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الملخص
وفترات االستفادة منها كمرعى Eucalyptusحصر وتوصیف أهم أصناف الكینا المدخلة. 2014. سعود سربوخ وأكرم حاطوم،دواره، ماهر هایل

.206- 201): 3(32ة النبات العربیة، مجلة وقایحل في السویداء جنوب سوریة.للن
، باإلضافة انتشارهالكافة أماكن میداني، عن طریق القیام بمسحالمدخلةتم حصر وتوصیف أنواع الكینانفذ هذا البحث في محافظة السویداء وقراها، حیث 

%99وبالنتیجة تبین أن أكثر من .)2005و2004، 2003(كل عشرة أیام، وذلك على مدى ثالث سنواتافتهالفة ومراقبة فترة إزهارها وكثلتحدید تسع مناطق مخت
Eucalyptusللنوع تابعةمن أشجار الكینا في المحافظة،  camaldulensisوفق ، وبتحلیل النتائج إحصائیًا حسب فترة اإلزهارتمییز سبعة طرز داخل هذا النوع وتم

یلیه الموعدین%46.15تبین تفوق موعد إزهار الطراز الصیفي بشكل واضح وبمتوسط قدره اإلزهار،و المواقع و عوامل هي: السنواتةبثالثنشقةتصمیم قطع تحت م
ا نادرة وصیف عشر أشجار كین). وتم حصر وت%4.83(أقل نسبة إزهار للموعد الشتوي الصیفيوكانت )%13.22() والشتوي الربیعي%13.63(الربیعي الصیفي

Eucalyptusتحت نوعمنها تتبعأشجار خمسة leucoxylonEucalyptusفي أربعة مواقع، وهي تتبع النوعمدخلة leucoxylon ssp. megalocarpaوالخمسة
Eucalyptusاألخرى تتبع تحت النوع  leucoxylon ssp. rosea ا مرعى مهم وأساسي لتطور الكینمنهم یعتبر%78وزع على سبعین نحاًال أن وأوضح استبیان

حسب الموقع.%70حتى %5العسل في المحافظة. وتختلف درجة األهمیة من طوائف النحل وجني 
عسل.،طرز إزهار،نحل،الكیناكلمات مفتاحیة:

المقدمة

التي Martaceaeوفصیلة MyrtalesرتبةEucalyptusالكیناتتبع
من أهم هي و .)1(اً تقریباً وعن3500واً جنس70تحتوي على أكثر من 
بالیونانیةEucalyptusوتعني) 10، 3(أجناس هذه الفصیلة

eu= جید وcalyptus=الجنس عبارة عن أشجار وهذا .)9(مغطى
أسترالیة وهي ینتشر معظمها في أسترالیا وأمریكا االستوائیة،كبیرة

الجید بعض هذه األنواع قدرات على النمولو )24، 6،8(الموطن
هي مدخلة منذ زمن قصیر على و ) 16(والسیادة خارج موطنها األصلي

غناها و لنحل من حیث الرحیق الغزیرمن أهم مراعي اوتعتبر ،سوریة
اً ورئیسیاً همماً بروتینیاً ا مصدر مما یجعله،)10،19(حبوب الطلعب

وتعطي .)31، 22، 5، 2(باإلضافة لفوائدها الطبیة والصحیة،للنحل
لكن یحذر من ،)29، 17(متعدد االستخدامات خشبًا ثمینًا جرة الكینا ش

هیمنته على النباتات المحیطة لسحبه المیاه من األرض بكمیات كبیرة
.Eالكرويفي مصر أدخل الكافورو .)27( globule)5( حوالي عام

ویزرع في الیمن لتثبیت الكثبان ) 8(وانتشرت زراعته بكثرة 1880

یحوي .)12(ألول مرة1965وتم إدخاله عام نبات تزیینيالرملیة وك
نوع 789حواليتقدر ب)3(من األنواعكبیراً هذا الجنس عدداً 

وتغطي ،تحت نوع تعیش في استرالیا123باإلضافة إلى أكثر من 
وقد ظهرت عدة أنواع هجینة ،)16(كیلومتر مربع مالیین5أكثر من 

وثبت علمیًا وجود اختالف في .بین األنواعد التمییز لم مما عقَّ في العا
یعدةفي سوریو .)24، 20(تركیب البراعم الزهریة ضمن النوع نفسه

E. camaldulensis وE. globules 9(أكثر األنواع استعماًال (
في بدایة القرن العشرینإلى سوریةتم إدخالهو ،وخاصة النوع األول

راجي على نطاق واسع إال لكنه لم یستعمل في التشجیر الح،)2(
متساقطة بشكل صفائح بأنها جذوع أشجار الكینا قشرةتتمیز .حدیثاً 

).15، 14(هناك أنواع كثیرة من الكینا ذات قشرة دائمةو ، متطاولة
تقریبًا من %2والتي تشكل ورغم صغر مساحة الغابات في سوریة 

الغذائي ن المصدر لك أهمیة كبیرة في تأمیتفإنها تممساحة القطر
الكینا ال یزهر على فترات منتظمةوالعدید من أنواع ،)4(المتنوع للنحل

وقد أنفق النحالون األسترالیون الساعات الطوال وهم ) 10،30(
خالیا نحلهم الكثیر من النحالین یحملو ،یدرسون تطور الزهرة ونموها

یرتبط وقت إزهار هذه .)26(هارحیقعلىمسافات طویلة للحصول
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فذروة اإلزهار ،ومواقع انتشار هذه األشجارلشجرة بالظروف المحلیةا
وفي المنطقة الشمالیة ،جنوب أسترالیا تكون في فصل الصیففي 
وربیعي وشتوي في المنطقة ،ة یكون اإلزهار األعظم في الخریفالغربی

وتتغیر مواعید اإلزهار لهذه األشجار عند .)11(هاالشمالیة الشرقیة من
بعض أزهرتفي تایالندف.)25(ا في مناطق خارج استرالیازراعته

ألعظم في أسترالیا كان في مع أن إزهارها ا،األنواع على مدار السنة
یولیو حتى /وفي جنوب أفریقیا تمتد فترة إزهاره من تموز.الخریف
/مایوإزهارها من أیار، یكونوفي فرنسا.)10(نوفمبر/ثانيالتشرین 

وتبین من خالل دراسة أجریت في الهند على .)6(/یولیوإلى تموز
.Eوتهجین عدة سالالت من زراعة camaldulensis أن واحدة من كل

أربع سالالت أبدت سلوكًا مشابهًا لطبیعة اإلزهار في الموطن األصلي
التلقیح عن طریق الحشرات فیتم صفة الخنوثةهاتمتلك أزهار و . )29(

أن التكاثر یتم عن طریق المزج یدة وتشیر دراسات عد)21(والطیور
تبین سیادة نظام التزاوج و ،معاً بین نظام التزاوج الخلطي والذاتي 

شهر تقریبًا لتصل إلى مرحلة أستة إلى البذور تحتاج.)23(الخلطي
، 13(سنین10ویمكنها أن تبقى قادرة على اإلنبات أكثر من ،النضج

على أنه هویمكن تصنیف،نفسهیتنوع عسل الكینا بتنوع النبات و .)18
الكینا الموجودة فیه تزید عن عسل كینا عندما تكون نسبة حبوب طلع

أنواعأهمحصر وتوصیفهدفت الدراسة الحالیة لوقد .)28(70%
محافظة (الدراسةمنطقةالمزروعة في Eucalyptusأشجار الكینا 

، رات الفیضوفتإزهارهاونسبة انتشارها، ودراسة مواعید،)السویداء
طوائفوٕاكثارلالستفادة من هذه األنواع من األشجار في تربیة وتطویر 

نحل العسل. 

مواد البحث وطرائقه

تمت الدراسة في محافظة السویداء ومحیطها في مواقع متفرقة من 
وتم مسح ،2005إلى عام2003من عام أماكن تجمع أشجار الكینا

، والغابات المحافظةفي األشجار في معظم أماكن توزعالكیناأشجار 
التوافقلمالحظةوذلك،خالل جوالت بحثیة،التي تنتشر فیهاالحراجیة

اختیار تسعة مناطق بشكل تم .واالختالف بین األنواع المنتشرة
القیاسات أخذت.لدراستهاشجرة 160تحتوي على عشوائي

لشجرةامكوناتو كافة مواصفاتتبینالمورفولوجیة والصور التي 
رنتها باألنواع المنتشرة مقاو قشرة الساق)،الثمرة، الزر،الزهرة،(الورقة
،أوج،تاریخ وكثافة اإلزهار (بدایةمراقبة و )15، 14، 7، 1(عالمیاً 
باالعتماد على طوال سنوات البحث،أیام10وذلك كل )اإلزهارنهایة
تدل على %1، ال إزهار0(تالي في تحدید نسبة اإلزهارس الالمقیا

، إزهار جید%40،إزهار مقبول%20،إزهار قلیل%5، ادراإلزهار الن

، واعتبار أوج إزهار ممتاز%100حتى%75،إزهار جید جداً 60%
فترة امتدت .)%60أكثر من اإلزهار للشجرة عندما تكون نسبة إزهارها 

،2003،2004(مدى ثالث سنوات متتالیة خذ قراءات اإلزهار على أ
Version 2.10برنامجبإستخدامالنتائج تحلیلتم و ،)2005

MSTAT-C المواقع عواملةمنشقة بثالثالتحت قطع الوفق تصمیم :
ذات أزهار أشجار كیناتوصیفحصر و كما تم السنین.و اإلزهار و 

فظة، وعددها عن تلك المنتشرة في المحایاً مختلفة مورفولوجحمراء،
(أربع یبینذموقع ث شجرات)،(ثالالسویداءمحدود جدًا: موقع

تم و .(شجرة واحدة)أم الرمانموقع(شجرتان) و مصادموقعشجرات)،
) سبعین نحال(توزیع استبیان على عدد من مربي النحل في المحافظة

،درجة االعتماد علیهامعرفة و ،مناحلهملكینامراعي الأهمیة دید لتح
تم استخدام البرنامج و .وٕانتاج العسلودورها في تطور طوائف النحل

هذا االستبیان.إجاباتلتحلیل SPSSاإلحصائي 

النتائج والمناقشة

الكینا المنتشرة في أن الصفات المورفولوجیة ألشجارببینت النتائج
.Eتشابه صفات النوعالمواقع التسعة التي درست camaldulensis

لجوالت وحسب عملیات المسح وا)15، 14، 7، 1(سابقاً الذي وصف 
بشكل ساحق وعلى كافة النوعهذاانتشاریتبین ،البحثیة التي تمت
.مساحة المحافظة

قراءات اإلزهار
إزهارها وكذلك في طول تختلف في مواعیدنفسه النوع تبین أن أشجار

هذا ما تؤكده الدراسات التي تقول أن أنماط االختالف في النوع و ،فترته
E. camaldulensisیعطي تداخًال ر بالتهجین الطبیعي، مماربما تتأث

عینات الدراسة بنسب مختلفة وتوزعت،)20(ه وطرز النوعفي توزع
.1وهي موضحة بالجدول،هاإزهار فترة حسب 

عدم وجود فرق معنوي في إحصائیًا تبین وبتحلیل هذه البیانات
نسب اإلزهار بین المناطق التسعة التي درست والتي تراوحت بین 

.%14.29و 14.19

تفوق موعد 2النتائج في الجدولتبین-المواعیدمعاإلزهار تفاعل
على بقیة المواعید، واحتل الموعدان الربیعي الصیفي"الصیفي"اإلزهار

والشتوي الربیعي، المرتبة الثانیة، ولم تالحظ أیة فروق معنویة بین 
متوسطات وكانت،هذین الموعدین، وتفوقا على الموعد الشتوي الصیفي

لهذه المواعید %4.85و %13.22، %13.63، %46.15،اإلزهار
لذا یجب استغالل موعد اإلزهار الصیفياألربعة على التوالي.

والتوجه لهذه المراعي في الربیع للحصول على إنتاج وافر من العسل.
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ح المراعي, أو عند وجود مراعي مترافقة مع وبدایة الشتاء فقط عند ش
. حیث أن منطقة البحث (السویداء) تتعرض هانفسالموقعالكینا في 

للجفاف أحیانًا, في حال قلة الهطل المطري, أو انقطاعه لفترات طویلة, 

مما یغیب كثیر من النباتات الرحیقیة, بینما تبقى أشجار الكینا مصدرًا 
للطلع والرحیق بشكل دائم العتمادها على جذورها التي تمتد عمیقًا 

المیاه.للحصول على 

.2005- 2003عوام األمناطق من السویداء خالل 9فترة إزھار أشجار الكینا في .1جدول 
Table 1. Eucalyptus trees flowering period in nine regions in Sweida during 2003-2005.

الموقع
Location

عدد 
األشجار
Trees

number

Flowering eucalyptus treesعدد أشجار الكینا المزھرة number

السنة
Year

شتویة
Winter

ربیعیة
Spring

صیفیة
Summer

شتویة 
ربیعیة

Winter-
spring

ربیعیة 
صیفیة

Spring-
summer

شتویة 
صیفیة

Winter-
summer

شتویة ربیعیة
صیفیة

Winter-spring-
summer

شام- 1
Sham

252003
2004
2005

0
1
1

0
1
0

14
16
17

4
2
2

5
5
4

1
0
0

1
0
1

تجارة - 2
Tijara

252003
2004
2005

0
1
0

0
0
0

21
21
23

0
0
0

0
2
2

3
1
0

1
0
0

مركز- 3
Markaz

132003
2004
2005

0
4
4

0
2
1

2
2
1

3
2
2

0
2
0

3
1
1

5
0
4

خزان- 4
Khazzan

152003
2004
2005

0
5
0

1
2
1

2
3
1

7
3
2

0
1
1

1
1
1

4
0
9

1حوط- 5
Hout 1

152003
2004
2005

3
1
3

0
1
0

12
8

12

0
2
0

0
3
0

0
0
0

0
0
0

2حوط- 6
Hout 2

132003
2004
2005

0
0
0

0
0
0

10
9
9

0
0
0

3
4
1

0
0
2

0
0
1

ملعب- 7
Malaab

252003
2004
2005

0
2
1

1
3
2

17
15
18

4
3
2

1
0
2

2
1
0

0
1
0

= كھربا8
Kahraba

152003
2004
2005

2
1
1

0
1
0

1
0
3

6
5
6

4
3
3

0
2
1

2
3
1

مزرعة- 9
Mazraa

142003
2004
2005

0
0
0

5
3
4

3
3
3

1
3
0

5
5
5

0
0
1

0
0
1

مجموع
Total

1602003
2004
2005

5
15
10

7
13
8

82
77
87

25
20
14

18
25
18

10
6
6

13
4
17

لسابقة یمكن اعتبار فترات اإلزهار هذه واعتمادًا على النتائج ا
تختلف أنماطًا أو طرزًا نتجت بسبب إدخال هذه الشجرة إلى بیئة جدیدة 

أشجار تقسیموعلیه یمكن)29، 25، 11، 9(عن بیئتها األصلیة 
طرزالأوطإلى األنماتبعًا لفترات إزهارها الدراسةالكینا في مناطق

:التالیة

إلى /أكتوبرولاألمن أوائل تشرین ر أشجاره تمتد فترة إزهاشتوي: -
./فبرایرأواخر شباط

إلى أواخر /فبرایرمن أوائل شباطتمتد فترة إزهار أشجاره ربیعي: -
./مایوأیار

إلى أواخر /مایومن أوائل أیارتمتد فترة إزهار أشجاره صیفي: -
./یولیوتموز
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إلى/فبرایرأوائل شباطمن تمتد فترة إزهار أشجاره صیفي: -ربیعي-
./یولیوأواخر تموز

أوائل تشرین من تمتد فترة إزهار أشجاره شتوي: -ربیعي-
./مایوأواخر أیارإلى /أكتوبرولاأل

إلى /مایومن أوائل أیارتمتد فترة إزهار أشجاره شتوي: -صیفي-
إلى /أكتوبرولاألمن أوائل تشرین وتزهر ثانیًة –/یولیوأواخر تموز
./فبرایرأواخر شباط

فترات طویلة تمتد فترة إزهار أشجاره صیفي: - ربیعي-شتوي-
./یولیووأواخر تموز/أكتوبرولاألومتعددة ما بین أوائل تشرین 

ة. التوزع النسبي ألشجار الكینا حسب فترات إزھارھا في تسع2جدول 
مواقع في منطقة السویداء.

Table 2. Relative distribution of eucalyptus trees based on
flowering period at nine locations in Sweida region.

معدل نسبة األشجار المزھرة
% of flowering trees

average
Winter7.12الشتوي c
Spring6.55الربیعي c
Summer46.15الصیفي a

Winter-spring13.22الشتوي الربیعي b
Spring-summer13.63الربیعي الصیفي b
Winter-summer4.85الشتوي الصیف c
الصیفيالشتوي الربیعي

Winter-spring-summer
8.40 c

ال یوجد بینھا فرق معنوي نفسھ في العامود ھنفسالحرف بالمتبوعة تمعدالال
.%5عند نسبة إحتمال 

Averages followed by the same letter in the same column are not
significantly different at P=0.05.

أشجار الكینا منمحدودة العددالمدخلة صنافتوصیف األحصر و 
)Eucalyptus(

یة ألشجار المورفولوجالشكلیة/لوحظت اختالفات كبیرة في الصفات 
إم الرمان ، و مصاد، ذیبین،السویداءمناطق الكینا التي درست في

بالمقارنة مع الصفات ،الصفراءالحمراء الوردیة و ،الكبیرةذات األزهار
تبین لنا والتي ،المورفولوجیة لألشجار المنتشرة في محافظة السویداء

.Eتنتمي للنوعمما سبق أنها  camaldulensis. ونظرًا لعدم وجود
دراسات سابقة حول توصیف الكینا المدخلة إلى منطقة الدراسة 

ي وزارة الزراعة السوریة راج فبرئیس مدیریة الح(السویداء), تم االستعانة 
حراج عفرین بمحافظة حلب مصلحةرئیسریاض اللحام) و (الدكتور
ARC tuartمدیر مشروع و .)لسالمنادیا اة(المهندس (Eucalyptus

gomphocephala) decline project .استرالیا مردوك،جامعة
Paulالدكتور ( Barber(.هذه األشجارلعند دراسة الصفات المختلفة

تمامًا صفات النوع المعروف عالمیًا باسمتشابهتبین بأنها 
E. leucoxylon)15فیها یتباینتحت نوعیحتوي على أكثر من) وهو

.وكذلك شكل الثمرةأحمر و قرمزيو بین أبیض وكریميألوان األزهار
السویداءنطقة مبأن صفات األشجار في ویمكن تلخیص النتائج 

.Eتقارب تحت نوع كانت leucoxylon ssp. megalocarpa ؛ في
.Eتقارب تحت نوع كانتذیبینمنطقة  leucoxylon ssp. roseaفي؛
ذات األزهار (إحداهماتقاربوتضم شجرتان فقطمصادمنطقة 

.Eتحت نوع )البیضاء المصفرة leucoxylon ssp. megalocarpa

.Eوالثانیة(ذات أزهار حمراء) تقارب تحت نوع  leucoxylon ssp.

rosea .فكانت تقارب في صفاتهاأم الرمانمنطقة في األشجارأما
.Eتحت نوع  leucoxylon ssp. megalocarpa.

كبیرة الحجم ها ر فوائد كثیرة، فأزهاالكیناأشجارولهذا النوع من 
وفي لشوارع والحدائقجمیلة المنظر، ولها أهمیة كبیرة في تزیین ا

،من المراعي المفضلة لنحل العسل، كما أنها محالت تسویق الزهور
كثارها . لذلك ینصح بإكبیروتعطي إنتاجًا وفیرًا ذات مردود اقتصادي 

.وزراعتها في األماكن المناسبة
في تطویر فترات إزهار الكینا المختلفةمعرفة یمكن اإلستفادة من

تربیة النحل وزیادة أعداد الطرود وبخاصة في فترات التطرید التي 
وأنواع معینة من لها طوائف النحل إلى مراعي كبیرةتحتاج خال

اإلزهار الربیعي لتطور الحضنة وزیادة موعد فبقدر أهمیة .األغذیة
موعد كذلك ،كثافة النحل في الخالیا والتشجیع على التطرید أو التقسیم

المربي محصوًال ممتازاً یعود علیه منهاإلزهار الصیفي الذي یجني 
الترحیل من وتخفیف أعباءمن العسل,لفاخروع ابالربح الوفیر والن

التي ال نباتات الرحیقیةالأغلب(بعكس طویلةقع الكینا خالل فترة امو 
كما أن األشجار أو شهر على األكثر). اً یوم20زمن إزهارهایتجاوز
أو ،وجود المراعي األخرىقلة عن یعوضاإلزهار الشتويوعد ذات م
المجموع من أزهار والطلعالرحیقف.العامفي هذا الوقت من ندرتها

یعتبر بدیال ،هافیحالدافئة التي یمكن للنحل السرو الكینا خالل األیام 
ممتازا للتغذیة الصناعیة المقدمة في نهایة الخریف وبعد الجني.

الحضنة فيلتأثیر اإلیجابي للرحیق الطبیعي من أزهار الكینا باإلضافة ل
لشتاء بهدوء لتقلع بالطائفة في بدایة الربیعالخریفیة والتي ستعبر ا

التالي.
یمكن تصمیم وزراعة لنتائج المنبثقة عن هذه الدراسةعلى ابناًء 

ومواقع متكاملة اإلزهار من أشجار الكینا تغطي حاجةرحیقیةغابات
تباإلضافة للنباتافي سوریة،في أغلب العاميعاالنحل للمر طوائف

بذور الكینا المدخلةوذلك لسهولة إكثار ،اهالموجودة طبیعیًا فی
)Eucalyptus( كغ1یحتوي حیث ،الخاصةالحدائق وأفي المشاتل

).13(بذرة حیة700,000من البذور المخلوطة بالقشور والقش حوالي 
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اعتبروامن مربي النحل%78أن حوالي اإلستبیان بینت نتائج 
النحل وجني العسل فيلتطور طوائفاً وأساسیاً الكینا مرعى مهم

ت تراوح. و %33متوسط نسبة االعتماد علیها كان و السویداءةمحافظ
حسب الموقع والقرب من ،%70حتى %5من درجة أهمیتها عندهم 

طول فترة إزهارها و هذه األشجار، وكثافة زراعتها،وجودأماكن 
خاصة أن الظروف وبواختالف فترات األوج، وغناها بالطلع والرحیق. 

لمناخیة في المحافظة ال تسمح بزراعة المحاصیل الرحیقیة المرویة، ا
حبة الداعمة لتربیة النحل، التي تزرع في بقیة المحافظات السوریة مثل

تشیر هذه الدراسة إلى القطن...الخ). ،عباد الشمس،الیانسون،البركة
لكن دون أن ألشجار الكینا إنشاء غابات ومحمیات یعتشجضرورة 
باإلضافة ،)27(نافسًا للنباتات المحلیة في مواقع انتشارهاتكون م

لزراعتها في األماكن المتاحة مثل جوانب الشوارع والطرق في المدینة 
واألریاف، وحدائق المدارس والمشافي وكل المرافق العامة. علها تكون 

في خاصة بو النحل من التراجع والفناء، نواة لخطة إنقاذ نحمي بها
.ویداءالسفظةمحا

Abstract
Dawara, M.H., S. Sarboukh and A. Hatoum. 2014. Survey and description of introduced Eucalyptus, and periods of its
use as a source of pollen and nectar for honey bees, in Sweida, south of Syria. Arab Journal of Plant Protection, 32(3):
201-206.

A three years (2003-2005) field survey to identify and describe introduced Eucalyptus spp. was conducted in nine locations in Sweida
region, south of Syria. Results showed that more than 99% of Eucalyptus trees in the province, belonged to the species Eucalyptus
camaldulensis. Seven types were identified based on the duration and timing of the flowering period. Results showed that most of the trees
(46.15%) bloomed during summer, followed by those which bloomed during spring-summer (13.63%) and winter-spring (13.22%). The least
number of trees bloomed during winter-summer (4.83%). The investigation of uncommon ten trees of Eucalyptus, in four locations,
suggested that they belonged to Eucalyptus leucoxylon ssp. megalocarpa, and E. leucoxylon ssp. Rosea. Most of bee keepers (78%)
considered Eucalyptus flowering period very important to honey bees development in Sweida.
Keywords: Eucalyptus camaldulensis, bees, flowering types, honey.
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