
  

 

 

 

 

 

 علم البٌئة

 الجزء العملً

 الجلسة العملٌة الثانٌة

 د. عال مدور

  

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 جامعة حماه

 كلٌة الهندسة الزراعٌة



 د. عال مدور السنة األولى علم البٌئة

2 
 

 

 سورٌاالتعرف على أهم األنواع النباتٌة )الحراجٌة( الموجودة فً 

  

 األوراق عرٌضات ةمجموع

 الرتب والفصائل. ات األوراق الكثٌر منعرٌضضم ت

 : Anacardiaceaeبطمٌة الالفصٌلة  -اولا 

 : Pistacia atlantica البطم األطلسً -1

توجرد  .ةمعمرر شجرة وهً ،وأوراقه مركبة رٌشٌة األوراقمتساقطه  ،م 25- 22 الشجرةطول 

ل اجبرال ،جبرل العررب ،عبرد العيٌري)البلعرا،،  الداخلٌة فً الجبالبشكل طبٌعً وذلك فً سورٌا 

 إلرى ثرم وٌمتد من جبل األكراد عبر جبرل الياوٌرة عبرر وادي النصرار  البشري(جبل  مرٌة،دتال

، أخشرابه والنم بطٌئة .مفتوحة ٌكون غابات ،شرقًفانتشاره  ذرعاثم  الشرقٌةجبال لبنان  ةسلسل

 .مم 072 ـفً بتهو ٌكة فالجاف ناطقمال ٌرجشلت جدا   جٌدة، نوع هام

 : Pistacia palaestinaالبطم الفلسطٌنً  -2

ٌوجرررد فرررً سرررورٌا ضرررمن غابرررات السرررندٌان العرررادي  .األوراقم، متسررراقطة 8-7طرررول الشرررجرة 

والصررنوبر البروتررً والحلبررً والسرررو دائررم الخضرررة. ٌسررتعمل خشرربه فررً بعرر  أنررواع النجررارة 

 وكخشب وقٌد ولثماره قٌمة غذائٌة. 

  :  Schinus molle لفلفل المستحًا -3

الغرال  الخرارجً  ، خرال  الثمرار عرن الربطم أنعناقٌرد تحمرل فرً حمررا  ، ثمارهالرائحةمٌيه ت

مرٌكررا أصررلً المرروطن األ ،كامررل ، أمررا فررً الرربطم فهررو ملتصررق التصرراققابررل للكسرررهرر  للفلفررل 

 ،ن ٌسبب البرد مروت كامرل المجمروع الخضرريأن تعر  للبرد ٌمكن ، تسقط أوراقه إالجنوبٌة

 .الكلسٌةلكن ٌنجح على  الخفٌفة التربةٌفضل 

 : Myrtaceaeالفصٌلة  -اا نٌثا
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 :camaldulensis    Eucalyptusالكٌنا )األوكالٌبتوس( -1

 ،للمررا  هشررر ،سرررٌا النمررو، كثررار بالبررذورسررهل اإ ،مرردخلم. نرروع 52شررجرة كبٌرررة قررد تصررل لررـ 

رضً قد استخدم لتخفٌ  مستو  الما  األو ةوتدٌو جدا   ةقوٌ ةذرٌالجه تكتل جتحرٌٌستعمل فً ال

 المائٌررة هاحتٌاجاترر ،لرٌررا كمصررد لكمررا ٌسررتخدم  الجررذري،مجموعرره شررراهته وفررً الغرراب بسرربب 

الشرردٌد ٌرهررر علٌرره تلررون برراللون فررً سررنوات البرررد ف الترررب، حسررا، للبرررد،ٌتحمررل كررل  ة،كبٌررر

 البرد. نتٌجةصفر األ

 : Myrtus communisاآلس  -2

دائمة الخضررة، أوراقهرا جلدٌرة لماعرة غيٌرة المجموع الورقً،  م،5شجٌرة صغٌرة ال تتجاوي 

تعطً رائحة يكٌة عند فركها بالٌد. األيهار بٌضا  ذات رائحة عطرة والثمار ذات لون أصرفر 

ميرق او مسود. تنتشر فً الغابات المتدهورة فً الجبال الساحلٌة وفً منطقة عفرٌن وكذلك فً 

ة وألخشابها بع  االسرتعماالت تستعمل لليٌنة والستخراج اليٌوت العطرٌ منطقة جبل العرب.

 أٌضا .

 

 : Salicaceaeالصفصافٌة الفصٌلة  -اا ثالث

 : Populus nigra السود الحور  -0

الموطن  ،النمو سرٌعة ألنها لألخشاب ةمنتج الشجرة ،خشابمن حٌث األ كثر استخداما  النوع األ

دخرل لمشرارٌا ألرذلك  الملوحةٌتحمل الترب التً تعانً مشاكل  أفغانستان،...(، ،إٌران) األصلً

 الحرورهوفرً سرورٌا نروع برري وحٌرد وهناك لتأمٌن غسٌل األفاق السطحٌة من الملوحة مسكنه 

 .الفراتً

  : Salix babylonicaالصفصاف الباكً  -2

احتٌاجه المائً عالً، ٌفضل الترب الخفٌفرة جٌردة الصرر  لكرن ٌتحمرل التررب الكلسرٌة، طبٌعرة 

التهدل، متساقط األوراق، ال ٌوجد طبٌعٌا  فً سورٌا وموطنه األصلً هرو النمو هً التً تعطٌه 

 الصٌن.
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 : فصائل أخرى -اا رابع

 

  :Meliaceae         Melia azedarach   زدرختاأل -0

ٌعتبر ضررب خرا  للسقاٌة،  ٌستجٌب ،نبات سرٌا النمو  .(الصٌن)صلً شرق اسٌا موطنه األ

 الطرق ، ٌيرع على أطرا رسشبه سرٌا التكخ باأليدرخت الخٌمً، ٌسمىو الالذقٌة إلىدخل أ

 .يهار ذات لون بنفسجًاأل ،تركٌب مضاع  ةمركب ةاألوراق جمٌل وٌيرع حدائقٌا ،

  :Ailanthus altissima       Simaroubaceae (الطٌر لسان)الٌالنتوس  -2

ساقط ، متخالل غبار الطلابع  من لٌسبب حساسٌه ل ، عر  أنهثنائً المسكن ،األوراق مركبه

أنرواع  ومختلر ٌتحمرل الجفرا   ،حمرراأل اللرونلرون الثمرار  ، فً بع  السرالالت ٌأخرذاألوراق

 األنرواعبعر   ة،مما ٌسهل انتقالها لمناطق بعٌدمجنحة البذور ف الغايٌةالترب وهو من النباتات 

  .إلى نف، الجن، تربى علٌها دٌدان الحرٌر المنتمٌة

  : Laurus nobilis     Lauraceae الغار -3

فرً  ةبرٌرم(، اوراقها دائمة ملسا  متبادلة عطرة. ثمارها سودا  صرغٌرة. 05-7شجرة صغٌرة )

 ،...(يٌتً ،طبً)من صعٌد  أكثرستخدم على ت ةاقتصادٌ، سورٌا

  :Nerium oleander   Apocynaceaeالدفلة  -4

ٌتحمرل البررد لكرن لرٌ، الشردٌد  .طبٌعرً االنتشرار فرً سرورٌا، مجراري المٌراه أطررا ٌنمو على 

قادر على تحمل الجفا  لرذلك ٌسرتعمل فرً ، فً البرد الحدٌثةوات ماألوراق والن أطرا فتموت 

 .هو البري هيهاراللون الوردي أل ج،التحرٌ

  :Quercus calliprinos     Fagaceaeالسندٌان العادي  -5

شجرة دائمة الخضرة كثٌرة التفرع، تخل  بعد القطا. اوراقها قاسٌة لماعة صغٌرة ذات حافة 

مسننة شوكٌة. الثمرة بلوطة. ٌصاد  فً معرم المناطق السورٌة )الجبال الساحلٌة، جبل 

األكراد، جبل الياوٌة، جبل سمعان، بلودان...(. ٌتحمل كل أنواع الترب. ٌقاوم البرودة وٌتحمل 

 إلى حٍد ما.  الجفا 


