عن ا ضرار التي تحدثما  ذب ا شجار  ري بعرض العناصرر 

 ( . 2014 ،المندسية بالشوارع )السيد
ية البحش  ي تلييم الواقع الرا ن لاشجار المزروعة  ي شوارع مدينة الالذقية من رالل دراسة شارع الم ر  العربي كنموذج تكمن ج م

 ستمكن طريلة ارتيار ا نواع النباتية وتربية ا شجار  ي الشوارع و تشو ا  نمو  ذب ا شجار. لتمك الشوارع، يمدف البحش إلى كشف
 وملارنة  ذا الواقع مع بعض الضوابط المعتمد  بمدينة الالذقية  ي سورية الة جشجار شارع الم ر  العربي ذب الدراسة من تلييم ح

 تلييم ودراسة ا نواع الشجرية المزروعة  ي شارع الم ر  العربي وتلدير درجة مثاليتما كأشجار شوارع. . تمدف الدراسة إلىعممياأ 
 طرائقه:مواد البحث و 

 .مواد البحث: 1
 .موقع الدراسة واختيار الشارع: 1.1

كيمومتراأ مربعاأ. تتأثر بالمنرا  المتوسرطي الرذت يتميرز بفصرل  (55التي تمتد عمى مساحة قدر ا حوالي ) ،تم  الدراسة  ي مدينة الالذقية
ديررد مررن  نرره شررارع رئيسرري  رري المدينررة ويحلررق الع الم ررر  العربرري تم ارتيررار شررارعشررتوت معترردل ورطرر  و صررل صرريفي حررار وجرراف.
شرمال  و رق امتجراب ،ن المركز الثلا ي وحتى ساحة حطرينيمتد شارع الم ر  العربي مالمعايير النباتية والمندسية الالزمة إلجراج البحش.

ويبمررا متوسرط عرررض كررلر مررن الرصرريف  ( م25م ويصررل العرررض الكمري لمشررارع إلررى ) (850) جنررو  شرررق. يبمررا طرول الشررارع – رر  
 .1))الشكل  م عمى التوالي (1)،م  (4والجزير  الوسطية )
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 ( 2010: يخطط هُذعً ػبو نشبسع انًغشة انؼشثً فً يذٌُخ انالرقٍخ )يجهظ انًذٌُخ،1انشكم

 :. طرائق تنفيذ البحث2
 المتعملرةركز البحش عمى دراسة العنصر النباتي باعتبرارب مرن ج رم العناصرر الطبيعيرة المكونرة لمشرارع مرن ررالل إجرراج الكشروف النباتيرة 

 بدراسة التنوع النباتي  شجار الشارع وبتلدير مثالية ا نواع الموجود   يه. 
 . دراسة التركيب النباتي لمشارع:2.1
 . التنوع النباتي لألشجار:2.1.1

 التالية :بإحصاج عدد ا شجار وتصنيفما حس  النوع والجنس والفصيمة و لاأ لمرطوا   تم  دراسة التنوع النباتي بالشارع
 .تحديد ا شجار التابعة لكل نوع وجنس و صيمة وحصر جعداد ا 
  حسا  النسبة المئوية التي تشركمما جشرجار كرل نروع وجرنس و صريمة مرن مجمروع ا شرجار الكميرة الموجرود   ري الشرارع و لراأ لممعادلرة

 التالية : 

عدد جشجار النوع  الجنس   الفصيمةالنسبة المئوية لعدد جشجار النوع/الجنس/الفصيمة= 
 عدد ا شجار الكمية بالشارع 

X 100 

 . تقدير مثالية األنواع الشجرية لمشارع:2.1.2.
وبالتررالي لمحكررم عمررى درجررة  ،لمعر ررة  يمررا إذا كانرر  ا نررواع الشررجرية المزروعررة  رري شررارع الم ررر  العربرري مررن ا نررواع المثمررى لرره جم م 

 .(Li et al., 2011) صالحية ا نواع الشجرية الموجود   يه تمَّ استردام طريلة
  مفمروم طريلرةLi et al., (2011   تسرم   رذب  الطريلرة بترتير  ا نرواع الشرجرية الموجرود   ري جت شرارع و لراأ لسرمم ا  ضرميَّا  :)

الرذت يسرتند عمرى حسررا  قريم جربعرة معرايير جساسررية، يتحردد كرل منمرا بدراسررة مجموعرة مرن العوامرل.  منرراك معيرار المنظرر الطبيعرري 
 رري بيئررة  والثمررار وا وراق واسررتلامة الجررذع، ومعيررار تررأثير الشررجر العررام لمشررجر  ويتحرردد بدراسررة شرركل الترراج وشرركل ولررون ا ز ررار 

المدينررة ويتعمررق بدراسررة كثا ررة وقطررر الترراج الرضرررت وارتفرراع الشررجر  وقطررر جررذعما عمررى ارتفرراع الصرردر، ومعيررار ملاومررة جو تحمررل 
 ضررالأ عررن الحشرررا  وا ضرررار  المرتفعررة الجفرراف والتربررة الفليررر  والبرررود  والحرررار  ويرررتبط بعوامررل بيئررة المدينررة إلجمررادا الشررجر  

، وجريراأ معيار التكاليف الذت يتحدد بعوامل العمر المناس  لزراعة النوع  ي الشارع والعمر المتوقع لره ومردا ترو ر مرواد الميكانيكية
 اإلكثار.
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  ثم 10إلى 1طريلة الحسا : ُتحس  قيمة كل معيار جساسي من حاصل جمع قيم عواممه من رالل إعطاج نلاط لكل عامل من
 ضربما بمعامل ثلل راص بكل عامل و لاأ لممعادلة التالية:

Ti = ∑n
i=1 (Ri * Wi  )  : حيش جن 

Ti  .الدرجا  الكمية التي ينالما النوع النباتي الواحد و لاأ لليم المعايير ا ساسية ا ربعة : 
.Ri و لاأ لليم الصفا  العامة لكل عامل.10حتى  1: النلاط التي يأرذ ا كل عامل من 
Wi  المعايير ا ساسية.عامل من العوامل المدروسة الوارد   ي جداول : الثلل المرصص لكل 

، 7.5عمررى دراسررة المعررايير ا ساسررية ا ربعررة ونتائجمررا، يررتم ترتيرر  ا نررواع الشررجرية الترري حرراز  عمررى درجررا  تسرراوت جو تزيررد عررن  بنرراجأ 
 واعتماد ا كأنواع مثالية صالحة لالستردام بالشارع المذكور ويمكن تطبيق  ذب الطريلة عمى ا شجار  ي جت شارٍع كان.

 . جمع البيانات :3
لمليرراس وامسررتفاد  مررن المراجررع  ججريرر  بعررض اللياسررا  الكميررة لمصررفا  اللابمررة البيانررا  الالزمررة عررن جشررجار الشررارع،لمحصررول عمررى 

 العممية بالنسبة لمصفا   ير اللابمة لملياس.
 . القياسات الكمية:3.1

 ُججري  اللياسا  الكمية الالزمة عمى بعض الصفا  الشكمية  شجار الشارع و ي:
 ار المزروعة لدراسة التنوع النباتي و لاأ لمنوع والجنس والفصيمة.إحصاج كل ا شج 
 ( عن طريق قياس محيط الجذع بالشريط المترت باعتبار جن اللطر يساوت 130حسا  قطر جذع ا شجار عمى ارتفاع الصدر )سم

 وقياس ارتفاعما بجماز الما ا. ، πالمحيط ملسوماأ عمى 
  باستردام الشريط المترت وقصبة الصياد لتحديد مسلط التاج عمى ا رض حيش جرا قياس اللطر قطر التاج الرضرت وتمَّ قياسه

 مرتين بشكل متعامد ومن ثمَّ تمَّ حسا  المتوسط.
  تلدير كثا ة التاج بالعين المجرد  وذلك بتحديد نسبة الفرا ا  الموجود  إلى البلعة المظممة لمتاج الرضرت لمشجر  الناشئة عن

 ة الشمس،  من رالل مسلط التاج المظمل تظمر الفرا ا  بشكل بلع مشمسة . تعامد جشع
 . القياسات الوصفية:3.2

تتمثررل بتحديررد قرريم الصررفا  الترري حيررش  تتعمررق  ررذب الصررفا  برربعض عوامررل المنظررر الطبيعرري لمشررجر  وملاومررة اجمررادا  البيئررة المدنيررة
عطاج ا الدرجا  المناسبة عن طريق المشا د  والمعموما  المرجعية. لذلك تم تلييمما يصع  قياسما بأدوا  اللياس المعرو ة،  وا 

  :النتائج والمناقشة
 .تحميل الصفوف الشجرية لمشارع:1

مرررن ا شرررجار المزروعرررة عمرررى جانبيررره بشررركل جساسررري، وتمرررك المزروعرررة  ررري  الجزيرررر   تترررألف المكونرررا  الطبيعيرررة لشرررارع الم رررر  العربررري
وقرد ُزرعر   ري الجزيرر  الوسرطية مكونرا  طبيعيرة جرررا مثلفرة مرن شرجيرا  ونباترا  زينرة. ونرذكر  نرا جنَّ الوسطية الممتد  عمرى طولره. 

 الشارع يحوت مكون طبيعي خرر و و الماج متمثالأ بالنوا ير و البركة الموجود   ي نماية الشارع.
 وتشوهاته: . الصف الشجري1.1
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عمررى طررول الرصرريف جو الجزيررر  الوسررطية، وتررزرع عمررى مسررا ا  بينيررة منتظمررة الصررف الشررجرت  ررو نسررق ا شررجار المتتاليررة المزروعررة 
م عمررى الرصرريفين ا يمررن وا يسررر و ررو يسرراوت طررول الشررارع الكمرري مطروحرراأ منرره 780لصررف الشررجرت وعمررى مسررار واحررد. للررد بمررا طرروم

جظمر كل صف شرجرت مجموعرة مرن ا شرجار الحيَّرة ومجموعرة جرررا مفلرود   بعد إجراج الكشف، تلاطعا  الشارع مع الشوارع ا ررا.
م 6وذلك عمى مسا ا  بينية متفاوتة، وبالملابل  ناك ججزاج من الشارع كان  ا شجار موجود   يمرا بشركل كامرل وبم ر  المسرا ة البينيرة 

 (.1و ذا يدل عمى جنما المسا ة البينية التي ُزرع   يما ا شجار )الجدول 
 . حبنخ صفً أشجبس شبسع انًغشة انؼشثً وأػذادهب وَغجخ انفبقذ يُهب1جذول ان

جهخ انصف 

 انشجشي

 انًغبفخ انًخصصخ نهشجشح /و ػذد األشجبس وَغجزهب %

انؼذد ػُذ 

 انضساػخ

انؼذد 

 انشاهٍ
 يزىعط انًغبفخ انشاهُخ ػُذ انضساػخ َغجخ انفقذ انؼذد انًفقىد

انشصٍف 

 األًٌٍ
130 33 97 74.61 6 10.95 

انشصٍف 

 األٌغش
130 27 103 79.23 6 12.2 

 11.57 6 76.92 100 30 130 انًزىعط

ُتظمر بيانا  الجدول اضطراباأ واضحاأ وتلطعا  بارز  و ير منتظمة  ري الشرريط الرضررت  شرجار الصرف الشرجرت عمرى جرانبي شرارع 
الم ر  العربي. يمكن إرجاع ذلك إلى قيام بعض جصحا  المحال  والمنازل بلطع ا شجار التي تحج  الرثية عرن محالتمرم ومنرازلمم 

بعد الزراعة نظرراأ لسروج عمميرا  الردمرة والمتابعرة الملدمرة لمرا  ري الفترر  الالحلرة لمزراعرة وعردم ترقيرع  باإلضا ة إلى مو  بعض ال راس
%، و ي نسربة عاليرة إلرى حرد كبيرر، وقرد انعكرس ذلرك عمرى المسرا ة 76.92الفاقد منما. للد بما متوسط نسبة الفاقد من ا شجار ملدار 

 رذا الواقرع جثرر سرمباأ  م مما جدا إلى تشرويه  ري التركير  البنيروت لمصرف الشرجرت. 11.57م إلى مسا ة  6البينية لاشجار  تحول  من 
عمررى الرردور البيئرري الررذت تمعبرره ا شررجار  رري البيئررة العمرانيررة لمشررارع وعمررى الليمررة الجماليررة لمشررارع بررالنظر لتشررويه حالررة التكرررار ضررمن 

 نبي الشارع.الصف الشجرت الواحد وحالة التناظر بين صفي ا شجار عمى جا
 .الوحدات التصنيفية لمصفوف الشجرية:1.2

 filifera L. Washingtoniaجنَّ الشارع يحتوت عمى جربعة جنواع من ا شجار ،تبيَّن من رالل المس  الميداني لمعنصر الطبيعي
Meliaazedrach L.  ، Ficusnitida L.، S.Eucalyptusrostrata التابعة لكل نوع وعمى جساس ذلك  تم إحصاج ا شجار

 (. 2ُحسب  النس  المئوية لاشجار و لاأ لمنوع والجنس والفصيمة من رالل تطبيق المعادلة الراصة بذلك )الجدول 
 
 
 
 

 . انُغجخ انًئىٌخ نألشجبس انزبثؼخ نكم فصٍهخ وجُظ وَىع يٍ انًجًىع انكهً نألشجبس انًضسوػخ فً شبسع انًغشة انؼشث2ًانجذول

ػذد األشجبس  انُىع وَغجزه انًئىٌخ انجُظ وَغجزه انًئىٌخ انفصٍهخ وَغجزهب انًئىٌخ

 ثبنشبسع

 انزغهغم

 اعى انُىع انُغجخ اعى انجُظ انُغجخ اعى انفصٍهخ انُغجخ

49.07 Palmaceae 49.07 Washingtonia 49.07 W. filifera H 53 1 

25.92 Myrtaceae 25.92 Eucalyptus 25.92 E. rostrata Schlecht 28 2 

15.74 Moraceae 15.74 Ficus 15.74 F.nitida L. 17 3 
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9.25 Meliaceae 9.25 Melia 9.25 Melia azedrach L. 10 4 

 انًجًىع 108 4 100 4 100 4 100

جنَّ شارع الم ر  العربي يحتوت عمى جربعة جنواع من ا شجار تنتمي إلى جربعة ججنراس و رذب ا ريرر  تنتمري إلرى  (2)تدل نتائج الجدول 
 جربع  صائل. 

% 30للرد جشرار  العديرد مرن الدراسراتإلى جنَّ عردد ا شررجار التابعرة لكرل  صريمة وجرنس ونروع  رري شرارع معرين يجر  جمَّ تزيرد نسربتما عررن 
 ,.Santamour,1990; Jim and Liu, 2001; Pauleit et al) من مجموع عدد ا شجار  ي الشارع % عمى التوالي10% و20و

2002; Alvey, 2006; Sjömanet al., 2011) وبملارنرة النسربة المئويرة لكرل  صريمة وجرنس ونروع  ري شرارع الم رر  العربري مرع .
% و ري نسربة 49.07لم تحلق المعيار المطمو   لد بم   نسبة ا  راد التابعرة لمرذب الفصريمة  Palmaceaeنجد جن الفصيمة ، ذب الليم

% .و يمررا يتعمررق 30مرتفعررة ملارنررةأ مررع المعطيررا  المرجعيررة، جمررا الفصررائل ا ررررا  لررد بم رر  نسرربة ا  ررراد التابعررة لمررا نسرربة جقررل مررن 
جمرا نسربة ا  رراد التابعرة لمجنسرين  جكبرر بكثيرر مرن الليمرة المعياريرة، Washingtoniaبا جناس، نالحظ جن نسبة ا  راد التابعة لمجرنس 

Eucalyptus، Ficus  جمرا نسربة ا  رراد التابعرة لمجرنس  ،ملارنة مع الليمرة المعياريرة لد كان  قيمتما ملبولةMelia  لرد انرفضر  عرن 
كبيرر  ولررم تحلرق النسرربة  W. filifera H.، E. rostrata Schlechtالليمرة المعياريرة. وجريررراأ نجرد جنَّ نسربة ا  ررراد التابعرة لمنرروعين 

ملبولرة وبالنتيجرة، نلرول جنَّ العنصرر الطبيعري المتمثرل  .F.nitida L. M.azedrach Lوكانر  نسربة ا  رراد التابعرة لمنروعين ،المطموبرة
ولكرن المالحرظ عردم وجرود تروزع منرتظم لا رراد  بالشجر ، موجود  ري شرارع الم رر  العربري و نراك تنروع  ري الوحردا  التصرنيفية المرتمفرة

 عمى ا نواع الموجود  مما يلمل من ج مية  ذا التنوع وقدرته عمى تحليق ج دا ه.
 .تقدير مثالية األنواع الشجرية:1.3

تمَّ رصد الليم الراصة بكل  . للدLi et al., (2011)تمَّ استردام معادلة  ،لتلدير مدا مثالية ا نواع الشجرية  ي شارع الم ر  العربي 
 معيار من رالل إجراج بعض اللياسا  الكمية والوصفية والعود  إلى المراجع الراصة ببعض الصفا  الشكمية لمشجر . 

 :.Washingtonia filifera H. تقييم شجرة 1.3.1
 ( .3درجا  )الجدول  10/  درجة من جصل 7.13ُيالحظ من تطبيق المعادلة جنَّ جشجار نريل الواشنطونيا قد سجم  قيمة /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثقههب وانُقبط انزً َبنزهب وفقبً نصفبرهب انؼبيخ َخٍم انىاشُطىٍَب. ػىايم انًؼبٌٍش األعبعٍخ نشجشح 3انجذول 

 انًؼٍبس
 انؼبيم انًذسوط

 انصفبد انؼبيخ نهؼىايم
 ثقم انؼبيم

W 

 10 انُقبط يٍ

R 

 انُزٍجخ

W*R 
 يالحظبد

 طجٍؼخ انؼبيم انزغهغم

انًُظش 

انطجٍؼً 

انؼبو 

 انتبج 1

نكُه  ،يتىطػ انتزتٍت وانتُبطك

لهٍم االرتفبع ثبنًمبرَخ يغ غىل 

 يظمطه كزوي ،انشجزح انكهً

0.1089 6 0.6534  
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 (City of New York Parks and Recreation, 2013)عى  5:انؼًش انزي ٌصم فٍه قطش جزع األشجبس إنى  انؼًش انًُبعت نهضساػخ فً انشىاسع *

اللول جنَّ شجر  نريل الواشنطونيا ملبولة نوعاأ ما كشجر  شرارع. يعرود السرب   ري ذلرك إلرى الجرذع المسرتليم  يمكن ،بناجأ عمى  ذب النتيجة
المتمثمة بردرجا  الحررار  المرتفعرة والمنرفضرة وتحمرل التربرة الفليرر  وقردر  النروع عمرى التعميرر، ولكرن   اإلجمادا وقدر  النوع عمى ملاومة 

يثرذ عميه امرتفراع الكبيرر لمجرذع بشركل م يتناسر  مرع ارتفراع التراج الرضررت  تظمرر جرذوع ا شرجار كأعمرد  عمرى طرول الشرارع تفتلرد 
 .(2017 ،)رضوان وخررون وع بسوسة النريل من ا مور الواج  جرذ ا بعين امعتبارإضا ةأ إلى جن إمكانية إصابة  ذا الن،لمحيوية 

 :Schlecht.Eucalyptusrostrata . تقييم شجرة األوكاليبتوس1.3.2

 نهشجشح
 األوراق 2

يزوحٍخ انشكم وٌصم غىنهب إنى 

 و1,5
0.047 8 0.376  

 انجذع 3
ريبدي  ،يظتمٍى نكُه غىٌم جذا  

 يشمك
0.0674 6 0.4044  

 األسهبر 4
جًٍهخ  ،ثٍعبء،صغٍزح انحجى 

 انزائحخ
0.0383 6 0.2298  

  0.1548 6 0.0258 طىداء انهىٌ،ػُجٍخ شجه كزوٌخ  انثًبر 5

انزأثٍش فً 

ثٍئخ 

 انًذٌُخ

  0.3318 7 0.0474 %65 يتىطػ كثبفخ انتبج 6

  0.1616 8 0.0202 و12 يتىطػ االرتفبع 7

8 
يتىطػ انمطز ػهى 

 ارتفبع انصذر
  0.302 10 0.0302 طى 45

  0.0524 1 0.0524 و 3 يتىطػ لطز انتبج 9

يقبويخ 

اجهبداد 

ثٍئخ 

 انًذٌ

 يمبويخ انجفبف 10

تظتؼًم فً تشجٍز  ،تتحًم انجفبف

انًُبغك انجبفخ )شهجً 

 (2007وآخزوٌ،

0.0949 10 0.949 
 

 

11 
يمبويخ انتزثخ 

 انفمٍزح

يختهف أَىاع انتزة  ونكُهب تتحًم 

تجىد فً انتزة انزيهٍخ تتحًم 

 تزاكٍش يزتفؼخ نًهىحخ انتزثخ

0.0703 9 0.6327 
 

 

 يمبويخ انجزودح 12

تتحًم اَخفبض درجخ انحزارح 

وتؼتجز خٍبر ثٍئً نهًُبغك انتً 

و ػٍ 2800ٌشٌذ ارتفبػهب ػٍ 

ططح انجحز .نكُهب تتأثز ثبنجزد 

 انشتىي االطتثُبئً

 انًُطمخ دافئخ 0.3304 8 0.0413

13 
يمبويخ انحزارح 

 انًزتفؼخ
  0.373 10 0.0373 تتحًم ارتفبع درجخ انحزارح

14 
يمبويخ انحشزاد 

 واأليزاض

تُصبة ثظىطخ انُخٍم وتؤدي إنى 

 تذيٍزهب
0.0306 1 0.0306  

15 
يمبويخ األظزار 

 انًٍكبٍَكٍخ
  0.76 8 0.0950 ػبنٍخ

 انزكبنٍف

16 
 تىفز انجذور

 وانغزاص

 وانفظبئمتتكبثز ثبنجذور انطبسجخ 

 (2007،)شهجً
0.0521 6 0.3126  

17 

انؼًز انًُبطت 

نهشراػخ فً 

 انشبرع*

  0.544 8 0.0680 ُىادط 8-5 يٍ

18 
يتىطػ انؼًز 

 انًتىلغ
  0.5816 8 0.0727 طُخ 60 -40يٍ 

  7.17 انًجًىع
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درجرا  و ري  10/  درجرة مرن جصرل 7.28المنلارت قد سجم  قيمة تفضيمية بم ر / ُيالحظ من تطبيق المعادلة جنَّ جشجار ا وكاليبتوس
 ( .4قيمة جقل من الدرجة الدنيا المسموحة عند تلدير مثالية جشجار النوع )الجدول 

 ثحغت نً وآخشوٌ. ػىايم انًؼبٌٍش األعبعٍخ نشجشح األوكبنٍجزىط وثقههب وانُقبط انزً َبنزهب وفقبً نصفبرهب انؼبيخ 4انجذول 

 
يمكن اللول بأن شجر  ا وكاليبتوس لم تكن ملبولة نوعا ما كشجر  شارع بوضعما الررا ن. يمكرن تفسرير  رذب الليمرة  ،وبناجأ عمى ما تلدم 

الملبولة إلى قطر جذعما الكبير وملاومتما لمجفاف وارتفاعما وسمولة إكثار ا وسرعة نمو ا ولكن يثرذ عميما عدم وجود جشياج مميز   ري 
. إضررا ةأ إلرررى مرررا ذكرررر  رررإنَّ إصرررابة  رررذب الشرررجر  بررربعض ( 2017،)رضررروان وخرررررون والثمرررار وا ز رررارعوامررل المنظرررر الطبيعررري كالتررراج 

 الحشرا  وا مراض جثر سمباأ  و اآلرر عمى الليمة المثالية لمشجر .  

 انًؼٍبس
 انؼبيم انًذسوط

 انصفبد انؼبيخ نهؼىايم
 انؼبيمثقم 

W 

 انُقبط يٍ

10 

R 

 انُزٍجخ

W*R طجٍؼخ انؼبيم انزغهغم 

انًُظش 

انطجٍؼً 

انؼبو 

 نهشجشح

 انتبج 1

 ،كجٍز وكزوي ويخهخم يتىطػ انكثبفخ

غىٌم األغصبٌ واألغصبٌ غٍز يزتجخ فً 

 تفزػهب

0.1089 4 0.4356 

 0.235 5 0.047 يتهذنخ وخفٍفخ ،ػبدٌخ األوراق 2

 0.5392 8 0.0674 يتىطػ انجًبل،يظتمٍى  انجذع 3

 0.1532 4 0.0383 صغٍزح انحجى نٍض نهب لًٍخ جًبنٍخ ػبنٍخ األسهبر 4

 0.0258 1 0.0258 يتخشجخ،غٍز جًٍهخ  انثًبر 5

انزأثٍش فً 

 ثٍئخ انًذٌُخ

 0.3318 7 0.0474 %70 يتىطػ كثبفخ انتبج 6

 0.202 6 0.0202 و11.21 يتىطػ االرتفبع 7

8 
انمطز ػهى يتىطػ 

 ارتفبع انصذر
 0.302 10 0.0302 طى 45.9

 0.3144 5 0.0524 و7.21 يتىطػ لطز انتبج 9

يقبويخ 

اجهبداد 

 ثٍئخ انًذٌ

 يمبويخ انجفبف 10
يهى 300تتحًم حتى   ،تتحًم انجفبف 

 (2007،أيطبر / طُخ )شهجً
0.0949 10 0.949 

 يمبويخ انتزثخ انفمٍزح 11

وانغذلخ ونكُهب تجىد تتحًم انتزة انفمٍزح 

فً انتزة انخفٍفخ وانؼًٍمخ  

 (2007،)شهجً

0.0703 8 0.5624 

 يمبويخ انجزودح 12
ٌفعم ػذو سراػتهب فً يُبغك تُخفط 

 درجخ يئىٌخ5درجخ حزارتهب ػٍ 
0.0413 8 0.3304 

13 
يمبويخ انحزارح 

 انًزتفؼخ

تتحًم ارتفبع درجخ انحزارح                           

 (2007،)شهجً
0.0373 10 0.373 

14 
يمبويخ انحشزاد 

 واأليزاض

تصبة ثجؼط األيزاض  ظؼٍفخ َظجٍب  )

 (كجظٍال انكٍُب وانحشزح انثبلجخ
0.0306 4 0.1224 

15 
يمبويخ األظزار 

 انًٍكبٍَكٍخ
 0.57 6 0.0950 األغصبٌ طههخ انكظز ،يتىططخ

 انزكبنٍف

 تىفز انجذور وانغزاص 16
ثبنجذور دوٌ يؼبيهخ وخعزٌب تتكبثز 

 (2007،ثبنؼمم )يتىفز وكبفً( )شهجً
0.0521 10 0.521 

17 
انؼًز انًُبطت 

 نهشراػخ فً انشىارع
 0.680 10 0.0680 طُىاد 5أصغز يٍ 

 0.4362 6 0.0727 40 يتىطػ انؼًز انًتىلغ 18

 7.2 انًجًىع



 

AlSayed and Radwan – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 260-273 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 273-260(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – السيد ورضوان 268

 :  L..Ficusnitida تقييم شجرة التين الالمع .1.3.3
 ( 5)الجدول  درجا  10/ درجة من جصل  7.23قيمة تفضيمية بم  / ُيالحظ من تطبيق المعادلة جنَّ جشجار التين الالمع قد سجم 

 . ػىايم انًؼبٌٍش األعبعٍخ نشجشح انزٍٍ اناليغ وثقههب وانُقبط انزً َبنزهب وفقبً نصفبرهب انؼبيخ 5جذولان

عمى ما تلدم يمكن اعتبار شجر  التين الالمع ملبولة نوعاأ ما مستردامما كشجر  شارع. مما سبق يظمر جنَّ من ا مور التري جثرر   وبناجأ 
سمباأ عمى الليمة التفضيمية لمذا النروع جعمرال اللرص والتشركيل لمتراج الرضررت   مر  ا شرجار، والتري جثرر  سرمباأ عمرى كرلر مرن  ارتفراع 
الشررجر  وقطررر الترراج الرضرررت وقطررر الجررذع عمررى ارتفرراع الصرردر. إضررا ةأ إلررى مررا ذكررر  ررإنَّ امنرفرراض الشررديد لمليمررة الجماليررة لاز ررار 

 . ( 2017،)رضوان وخررون والثمار جثر سمباأ عمى الليمة الرقمية لمشجر 
 :.Meliaazedarach L.تقييم شجرة اإلزدرخت1.3.4

 انًؼٍبس
 انؼبيم انًذسوط

 انصفبد انؼبيخ نهؼىايم
 ثقم انؼبيم

W 

 10 انُقبط يٍ

R 

 انُزٍجخ

W*R      طجٍؼخ انؼبيم انزغهغم 

انًُظش 

انطجٍؼً انؼبو 

 نهشجشح

 انتبج 1
انتبج ػزٌط ويُتظى ويذور 

 واألغصبٌ يتُبطمخ فً تفزػهب
0.1089 10 1.089 

 0.235 5 0.047 جهذٌخ ونًبػخ نىَهب أخعز داكٍ األوراق 2

 0.5392 8 0.0674 يظتمٍى وانمهف أيهض نىَه ريبدي انجذع 3

 0.0383 1 0.0383 نٍض نهب لًٍخ جًبنٍخ األسهبر 4

 0.0258 1 0.0258 نٍض نهب لًٍخ جًبنٍخ انثًبر 5

انزأثٍش فً ثٍئخ 

 انًذٌُخ

 0.4266 9 0.0474 %90 يتىطػ كثبفخ انتبج 6

 0.0808 4 0.0202 و3.35 يتىطػ االرتفبع 7

8 
يتىطػ انمطز ػهى 

 ارتفبع انصذر
 0.1812 6 0.0302 طى34.34

 0.2096 4 0.0524 و3.94 لطز انتبج يتىطػ 9

يقبويخ 

اجهبداد ثٍئخ 

 انًذٌ

 يمبويخ انجفبف 10
ظؼٍفخ َظجٍب  حٍث تتطهت يمٍُ يبئً 

 (2007،شهجً ) ػبدي إنى ػبنً َظجٍب  
0.0949 4 0.3796 

11 
يمبويخ انتزثخ 

 انفمٍزح
 0.2812 4 0.0703 ظؼٍفخ َظجٍب  تجىد فً انتزة انغٍُخ

 يمبويخ انجزودح 12
لىٌخ َظجٍب  تجىد فً األجىاء انذافئخ 

 (2007،)شهجً
0.0413 8 0.3304 

13 
يمبويخ انحزارح 

 انًزتفؼخ

لىٌخ تتحًم ارتفبع درجخ انحزارح 

 درجخ يئىٌخ 40فىق 
0.0373 10 0.373 

14 
يمبويخ انحشزاد 

 واأليزاض
 0.306 10 0.0306 َبدرا  يب تصبة ثأيزاض ،لىٌخ

15 
يمبويخ األظزار 

 انًٍكبٍَكٍخ
 0.950 10 0.0950 لىٌخ

 انزكبنٍف

16 
تىفز انجذور 

 وانغزاص

تتكبثز ثبنؼمم ثظهىنخ            

 (2007،)شهجً
0.0521 10 0.521 

17 

انؼًز انًُبطت 

نهشراػخ فً 

 انشبرع

 0.544 8 0.0680 طُخ5 أصغز يٍ 

18 
يتىطػ انؼًز 

 انًتىلغ
 0.727 10 0.0727 طُخ 60أكجز يٍ 

 7.23 انًجًىع
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 .(6جدول )الدرجا   10/ درجة من جصل 7.72جنَّ جشجار امزدرر  قد سجم  قيمة بم  /ُيالحظ من تطبيق المعادلة 
 . ػىايم انًؼبٌٍش األعبعٍخ نشجشح االصدسخذ وثقههب وانُقبط انزً َبنزهب وفقبً نصفبرهب انؼبيخ6انجذول 

ي وبناجأ عمى  ذب النتيجة، نستطيع اللول جنَّ شجر  اإلزدرر  مثالية نوعا ما كشجر  شارع بوضعما الرا ن. يعود سب  النلاط الملبولة الت
سررجمتما  ررذب الشررجر ، إلررى الجررذع المسررتليم نسرربياأ والترراج المنررتظم الشرركل وا ز ررار ذا  الرائحررة والمررون الجميررل وقرردر  الشررجر  عمررى تحمررل 

 2017) ،وخررون رضوان) المتمثمة بدرجا  الحرار  المتطر ة والجفاف وجيضاأ وسمولة اإلكثار والسن المبكر لمنضج  دا اإلجما
 :االستنتاجات

 انؼبيم انًذسوط انًؼٍبس
 انصفبد انؼبيخ نهؼىايم

 ثقم انؼبيم

W 

 10 انُقبط يٍ

R 

 انُزٍجخ

W*R       طجٍؼخ انؼبيم انزغهغم 

انًُظش 

انطجٍؼً انؼبو 

 نهشجشح

 انتبج 1
فً األغصبٌ يزتجخ فً  يتُبطك ،يزتت

 تفزػهب
0.1089 10 1.089 

 0.235 5 0.047 يتظبلطخ فً انشتبء،ػبدٌخ  األوراق 2

 0.5392 8 0.0674 يتىطػ انجًبل،يظتمٍى  انجذع 3

 األسهبر 4
 ،ثُفظجٍخ،جًٍهخ نكُهب صغٍزح انحجى 

 يذح إسهبرهب شهز وَصف،جًٍهخ انزائحخ 
0.0383 8 0.3064 

 0.0258 1 0.0258 تحىي يىاد طبيخ،غٍز جًٍهخ  انثًبر 5

انزأثٍش فً ثٍئخ 

 انًذٌُخ

6 
يتىطػ كثبفخ 

 انتبج
80% 0.0474 8 0.3792 

 0.0404 2 0.0202 و 6.19 يتىطػ االرتفبع 7

8 

انمطز يتىطػ 

ػهى ارتفبع 

 انصذر

 0.1812 6 0.0302 طى 26.4

9 
يتىطػ لطز 

 انتبج
 0.2096 4 0.0524 و 5.91

يقبويخ 

اجهبداد ثٍئخ 

 انًذٌ

 يمبويخ انجفبف 10

تظتؼًم فً تشجٍز  ،تتحًم انجفبف 

طُخ /يهى أيطبر 250انًُبغك انجبفخ حتى 

 (2007،)شهجً

0.0949 10 0.949 

11 
يمبويخ انتزثخ 

 انفمٍزح

تتحًم انتزة انفمٍزح ونكُهب تجىد فً 

انتزة انخصجخ ال تتأثز كثٍزا  ثبنتزكٍت 

 انفٍشٌبئً و انكًٍٍبئً نهتزثخ

0.0703 8 0.5624 

 0.413 10 0.0413 15–تتحًم اَخفبض درجخ انحزارح حتى  يمبويخ انجزودح 12

13 
يمبويخ انحزارح 

 انًزتفؼخ

              تتحًم ارتفبع درجخ انحزارح             

 (2007،)شهجً
0.0373 10 0.373 

14 
يمبويخ انحشزاد 

 واأليزاض

لىٌخ )لهٍم يب تصٍجهب األيزاض 

وانحشزاد ثظجت احتىاء أجشائهب ػهى 

يىاد كًٍٍبئٍخ لبتهخ نهحشزاد()خعز 

 (2010،وآخزوٌ 

0.0306 8 0.2448 

15 
يمبويخ األظزار 

 انًٍكبٍَكٍخ
 0.57 6 0.0950 يتىططخ األغصبٌ طههخ انكظز

 انزكبنٍف

16 
تىفز انجذور 

 وانغزاص

تتكبثز ثبنجذور دوٌ يؼبيهخ وخعزٌب 

ثبنؼمم وانفظبئم )يتىفز وكبفً( 

 (2007،)شهجً

0.0521 10 0.521 

17 

انؼًررررز انًُبطررررت 

نهشراػررررررررخ فررررررررً 

 انشبرع

 0.680 10 0.0680 طُىاد 5أصغز يٍ 

18 
يتىطرررررػ انؼًرررررز 

 انًتىلغ
 0.3635 5 0.0727 طُخ 30

 7.67 انًجًىع
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  عرردم مراعررا  النسرر  ، و تلطعررا   رري الشررريط الرضرررت لمصررفوف الشررجرية، ووجررود المثاليررة   مرر  ا نررواع المزروعررةترردني قيمررة درجررة
 التصنيفية.المثالية من الوحدا  

 ن ج ميرة ال نرى النبراتي  ري الشرارعتوزع  ير منتظم لا راد بين ا نرواع الموجرود   ري الشرارع، ممرا سرب  تشرو اأ لجماليرة الشرارع وقمرل مر ،
ي تفراو   رال، إضا ة إلرى عمميا  الرعاية والتلميم الجائر تدني نسبة تأثير ا شجار  ي بيئة وجمال الشارع بسب  إ مال ا شجار وسوجو 

 الليمة الجمالية لمشارع بسب  ارتالف ا شجار بالصفا  المحدد  لمنظر ا العام.
 التوصيات:

 لالذقيرة وكشرف متابعة الدراسة العممية عمى بلية الشوارع الرئيسية لمدينة الالذقية لمتعبير عن الواقع الحليلي  شجار الشروارع  ري مدينرة ا
والتأكررد مررن  تيررة المحميررة الترري تحلررق الشررروط والضرروابط العمميررة الالزمررة لتشررجير الشرروارع،ارتيررار ا نررواع النبا، و مررواطن اللررو  والضررعف

 مالجمة ا نواع وا صناف النباتية المراد زراعتما لمظروف البيئية المحمية قبل زراعتما. 
  وجت 20% وجت جرنس عرن 10مراعا  النس  المثالية من الوحدا  التصنيفية عند تشرجير الشروارع، بحيرش م تزيرد نسربة جت نروع عرن %

 مراعا  الضوابط العممية  يما يرص عالقة الشجر  مع العناصر المندسية اإلنشائية والردمية  ي الشارع ، و %30ة عن  صيم
  إعاد  النظر  ي سياسة تلميم ا شجار  ي الشوارع ومتابعة عمميا  الردمة الزراعية لممحا ظة عمى جمال وصحة النباتا  واعتماد كادر

 مدر  لمليام بمذب العمميا .   
 .استكمال تشجير الفجوا  الحاصمة  ي الصفوف الشجرية لمشوارع مع ا رذ بعين امعتبار الضوابط اللياسية 

 الشكر:
نتلرردم بالشرركر الجزيررل لكررل مررن سررا م  رري إنجرراز البحررش ونرررص بالشرركر مجمررس مدينررة الالذقيررة عمررى تزويرردنا برربعض البيانررا  ولتلررديممم 

اللياسرا  والمسروحا  الميدانيرة وكرذلك نتلردم بالشركر لممرتصرين  ري جامعرة تشررين وراصرةأ  ري قسرم الحرراج  إلنجرازالتسميال  الالزمرة 
  .والبيئة  ي كمية الزراعة

 :المراجع
كمية  ،رسالة ماجستير ،(. تلييم الرصائص الشكمية وا ثر العمراني  شجار بعض الشوارع  ي مدينة الالذقية2014) بالل ،السيد

 صفحة. 114 .سورية ،جامعة تشرين ،الزراعة
المندسية اإلنشائية والردمية لشارع سورية (. تحميل الصفوف الشجرية وجثر ا  ي العناصر 2014بالل وطالل جمين ورالد بايزيد ) ،السيد

 . 341-323 :(3)36 .سمسمة العموم البيولوجية ،بمدينة الالذقية. مجمة جامعة تشرين لمبحوش والدراسا 
منشورا  جامعة  ،مديرية الكت  والمطبوعا ،. نباتا  الزينة وتنسيق الحدائق (2010) ليوس محمود و سان شورا ولورن ،رضر

 صفحة. 330 .سورية ،حم ، حم 
ا  ي عناصر الفرش العمراني  ي شارع  واع الشجرية وجثر  نتلييم ا(. 2017) جسامة ورالد بايزيد وطالل جمين وبالل السيد ،ضوانر 

 .  90-71 :(1)39 .سمسمة العموم البيولوجية ،. مجمة جامعة تشرين لمبحوش والدراسا قيةالذبمدينة ال م ح
تلييم الرصائص الشكمية والوظيفية وا ثر العمراني  شجار شارع الكورنيش ال ربي (. 2017) جسامة ورالد بايزيد وبالل السيد ،رضوان

 .176-159 :(5)39 .سمسمة العموم البيولوجية ،. مجمة جامعة تشرين لمبحوش والدراسا  ي مدينة الالذقية
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(. ا شجار والشجيرا  الحدائلية  ي مدينة جبما. معمد بحوش الموارد 2007) شمبي، نبيل وسعد الشمرت وكمال مسالتي وعمينمازت
 صفحة.    648 .الطبعة ا ولى ،المممكة العربية السعودية ،مطابع مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتلنية ،الطبيعية والبيئية

 سورية. ،مدينة الالذقية ،(. الرارطة الدليمية2010مجمس المدينة )
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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, but from an environmental 

perspective, street trees play an important role in reducing the effects of 

urbanization and population growth on the environment. The research analyzed 

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

Maghreb Al-Arabi street in Latakia City. Results of this paper revealed 

prominent breaks in the arboreal rows, and that these rows contained four 

botanic species (Washingtonia filifera H., Eucalyptusro strata Schlecht., 

Meliaazedarach L. and Ficusnitida L.). Also, the results showed that the ratios 

of many taxonomic units were not ideal and also 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 the 

vegetation growth in the street. Findings showed a decrease in the value of the 

ideal of the four used botanic species, where (Washingtonia filifera H.) 7.17/10 

and (Eucalyptusro strata Schlecht.) 7.2/10 and (Ficusnitida L.) 7.23/10, while 

the idealism degree of (Melia azedarach L.) was somewhat better 7.67/10  . 

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