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 سورٌاالتعرف على أهم األنواع النباتٌة )الحراجٌة( الموجودة فً 

  

 المخروطٌات ةمجموع

 األخرى.الصنوبرٌات والسروٌات و بعض الرتب والفصائل المخروطٌات : ضم ت

 : Pinaceaeالصنوبرٌة الفصٌلة  -اولا 

 :  Pinusجنس الصنوبر 

 فئات بحسب عدد األوراق اإلبرٌة الموجودة فً كل غمد : 3ٌضم 

 (.والثمري الحلبً والبروتً)قتٌن ٌالورقة ورفً غمد  .1

 (.الكناري)قات ٌورفً غمد الورقة ثالث  .2

 .قات فً الغمدٌور خمس  .3

 

 : Pinus brutiaالصنوبر البروتً  -1

فً الجزء  ةعلٌها حراشف صغٌرالورٌقة  .م. جذعها مستقٌم غالبا  33شجرة تصل حتى 

ٌوجد بشكل طبٌعً فً  غائرة.روط تكون المخ حرشفةعلى  موجودةال السرة لها.الداخلً 

وسلسلة الجبال الساحلٌة  وفً جبل األكراد. ٌستطٌع العٌش سورٌا فً جبال الباٌر والبسٌط 

ٌستعمل فً التشجٌر  والصخرٌة لكنه ٌخشى االتربة الملحٌة.لفقٌرة لسطحٌة اعلى الترب ا

 ولخشبه استخدامات اقتصادٌة.

 : Pinus halepensis الصنوبر الحلبً -2

على  موجودةال ملساء. السرة الورٌقةمستقٌم غالبا . غٌر م. جذعها 25شجرة تصل حتى 

 .على عكس البروتً نقالمخروط مع .الحلبًالصنوبر روط تكون بارزه فً المخ حرشفة

وفً بقعة  مصٌاف حٌث الهطول عالً,-القدموسعلى طرٌق ٌوجد بشكل طبٌعً فً سورٌا 

 253)ٌكتفً بـهطول  جفافكال القاسٌةلظروف ل تحمال   كثرهو األ. صغٌرة قرب صافٌتا
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وهو وٌتحمل مختلف أنواع الترب  ,للجفاف من البروتً كثر تحمال  أ ٌعتبر حٌثم/سنة( مل

 .خشابهأوٌمكن استعمال فً التحرٌج  كثر استعماال  األ

 

  :Pinus pinea الثمري الصنوبر -3

 مخروطه .شكل كروي على عكس النوعٌن السابقٌن م. تاجها ٌأخذ33شجرة تصل حتى 

فً لبنان )إنما فً سورٌا  ا  برٌ لٌس الورٌقة أغلظ.و السابقٌنمخارٌط النوعٌن كبر من أ

وال ٌتحمل األتربة  ملم( 1333-433األراضً الجافة نسبٌا  )ٌحتاج عموما  ٌتحمل  (.وتركٌا

ٌستعمل كشجرة مثمرة وفً الزٌنة وتشجٌر بعض المناطق, كما أن لخشبه أهمٌة  .المالحة

 اقتصادٌة.

 

 : s Cedru زرجنس األ

  :Cedrus libaniً لبنانالرز األ -

 علىٌتواجد  ,فً سورٌا ا  برٌ نوعا  . ٌعتبر باقاتاألوراق توجد بشكل م, 43شجرة تصل لـ 

ألخشابه مواصفات ممٌزة تجعل  م(.1633-1333) الساحلٌةسلسله الجبال لالشرقً السفح 

 .منه خشبا  باهظ الثمن

 

 : Abies  لشوحجنس ا

 : Abies cilicicaالشوح الكٌلٌكً  -

الجبال  ةسلسللً غربالالسفح ٌعٌش فً سورٌا بشكل طبٌعً على م, 35شجرة تصل لـ 

  ملم.1533م( حٌث الهطوالت حوالً 1433-1253) الساحلٌة

 

 : Cupressaceaeالسروٌة الفصٌلة  -ثانٌاا 

  :Cupressus  sempervirens دائم الخضرارالسرو  -1

ً ف انتشارهلم ٌبق من مواقع م, جذعها ذو شقوق طوالنٌة. 33-23شجرة ٌبلغ ارتفاعها 

فً بعض المناطق المحٌطة و الساحلٌةالجبال  ةال بعض المناطق فً سلسلإ سورٌا
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على تحمل  , لمقدرتهفً التحرٌج الصناعً المستعملةشجار هم األأمن بمصٌاف. 

 والجوٌة. األرضٌة الصعبةالظروف 

   : Cupressus arizonica السرو الفضً -2

خضر مغاٌر عن األبها لون تكسة رمادٌ ةعلٌها ندب الحرشفٌة األوراقن أمٌز الفضً بتٌ

كثر انواع السرو مقاومة  لقسوة المناخ أ. الٌوجد بشكل بري فً سورٌا لكنه من الشائع

 والتربة.

 :  Biota orientalis لعفص الشرقًا -3

فروعها المورقة مسطحة واألوراق حرشفٌة منبسطة أٌضا .  م.15شجرة ال تتجاوز الـ 

 التربةومختلف ظروف  والبرودةٌتحمل الجفاف تزٌٌنً.  ًاستخدامه كنبات حدائق شاع

 .الحدائقتسٌٌج لذلك ٌستعمل فً لكنه بطًء النمو, 

 


