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البـــــــازالء

متطلبات املناخ:

الحرارة:

• إلنبات البذور: 18 - 25ْم. 

• النمو الخرضي: 20 - 24ْم. 

• اإلزهار: 12 - 17ْم. 

• العقد ونضج البذور: 17 – 22ْم.

الضوء:

ــا زادت  ــي كلم ــة، الت ــدة الضوئي ــازالء بالش ــو الب ــر نم يتأث

ــة  ــا مرحل ــات ودخوله ــو النبات ــة نم ــادة رسع ــؤدي إىل زي ت

اإلزهــار. بشــكل عــام تحتــاج البــازالء إىل نهــار معتــدل )12 

ــاعة(.  – 14 س

الرطوبة:

تعتــر البــازالء مــن النباتــات املحبــة للمــاء، ولكنهــا تخــى 

ــر  ــذي يؤث ــم( ال ــاء األريض )70 - 75 س ــتوى امل ــاع مس إرتف

بــدوره عــى وجــود األوكســجني الــرضوري لتنفــس املجموع 

الجــذري وإنتشــاره. تتطلــب البــازالء توفــر الرطوبة بشــكل 

رئيــي خــال فــرة اإلنبــات بمــا يعــادل %80. 

إال أن نبــات البــازالء يتحمــل جفافــاً نســبياً لفــرة قصــرة 

بفضــل مجموعــه الجــذري الكثيــف ولكــن ذلــك قــد يؤثــر 

عــى كميــة اإلنتــاج. 

متطلبات الربة:

نــوع الربــة: يفضــل زراعــة البــازالء يف األرايض املتوســطة، 

الجيــدة الــرف، الخصبــة واملعتدلــة الحموضــة. وال تجــود 

زراعتهــا يف األرايض الثقيلــة الحامضيــة إلحتفاظهــا بنســبة 

ــن  ــد م ــا يح ــا مم ــف تهوئته ــة وضع ــن الرطوب ــة م عالي

ــذري. ــوع الج ــار املجم إنتش

درجة حموضة الربة: بني 6.8 – 7.

فوائد البازالء:

• ترفع نسبة السكريات يف الدم.

ــظ  ــى حف ــل ع ــدة تعم ــة عدي ــواد مهم ــم م ــح الجس • تمن

ــا. ــد تناوله ــي عن ــوازن الغذائ الت

• مصــدر جيــد للروتينــات النباتيــة واألليــاف التــي تســاعد 

عــى تنبيــه األمعــاء. 

ــاف  ــكر وألي ــن س ــا م ــا له ــم، مل ــة للجس ــح الطاق • تمن

وبروتينــات.

• غنيــة بمــادة »اللوتــني« التــي تلعــب دوراً يف الوقايــة مــن 

مــرض »تدهــور الجزء املســؤول عــن اإلبصــار يف الشــبكية«.

مرشوع زراعة الزعفران

بطاقة تعريفية:

صاحب املرشوع: املزارعة مريم مرتىض.

موقع املرشوع: الهرمل - حي املرح.

تفاصيل املرشوع:

ــا  ــورة« منزله ــن »حاك ــىض م ــم مرت ــة مري ــذت املزارع إتخ

ــكبة«   ــران  يف »مس ــات الزعف ــة بصي ــة زراع ــاً لتجرب مكان

ال تتعــدى »املــر بمريــن« باتــت لديهــا اليــوم كميــة منــه 

ــة، تكفــي لزراعــة دونــم  تقــدر بحــوايل الـــ 70 ألــف بصيل

ــد. واح

مساهمة مؤسسة جهاد البناء ليصبح املرشوع رائداً:

• متابعة من مهنديس املؤسسة يف مجال كيفية الزراعة 

والعناية بنبتة الزعفران.

• تقديم بعض املساهمات العينية. 

• اإلرشاف الدائم عى املرشوع. 

 متطلبات الزعفران الزراعية البيئية والخدماتية:

أوالً: البيئية:

ــدأ  ــر يب ــف، الزه ــورق يف الخري ــر وي ــات يزه ــذا النب • ه

بالظهــور بعــد تســاقط كميــات مــن املطــر وتدنــي درجــات 

الحــرارة إىل 5 – 7ْم  أي فقــرة مابــني ترشيــن األول وترشيــن 

الثانــي، وظهــور زهراتــه يكــون عــى دفعــات ويتــم قطافــه 

بعــد يومــني مــن ظهــور الزهــر ويفضــل قطافــه صباحــاً 

بعــد تبخــر النــدى. 

ــف ال  ــتاء، ويف الصي ــرة الش ــوال ف ــدوم ط ــه فت ــا أوراق أم

ــود. ــه موج ــى أن ــدل ع ــار ي ــه آث ــد ل توج

• يتكاثــر إنتــاج الزعفــران كلمــا إرتفعنــا عــن ســطح البحر 

مــا بــني )500 – 1.300م( يف لبنــان )أجــود أنــواع الزعفــران 

نبـــاتات منتجــــــــة

تجــــربة
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ينتــج مــن هضــاب كشــمر(.

• ال يحتــاج زراعــة الزعفــران إىل تربــة غنيــة، حيــث ينمــو يف 

الربــة الحمــراء والبنيــة اللــون وحتــى يف الربــة البيضــاء، 

وينمــو أيضــاً يف الربــة شــبه الصخريــة.

ثانياً: الخدمات الزراعية: 

ــة،  ــات حراث ــاج إىل عملي ــة التحت ــذه الزراع ــة: ه • الحراث

ــا  ــات وتفريده ــراج البص ــوم بإخ ــنوات نق ــط كل 4 س فق

وإعــادة زراعتهــا، يف هــذا الوقــت نســتطيع إجــراء حراثــة يف 

ــة(. ــة األرض )صخري ــا طبيع ــمحت لن ــال س ح

• التســميد: يف حــال توّفــر لدينــا ســواد مخمــر )مــرة واحدة 

كل 4 ســنوات(، فإنهــا التحتــاج لتســميد كيميائي.

ــار يف  ــت األمط ــال انحبس ــاج إىل ري، إال يف ح ــري: التحت • ال

ــف. ــل الخري فص

• التعشــيب: هــي الخدمــة التــي اليمكننــا تجاهلهــا، حيــث 

نجريهــا يدويــاً يف فصــل الخريــف والشــتاء والربيــع، أمــا يف 

فصــل الصيــف نكافــح األعشــاب كيميائيــاً بكميــات قليلــة 

)حيــث أنــه ال وجــود للــورق فهــي تكــون يف مرحلــة الثبــات 

الصيفــي(.

اللــــــوز

 اإلحتياجات البيئية:

الحرارة: 

ــا للحــرارة املنخفضــة  تتميــز  شــجرة اللــوز بمقاومته

ــا  ــتاء. وبم ــى -27ْم يف الش ــل حت ــن أن تتحم ــث  يمك بحي

ــة  ــر يف نهاي ــي تزه ــرة الت ــجار املثم ــل األش ــن أوائ ــا م أنه

ــل  ــي. تتحم ــع الربيع ــة للصقي ــي عرض ــتاء فه ــل الش فص

الراعــم الزهريــة حتــى -3 ْم ويف طــور اإلزهــار التــام حتــى 

ــى -1 ْم. ــد حت ــد العق -2 ْم وبع

الرطوبة: 

تتميــز شــجرة اللــوز بتحملهــا للجفــاف حيــث إحتياجاتهــا 

ــة.  ــق البعلي ــا يف املناط ــن زراعته ــذا يمك ــة، ل ــاء قليل للم

ولكنهــا تخــى الرطوبــة الجويــة املرتفعــة خصوصــاً 

أثنــاء فــرة اإلزهــار، ونضــوج الثمــار حيــث هنــاك خطــر 

مــن حــدوث نقــص يف التلقيــح واإلخصــاب، كمــا وتصــاب 

ــا يف  ــة. أم ــراض الفطري ــن األم ــد م ــد بالعدي ــار والعق األزه

ــة  ــى نوعي ــرشة وتتدن ــوّد الق ــار فتس ــوج الثم ــة نض مرحل

ــاج. اإلنت

الربــة: 

ــة،  ــة للرب ــات خاص ــوز أي إحتياج ــجرة الل ــب ش ال تتطل

ــى  ــة حت ــواع الرب ــف أن ــو يف مختل ــتطيع أن تنم ــي تس فه

ــدة  ــة، الجي ــة العميق ــل الرب ــا تفض ــا. ولكنه ــرة منه الفق

ــم  ــية ذات الرق ــل األرايض الكلس ــة، وتتحم ــرف والتهوئ ال

ــس  ــن الكل ــة م ــبة عالي ــايل )pH 8(  ونس ــي الع الهيدروجين

ــر. ــى 3 غ/لي ــور حت ــال Calcaire actif والكل الفع

ولكــن يجــب اإلبتعــاد عــن األرايض الثقيلــة والرطبــة لتفادي 

مشــاكل األمــراض الفطريــة عــى الجذور.

اإلكثار واألصول الرية:

يفضــل إكثــار اللــوز بواســطة التطعيــم حيــث أن الشــتول 

ــار  ــن اإلكث ــق 100% مــع الشــتول األم. يمك ــة تتطاب املطعم

بواســطة البــذور فقــط ألصنــاف اللــوز التــي تظهــر نوعــاً 

مــن الثبــات الوراثــي. 

إكثار اللوز بالبذرة:

تعتمــد هــذه الطريقــة إلنتــاج األصــول. يتــّم اإلكثــار 

ــايل: ــكل الت ــى الش ــذرة ع بالب

• تقطــف ثمــار اللــوز يف تمــوز- آب وتحفــظ يف مــكان بــارد 

وجــاف لحــني تنضيدهــا يف شــهر كانــون األول.

• تــزرع البــذرة يف شــهر ترشيــن الثانــي إىل كانــون الثانــي 

ــم  ــا 40 - 50 س ــن بعضه ــد ع ــوط تبع ــى خط ــتل ع يف املش

وبمســافة 15 - 20 ســم بــني البــذرة واألخــرى عــى الخــط. شـــــجرة مثمـــــرة
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• يفضــل إجــراء عمليــة الكمــر البــارد )التنضيــد( لســهولة 

إنباتهــا بحيــث تتبــادل طبقــات البــذور مــع طبقــات الرمــل 

ــدة 45 - 60  ــرارة 4 – 5ْم( ومل ــة ح ــب )درج ــم الرط الناع

ــاً  ــى مفتوح ــن أع ــرك م ــبي ي ــدوق خش ــن صن ــاً ضم يوم

ومعرضــاً للهــواء، ويرطــب باملــاء مــن وقــت آلخــر )شــكل 

رقــم 1(. كمــا ويفضــل نقــع بــذور اللــوز ملــدة 4 أيــام ، إذا 

ــل فــرة إنباتهــا. ــاً لتقلي كان غافهــا الثمــري صلب

ــص  ــم، يق ــة 5 - 6 س ــاق النبت ــرة س ــغ دائ ــا تبل • عندم

ــة  ــطح الرب ــن س ــن ع ــوايل املري ــاع ح ــى إرتف ــاق ع الس

ــاق. ــة الس ــكيل قم لتش

• ثــم تــزرع الشــتول يف األرض الدائمــة مــن شــهر ترشيــن 

ــغ  ــا تبل ــا بينه ــافة فيم ــى مس ــي ع ــن الثان األول إىل ترشي

ــار. ــوايل 6 أمت ح

الغـــراس:

تحفــظ غــراس اللــوز بشــكل جيــد يف بيئــة رطبة لحساســية 

جذورهــا للجفــاف إىل أن تغــرس يف األرض املســتديمة. تحفظ 

املجموعــة الجذريــة بغطــاء مــن الخيــش الرطــب، أو توضــع 

الغــراس يف خنــدق صغــر وتغطــى الجــذور بــراب رطــب، 

ويمكــن إســتعمال نشــارة خشــب رطبــة للغــرض نفســه. 

ــواء  ــة لله ــوفة ومعرض ــذور مكش ــرك الج ــدم ت ــب ع ويج

والشــمس مــدة طويلــة أثنــاء النقــل وقبــل الزراعــة.

قبل عملية الغرس، تراعى النقاط التالية:

• إنتقاء الغراس الجيدة والسليمة.

• تقليم الجذور بغية تحريض املجموعة الجذرية عى النمو 

واإلنتشار وإمكانية وضع الغرسة يف الحفرة بسهولة وكذلك 

تقليم األغصان.

• تخطيط األرض.

أوقات زراعة الغراس:

يمكــن زرع أشــجار اللــوز يف فصــل الخريــف بطريقــة 

ــن  ــة ترشي ــرس نهاي ــرات للغ ــل الف ــر أفض ــرة، وتعت الحف

ــن، أو يف  ــا أضم ــث نجاحه ــون األول حي ــة كان ــي - بداي الثان

ــارة  ــان العص ــدء جري ــباط )ب ــي وش ــون الثان ــهري كان ش

يف األشــجار(. يمكــن التبكــر يف زراعــة أشــجار اللــوز 

ــة. ــق البعلي ــار يف املناط ــاه األمط ــن مي ــتفادة م لإلس

الخدمات الزراعية:

الحراثة: 

عنــد دخــول الشــجرة مرحلــة اإلنتــاج  ويف الزراعــة البعليــة، 

تحــرث األرض مرتــني أو ثــاث مــرات يف الســنة.

مــن املفضــل أن يحــرث البســتان حراثــة ســطحية باملســلفة 

ــار  ــد الثم ــة عق ــد مرحل ــع بع ــل الربي ــيط يف فص أو التمش

ــل  ــة يف فص ــة الثاني ــم الحراث ــارة وتت ــاب الض ــة األعش إلزال

ــار. ــول لألمط ــد أول هط ــف بع الخري

الري: 

• تزيــد إنتاجيــة شــجرة اللــوز ونوعيــة ثمارهــا يف املناطــق 

ــم.  ــن 500 مل ــا ع ــار فيه ــول األمط ــة هط ــد كمي ــي تزي الت

كمــا وأن اإلنتاجيــة تتضاعــف إذا رويــت أشــجار اللــوز مــن 

نيســان إىل حزيــران حــوايل 3 - 4 مــرات بكميــة تــراوح مــا 

بــني 600 و800 م3 /هكتــار لــكل عمليــة ري واحــدة.

• تتحمــل شــجرة اللــوز الجفــاف، لــذا فإنهــا ال تحتــاج لــري 

ــوز مــرة قبــل اإلزهــار، يف كانــون  كثــر. تــروى شــجرة الل

الثانــي )يف حالــة عــدم هطــول األمطــار( وبعــد عقــد الثمار. 

وكذلــك يــروى البســتان كلمــا احتاجــت الشــجرة للــري، مع 

اإلنتبــاه إىل عــدم تعطيــش األشــجار بعــد جنــي املحصــول، 

حيــث أن الجــذور تقــوم بوظائفهــا الحيويــة، وتخــزن مــواد 

غذائيــة أثنــاء هــذه الفــرة. 

• يفضــل اإلســتمرار يف ري األشــجار يف املناطــق الجافــة غــر 

ــقوط األمطار. ــة لس املعرض

التعشيب:

مــن الــرضوري إزالــة األعشــاب الضــارة  لتجنــب التنافــس 

عــى الغــذاء واملــاء، كمــا وأنهــا تعتــر موطــن للعديــد مــن 

الحــرشات واألمــراض. 

إن األشــجار الفتيــة حساســة جــداً عــى األعشــاب الحوليــة 

واملعمــرة. كمــا وأنــه ال يجــوز إســتخدام مبيــدات األعشــاب 

ــل  ــا قب ــاء عليه ــب القض ــك يج ــة، لذل ــذه املرحل ــال ه خ

ــل  ــات Glyphosate  قب ــد غايفوس ــتخدام مبي ــزرع بإس ال

ــم  ــن ث ــا. وم ــال وجوده ــب األرض يف ح ــن نق ــابيع م 3 أس

ــاث  ــنوات الث ــال الس ــة خ ــة الخفيف ــاد الحراث ــب إعتم يج

ــجار.  ــول األش ــدوي ح ــيب ي ــع تعش األوىل م
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يمكــن الحــد مــن إنتشــار األعشــاب الّضــارة بواســطة إتباع 

بعــض املمارســات الحقليــة أبرزها:

• عدم إستخدام أسمدة حيوانية غر مخّمرة جيداً.

• إعتماد الري بالتنقيط. 

• منــع  دخــول الحيوانــات املجــرّة إىل داخــل البســتان ألنهــا 

تســاهم يف نقــل بــذور األعشــاب عــر الــروث. 

• مكافحــة األعشــاب الضــارة املتواجــدة عــى أطــراف 

البســتان.

زيت حبة الركة

ــض  ــر األبي ــوض البح ــة ح ــو يف منطق ــة تنم ــة الرك • حب

ــون. ــة اليانس ــي إىل فصيل ــط وتنتم املتوس

• تحتــوي ثمــرة هــذا النبــات عــى كبســولة، داخلهــا بــذور 

ــود  ــا إىل األس ــول ألوانه ــي تتح ــاد، والت ــة األبع ــاء ثاثي بيض

بعــد تعرضهــا للهــواء.

ــر  ــال ع ــن خ ــة م ــة الرك ــت حب ــتخراج زي ــم إس • يت

ــع  ــة يتمت ــارص الغذائي ــي بالعن ــت غن ــاج زي ــذور، إلنت الب

ــة. ــارص العاجي ــن العن ــد م بالعدي

ــيني،  ــن أساس ــى عنري ــة ع ــة الرك ــت حب ــوي زي • يحت

األول هــو مركــب النيجيلــون واآلخــر الثيموكينــون. املركــب 

األول يســاعد يف عــاج أمــراض الجهــاز التنفــي، أمــا املركب 

الثانــي فيحتــوي عــى مــواد مضــادة لإللتهابــات.

ــعر  ــو الش ــز نم ــداً لتعزي ــد ج ــة مفي ــة الرك ــت حب • زي

ــرشة. ــى الب ــة ع واملحافظ

الحبق/الريحان

• هو نبات عشبي يوجد منه أكثر من مئة صنف تختلف فيما 

بينها يف املظهر والطعم، ينمو إلرتفاع مر أو أكثر.

• موطنه األصيل هو الهند ثم إنترش يف حوض البحر املتوسط.

الزراعة:

ــواع األرايض رشط أن  ــب أن ــق يف أغل ــة الحب ــح زراع • تنج

ــة. ــن امللوح ــة م ــة وخالي ــرف والتهوئ ــدة ال ــون جي تك

• يتكاثر الريحان بالبذور.

ــس  ــح الطق ــا يصب ــع عندم ــل الربي ــذوره يف أوائ ــر ب • تنث

ــي  ــة الخارج ــطح الرب ــع س ــط م ــرارة وتخل ــدل الح معت

ــاء  ــاحة الوع ــل مس ــى مجم ــا ع ــن توزيعه ــكل يضم بش

ــم. ــوايل 2 س ــق ح ــى عم وع

• يحتاج إنبات البذور من 3 - 7 أيام. 

ــتات إىل األرض  ــل الش ــهر آذار وتنق ــاتل يف ش ــزرع املش • ت

ــة. ــن الزراع ــاً م ــوايل 40 يوم ــد ح ــتدامة بع املس
الري:

ــع رضورة  ــذور م ــر الب ــد نث ــارشة بع ــاء مب ــروى بامل • ت

ــات. ــة فــرة نمــو النب ــة الربــة طيل املحافظــة عــى رطوب

• يتم ري البذور يومياً حتى يتم اإلنبات.

• يحافــظ عــى رطوبــة الربــة بحيــث تــروى مــرة واحــدة 

ــام.  كل 2 - 4 أي

قطاف املحصول:

ــف  ــب التوق ــنة ويج ــرات يف الس ــان 3 - 4 م ــص الريح • يق

ــاء  ــات أثن ــل النبات ــب تخلخ ــص لتجن ــل الق ــري قب ــن ال ع

ــاد. الحص

• القطــاف األول يتــم يف مرحلــة التزهــر وبدايــة عقــد الثمار 

وذلــك لزيــادة نســبة الزيــت يف األوراق يف تلــك املرحلة.

• يكــرر القــص مــرة كل 40 - 50 يومــاً ويوقــف يف ترشيــن 

مقطـــرات وزيوت

نباتات طبية وعطرية



5

ــت  ــن الزي ــات م ــوى النب ــاض محت ــك إلنخف ــي وذل الثان

ــات.  ــو النب ــدل نم ــاض مع وإنخف

ــت  ــى الزي ــول ع ــة الحص ــن الزراع ــة م ــت الغاي • إذا كان

ينقــل الريحــان مبــارشة بعــد القــص إىل مصنــع التقطــر.

• إذا كانــت الغايــة الحصــول عــى األوراق جافــة يتــم نقــل 

ــة  ــد التهوئ ــل وجي ــكان ظلي ــا إىل م ــع أوراقه ــيقان م الس

حيــث تــرص النباتــات يف أماكــن نظيفــة ويف طبقــات رقيقة 

ــل  ــث تفص ــاف األوراق حي ــام جف ــى تم ــاً حت ــب يومي وتقل

ــل  ــم تغرب ــدق بالعــي ث األوراق الجافــة عــن الســيقان بال

ــاس خاصــة. ــأ يف أكي ــل خاصــة وتعب بغرابي

الفوائــد:

ــل يف  ــي تدخ ــل الت ــم التواب ــد أه ــان كأح ــتعمل الريح • يس

ــة. ــخ العاملي ــم املطاب ــاق يف معظ ــن األطب ــر م الكث

ــب  ــع يف الط ــاق واس ــى نط ــار ع ــتخدم األوراق واألزه • تس

وأساســية  طيــارة  زيــوت  عــى  إلحتوائهــا  العشــبي 

ــل  ــة مث ــارص معدني ــب عن ــات إىل جان ــد وفيتامين وفافوني

الحديــد والكالســيوم والبوتاســيوم واملغنزيــوم.

ــد  ــات والعدي ــة وامليكروب ــموم الفطري ــه الس ــاوم زيوت • تق

مــن البكتريــا، كمــا تدخــل يف صناعــة املرشوبــات والعطــور 

ومــواد التجميــل وتعطــر الصابــون.

ــرة  ــة عط ــا رائح ــاب تعطيه ــن الثي ــع األوراق يف خزائ • وض

ــا. ــة فيه ــات املنزلي ــد اآلف ــع تواج وتمن

محمية حرج إهدن

أنشــئت محميــة حــرج إهــدن الطبيعيــة بموجــب القانــون 

رقــم 121 تاريــخ 9 آذار عــام 1992.

ــة  ــرات مربع ــرشة كيلوم ــة ع ــاحتها اإلجمالي ــغ مس تبل

ــد. ــن جدي ــه م ــري زرع ــي يج ــجراً والباق ــا مش ثلثه

ــلة  ــة لسلس ــمالية الغربي ــدرات الش ــة يف املنح ــع املحمي تق

جبــال لبنــان الغربيــة. يزهــر يف املحميــة العديد مــن النباتات 

ــادرة واملســتوطنة. وتقــع بمحــاذاة أشــجار األرز، غابــة  الن

تجمــع بــني العرعــر والتنــوب إضافــة إىل املجموعــة األخــرة 

ــذه  ــم ه ــري. تض ــاح ال ــجر التف ــن ش ــاد م ــة يف الب املحميّ

املحميــة حــوايل 1030 نوعــاً مــن النباتــات بينهــا 39 نوعــاً 

مــن األشــجار و300 نــوع مــن الفطــر الــري و30 نوعــاً من 

األوركيــد فضــاً عــن أنــواع عديــدة مــن الطيــور والحيوانات 

ومــن أهمهــا النســور اإلمراطوريــة )Imperial(، الذئــاب أو 

القطــط الريّــة. 

مربى املشمش

املقادير:

ــزوع  ــوج واملن ــل النض ــمش الكام ــن املش ــرام م • 1 كيلوغ

ــذره. ب

• 500 - 600 غ سكر بحسب الذوق وحاوة املشمش.

طريقة التحضر:

• يوضــع املشــمش يف وعــاء و يضــاف إليــه الســكر. يــرك 

املزيــج منقوعــاً ملــدة 12 ســاعة يف الــراد. 

ــى  ــطة حت ــة إىل متوس ــار خفيف ــى ن ــاء ع ــع الوع • يوض

ــة  ــة يدوي ــى مطحن ــج ع ــرر املزي ــم يم ــكر ث ــذوب الس ي

ــرشة. ــن الق ــص م ــبيل التخل ــه يف س لطحن

ــج.  ــى ينض ــرك حت ــار ويح ــى الن ــج ع ــع املزي ــاد وض • يع

ــم يف مغطــس  ــني النظيفــة ويخضــع للتعقي ــأ يف املراطب يعب

ــان. ــد الغلي ــق بع ــدة 10 دقائ ــاء مل م

ماحظــة: يجــب أن يــراوح تركيــز الســكر مــا بــني الـــ 68 

و الـ 70 %.

تصنيع زراعي

محميــــات
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 حرشة بق الصنوبر الدخيلة:
Leptoglossus occidentalis

التصنيف: 

)Hemiptera( الرتبب: نصفيات الجناح

)coreidae( العائلة: كوريدي

)Pinacea (املعيل: جميع أنواع الصنوبريات

وصف الحرشة:

الحرشات الناضجة:

ــم مــع  يبلــغ حجــم الحــرشات الناضجــة حــوايل 15-18 مل

ــبه  ــطحة تش ــني مس ــاقني الخلفيت ــة والس ــات طويل هوائي

األوراق. لونهــا أحمــر داكــن ويميــل إىل البنــي الرمــادي مــع 

عامــات بيضــاء مميــزة عــى ظهرهــا.

الرقات والحوريات:

ــر  ــاً وغ ــر حجم ــا أصغ ــة ولكنه ــرشات الناضج ــبه الح تش

ــون  ــة الل ــرة برتقالي ــات الصغ ــون الحوري ــة. تك مجنح

ــول. ــل تح ــدة مراح ــد ع ــة بع ــراء بني ــح حم وتصب

البيض:

ــكل  ــه بش ــم وضع ــكل ويت ــتطيل الش ــض مس ــون البي يك

ساســل عــى إبــر الصنوبــر. يبلــغ طــول كل بيضــة 1-2مم. 

لونــه بنــي ذهبــي ويتحــول إىل بنــي محمــر قبــل الفقــس.

دورة حياة حرشة بق الصنوبر:

• يوجــد عــادة جيــل واحــد يف الســنة مــع إمكانيــة وجــود 

أكثــر مــن جيــل يف الســنة الواحــدة.

• تضــع اإلنــاث البيــض عــى إبــر الصنوبر بشــكل مســتطيل 

يــراوح طولهــا بــني  1و2مم.

ــرشة  ــا إىل ح ــل تحوله ــوار قب ــة أط ــات بخمس ــر الرق • تم

ناضجــة. يف الطــور األول تتغــذى الحــرشات مــن إبــر أو أوراق 

الصنوبــر قبــل أن تنتقــل إىل املخاريــط والبــذور وغالبــاً مــا 

تكــون الرقــات يف طورهــا األول بشــكل مجموعــات تتفــرق 

ــات إىل  ــذه الرق ــاج ه ــة. تحت ــوار التالي ــا األط ــد بلوغه عن

خمســة أســابيع ليكتمــل نموهــا.

ــتاء  ــرة الش ــي ف ــة وتم ــرشات الناضج ــي الح • تحتم

يف مجموعــات تحــت اللحــاء أو يف غرهــا مــن املوائــل 

ــزاوج  ــع تت ــي. يف الربي ــازل واملبان ــك يف املن ــة، وكذل الطبيعي

ــا. ــع بيضه ــواز، وتض ــى األك ــذى ع ــرشات وتتغ ــذه الح ه

األرضار:

البــذور  الناضجــة عــى  الرقــات والحــرشات  تتغــذى 

ــة  ــبه الحقن ــذي يش ــا ال ــم إدراج فمه ــث يت ــة حي الصنوبري

مــن خــال جــداول املخــروط وإىل البــذور الفرديــة. تــذّوب 

ــم  ــة ويت ــات اللعابي ــق اإلنزيم ــن طري ــذور ع ــات الب محتوي

ــذور. ــارج الب ــا إىل خ إمتصاصه

ــذي  ــرضر ال ــن ال ــة ولك ــن التغذي ــط م ــرضر املخاري التت

ــؤدي إىل  ــو ي ــن النم ــرة م ــل املبك ــذور يف املراح ــق بالب يلح

ــم  ــا. ويت ــوظ يف تكونه ــاض ملح ــذور وإنخف ــاض الب إجه

كشــف هــذه البــذور املتــرضرة مــن خــال ترشيــح البــذور 

أو تصويــر الشــعاعي باألشــعة الســينية. غــن أنثــى واحــدة 

يمكــن أن تدمــر حــوايل 300 مــن البــذور يف بســتان صنوبــر.

الكشف والرصد:

إكتشــاف هــذه الحــرشات يكــون يف غالــب األحيــان بريــاً 

مــن خــال البحــث عنهــا عــى األكــواز واملخاريــط أو عــى 

ــة  ــون درج ــا تك ــف عندم ــع والصي ــام الربي ــان  يف أي األغص

ــن  ــل م ــاح أق ــة، والري ــة مئوي ــني 15 و32 درج ــرارة ب الح

ــقوط  ــن س ــاعة م ــد س ــاء أو بع ــس أثن ــاعة، ولي 15كم/س

ــار. األمط

وزارة الزراعة/الفاو

22 نيسان اليوم العاملي ألمنا األرض ملحو األمية البيئية

ــوم األرض  ــام بي ــن كل ع ــان م ــم يف 22 نيس ــل العال  يحتف

ــا  ــأن األرض ونظمه ــر ب ــوء والتذك ــليط الض ــي لتس العامل

اإليكولوجيــة توفــر لنــا الحيــاة واإلســتمرارية، كمــا لنــرش 

ــا  ــرض له ــي يتع ــة الت ــات البيئي ــول التحدي ــة ح التوعي

ــاخ  ــر املن ــر وتغ ــوث والتصح ــاكل التل ــب األرض كمش كوك

وغرهــا مــن القضايــا البيئيــة املعــارصة التــي تهــدد التنوع 

ــى األرض. ــتدامة ع ــة املس ــي والتنمي البيولوج

 تدعــو األمــم املتحــدة مــن خــال حملــة عــام 2017 

ملحــو األميــة البيئيــة ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي لــدى 

حــــدث

أمراض وآفات
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ــر  ــألة تغ ــق بمس ــا يتعل ــيما يف م ــم، الس ــني يف العال املواطن

املنــاخ التــي تعتــر مــن أبــرز األخطــار التــي تهــدد كوكبنــا.

ــم يدفــع نحــو التقــدم، تعتــر  ــدأ أن العل وإنطاقــاً مــن مب

األمــم املتحــدة أن الوعــي البيئــي هــو املحــرك األســاس ليس 

فقــط إلعــداد مواطنــني بيئيــني، ولســن قوانــني وسياســات 

عمــل  فــرص  لخلــق  أيضــاً  وإنمــا  ومناخيــة  بيئيــة 

ــرضاء. ــا خ وتكنولوجي

وتشــجع األمــم املتحــدة جميــع البلــدان لإلنضمــام لرنامــج 

محــو األميــة البيئيــة والركيــز عــى الربيــة يف هــذا املجــال 

ــا يف  ــي تضعه ــن كل األدوات الت ــتفادة م ــال اإلس ــن خ م

ــجيل  ــة لتس ــدول املهتم ــو ال ــا تدع ــني. كم ــاول املعني متن

نشــاطاتها لــدى املــرشوع الخــاص بهــذا اليــوم كــي تحصــل 

عــى الدعــم مــن خــال مــا يمكــن أن توفــره األمــم املتحــدة 

للمشــاريع مــن نصائــح وتســويق بغيــة إنجاحهــا.

فوائد ممارسات التصنيع الغذائي الجيد
تعتــر مبــادىء املمارســة الجيــدة للتصنيــع الغذائــي جــزءاً 

ــدة  ــة الجي ــات الصحي ــودة واملمارس ــط الج ــام ضب ــن نظ م

ــة  ــة املختلف ــاف الغذائي ــة لألصن ــة املنتج ــع الغذائي للمصان

ــم  ــاج املنتظ ــن اإلنت ــد م ــادىء إىل التأك ــذه املب ــدف ه وته

ــات  ــة للمتطلب ــات مطابق ــا مواصف ــة له ــات غذائي ملنتج

مؤسســة  تعتمدهــا  التــي  الفنيــة  للقواعــد  الخاصــة 

النوعيــة  حيــث  مــن  ليبنــور  واملقاييــس  املواصفــات 

ــع  ــص املصان ــة لرخي ــة العام ــرشوط الصحي ــودة وال والج

واملعامــل الغذائيــة الصــادرة بالجريــدة الرســمية وتعدياتها 

وتعليمــات النقــل والعــرض والتخزيــن وأيــة تعليمــات تصدر 

ــة  ــادىء املمارس ــر مب ــة، وتوف ــات الغذائي ــوص املنتج بخص

الجيــدة للتصنيــع الغذائــي )األســس العامــة لتحديــد الحــد 

األدنــى ملفهــوم مقبــول لطــرق التصنيــع الغذائــي الجيــد(، 

ــة  ــة بالعملي ــة املتعلق ــاطات املختلف ــع النش ــمل جمي وتش

التصنيعيــة للمنتــج الغذائــي وتنقســم املجــاالت التــي 

ــة: ــزاء التالي ــس اىل األج ــذه األس ــملها ه تش

 organization and( )الوظيفــي(  العامــل  الجهــاز   .1

.)personnel

.Buildings and production areas 2. املباني وصاالت اإلنتاج

 Instruments and 3. اآلالت واملعــدات املســتخدمة يف اإلنتــاج

.equipments

والتغليــف  التعبئــة  ومــواد  االوليــة  املــواد  ضبــط   .4

.Controlling of initial substances, packaging and filling

 Production and  ــة ــة التصنيعي ــط العملي ــاج وضب 5. اإلنت

.process control

البيــان  بطاقــة  ووضــع  التعبئــة  عمليــات  ضبــط   .6

.Packaging and labeling controls

.Holding and marketing 7. التخزين والتسويق

.Laboratory control  8. الرقابة املخرية

.Documentation  9. التوثيق

.Returned food  10. األغذية املرتجعة

 Organization and )الوظيفــي(  العامــل  الجهــاز  أوالً: 

:personnel

ــع  ــة تصني ــاً يف عملي ــزءاً مهم ــرشي ج ــر الب ــر العن يعت

ــة  ــه العملي ــوكل إلي ــل امل ــن أداء العام ــر حس ــذاء، يعت الغ

التصنيعيــة أو عدمــه ينعكــس بصــورة مبــارشة عــى 

جــودة املنتــج وعليــة فــإن مــن مبــادىء املمارســة الجيــدة 

ــول  ــى املقب ــد األدن ــدد الح ــي أن نح ــد الغذائ ــع الجي للتصني

لســلوك العاملــني بالتصنيــع الغذائــي فيمــا يتعلــق بتأثــرات 

ــك: ــج لذل ــودة املنت ــى ج ــخي ع ــرف الش الت

ــوا  ــة أن يكون ــات الغذائي ــني يف الصناع ــى العامل ــب ع • يج

ــرة  ــن الخ ــتوى م ــى مس ــوا ع ــاً أو أن يكون ــني علمي مؤهل

والتدريــب بمــا يؤهلهــم ألداء املهــام املناطــة بهــم وأن 

يتلقــوا التدريــب املناســب يف املجــاالت التــي تخــص التصنيــع 

الغذائــي ومــن ضمنهــا املمارســة الجيــدة للتصنيــع الغذائي.

ــج  ــات إىل املنت ــول امللوث ــع وص ــن من ــؤول ع ــرد مس • كل ف

ــع. ــة التصني ــال عملي ــي خ الغذائ

• مراعاة الحفاظ عى النظافة الشخصية.

ــات  ــوف والكمام ــرأس والكف ــاس ال ــد بلب ــاة التقي • مراع

ــة. ــه الصناع وماتتطلب

• البقاء خارج األمكنة التي يحظر الدخول إليها.

• إعــام رئيســه املبــارش بــأي مــرض يصــاب بــه أو وجــود 

أي جــرح بجســمه قــد يامــس املنتــج أو يؤثــر عليــه.

• إتباع التعليمات الخاصة بالتوثيق.

معايير بيئية
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• مراعاة دقة املاحظة والركيز واإلنتباه

:Building and facilities ثانياً: املباني ومنشأت الخدمات

• يجــب املحافظــة عــى صاحيــة املبانــي واألجهــزة واملعدات 

الخاصــة بالصناعــة ونظافتهــا وكذلــك إتبــاع نظــام معتمــد 

للتخلــص مــن الفضــات والنفايات.

ــبة  ــم مناس ــاد وتصامي ــي ذات أبع ــون املبان ــب أن تك • يج

ــراد  ــة األف ــن حرك ــل م ــواد وتقل ــل امل ــهولة تنق ــن س تضم

غــر الرضوريــة يف أماكــن العمــل وتســمح بالرتيــب املنظــم 

لــآالت يف أماكــن التشــغيل وتحقــق التوافــق بــني العمليــات 

التصنيعيــة ممــا يقلــل مــن إحتماليــة حــدوث تلــوث املنتــج 

ــي.  ــج الرئي ــى املنت ــر ع ــرضة أو تؤث ــة أو م ــادة غريب بم

لذلــك يجــب منــع إحتماليــة اإلختــاط بــني:

o أي من املواد املجازة واملواد املرفوضة. 

o العمليات التصنيعية املختلفة.

o مواد التعبئة والتغليف.

o املواد الوسيطة مع بعضها البعض.

o املنتجات النهائية مع بعضها البعض.

• يجــب أن تتوفــر معلومــات علميــة ومكتوبــة عــن التنظيف 

والتطهــر لألبنيــة واملعدات.

:Equipment : ثالثاً: األجهزة وآالت التشغيل

ــذاء  ــع الغ ــتخدم يف تصني ــي تس ــون اآلالت الت ــب أن تك • يج

مائمــة ألغــراض إســتخدامها وســهلة التنظيــف والصيانــة 

والتســمح بتلــوث املنتــج بأيــة ملوثــات خارجيــة، وأن تكون 

األجــزاء التــي تامــس املنتــج الغذائــي مصنعــة مــن معــدن 

ــات  ــع املنتج ــل م ــواد التتفاع ــن م ــدأ أو م ــل للص ــر قاب غ

الغذائيــة.

• يجــب تنظيــف وصيانــة اآلالت حســب معلومــات مكتوبــة 

ــا  ــات؛ كم ــذه العملي ــراء ه ــة إلج ــق الخاص ــظ الوثائ وحف

يجــب القيــام بتنظيــف اآلالت املســتخدمة يف أي عمليــة 

تصنيعيــة تنظيفــاً كامــاً بعــد اإلنتهــاء مــن تصنيــع 

ــة  ــدء بعملي ــل الب ــدات قب ــة املع ــان نظاف ــات لضم املنتج

ــدة. ــة جدي تصنيعي

ــج  ــرة وتدري ــاج إىل معاي ــي تحت ــع اآلالت واألدوات الت • جمي

يجــب أن تتــم معايرتهــا يف فــرات منتظمــة وحســب نظــام 

معتمــد وطبــق معلومــات مكتوبــة، ويجــب حفــظ الوثائــق 

الخاصــة بذلــك.

ــف  ــة والتغلي ــواد التعبئ ــة وم ــواد األولي ــط امل ــاً: ضب رابع

Controlling  of initial ,packaging and filling substances

• يجــب توفــر معلومــات مكتوبــة توضــح تفصيليــاً كيفيــة 

ــواردة  ــف ال ــة والتغلي ــواد التعبئ ــة وم ــواد األولي ــتام امل إس

ــات  ــذ العين ــا وأخ ــا وتخزينه ــع يف تعريفه ــلوب املتب واألس

وإجــراء اإلختبــارات واملوافقــة عــى صاحيتهــا مــن عدمــه.

• يجــب إتبــاع نظــام تعريــف مميــز لتســهيل عمليــة ضبــط 

تــداول املــواد األوليــة ومكونــات املنتــج الغذائــي.

ــد  ــج ق ــة يف املنت ــات الداخل ــة واملكون ــواد األولي ــض امل • بع

تحتــاج إىل أســلوب معــني للســيطرة وضبــط عمليــات 

ــا. ــاص به ــام خ ــداد نظ ــب إع ــه فيج ــا، وعلي تداوله

يتبع

قانون رقم 580 نظام الصيد الري يف لبنان

املادة األوىل: 

ــس  ــى »املجل ــري يدع ــد ال ــس للصي ــان مجل ــأ يف لبن ينش

ــارة  ــيل بعب ــا ي ــه فيم ــرف عن ــري« يع ــد ال ــى للصي األع

»املجلــس«.

الــوزارات  عــن  واحــد  ممثــل  مــن  املجلــس  يتألــف 

ــة،  ــة، البيئ ــدل، الزراع ــة: الع ــة التالي ــات العام واملؤسس

ــس  ــة، املجل ــي، املالي ــاع الوطن ــات، الدف ــة والبلدي الداخلي

الوطنــي للبحــوث العلميــة، جمعيــة املجلــس الوطنــي 

للصيــد الــري، أخصائــي بيئــي يف علــم الطيــور والثدييــات، 

ممثــل عــن نقابــة تجــار أســلحة الصيــد وذخائرهــا، ممثــل 

ــن  ــل ع ــد، وممث ــة والصي ــي للرماي ــاد اللبنان ــن اإلتح ع

ــون  ــس متطوع ــاء املجل ــع أعض ــة. جمي ــات البيئي الجمعي

ــان. ــون باملج يعمل

املادة الثالثة:

يحــدد وزيــر البيئــة تاريــخ إفتتــاح وإنتهــاء موســم الصيــد 

واألوقــات التــي يســمح بالصيــد خالهــا، وذلــك بنــاءاً عــى 

ــتدامة  ــدأ إس ــق مب ــى تطبي ــى أن يراع ــس، ع ــراح املجل إق

ــة  ــات الدولي ــه يف اإلتفاقي ــوص علي ــي املنص ــراث الطبيع ال

ــات  ــر الحيوان ــد يف موســم تكاث ــع الصي ــث يمن املرمــة بحي

والطيــور، ويف أثنــاء عبورهــا نحــو أماكــن تكاثرهــا أو أثنــاء 

مراسيم وقوانين
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ــا. ــا لصغاره رعايته

املادة الرابعة:

ــي  ــد الت ــس، الطرائ ــارة املجل ــد إستش ــر، بع ــدد الوزي أ . يح

ــور  ــع الطي ــر جمي ــابقة، تعت ــرة الس ــاً للفق ــدد وفق تح

والحيوانــات الريــة املقيمــة واملهاجــرة محميــة عــى مــدار 

ــا. ــر صيده ــنة ويحظ الس

ب . يتخــذ الوزيــر القــرارات الازمــة بمنــع بصــورة مؤقتــة 

ــد  ــه مفي ــر أن ــوان يظه ــر أو حي ــد كل ط ــة، صي أو دائم

ــة  ــه لقل ــر نوع ــة تكث ــي أو لغاي ــوازن البيئ ــة أو للت للزراع

أعــداده محليــاً أو إلندراجــه عــى لوائــح الطيــور والحيوانات 

املهــددة باإلنقــراض عامليــاً والــواردة يف اإلتفاقيــات الدوليــة 

املرمــة مــع لبنــان وتلــك الــواردة يف الكتــاب األحمــر لإلتحاد 

ــا  ــوع فيه ــرات املمن ــق والف ــني املناط ــدويل )iucn( ويع ال

ــاءاً عــى إقــراح املجلــس. الصيــد خــال الســنة، وذلــك بن

موسم الصيد الري للعام 2017 

ــة  ــول 2017 لغاي ــن 15 أيل ــري م ــد ال ــم الصي ــح موس يفت

ــي 2018. ــون الثان ــهر كان ــر ش آخ

أنــواع طرائــد الطيــور والحيوانــات املســموح صيدهــا خــال 

ــد  ــة الصي ــال رحل ــا خ ــري وكمياته ــد ال ــم الصي موس

ــدة.  الواح

يمنــع منعــاً باتــاً صيــد أنــواع الطيــور والحيوانــات الريــة 

األخــرى كافــًة يف جميــع الفصــول، باســتثناء أنــواع الطرائــد 

املحــددة أعــاه وفقــط خــال موســم الصيــد الــري.

ــات  ــرى ومح ــدن والق ــنة يف امل ــوال الس ــد ط ــع الصي يمن

ــات  ــة والغاب ــات الطبيعي ــة واملحمي ــق العام ــزه والحدائ التن

ــة  ــق الطبيعي ــاً، واملناط ــة تراثي ــن املصنف ــة واألماك املحمي

ــة  ــي، واألرايض الرطب ــراث العامل ــة ال ــى الئح ــة ع املصنف

ذات األهميــة الدوليــة، وعــى مســافة التقــل 500 مــر مــن 

محــات الســكن ودور العبــادة واملنشــآت العامــة والخاصــة. 

ــيارات  ــارج الس ــادة خ ــد املصط ــرض الطرائ ــع ع ــا يمن كم

ــة.   ــات العام ــى الطرق وع

يمنــع الصيــد منعــاً باتــاً بواســطة البــوم والدبــق والشــباك 

اإلصطناعيــة  العائمــة  والطيــور  واألرشاك  واملصايــد 

والطبيعيــة والطعــم والصيــد املحبــوس واألنــوار الكاشــفة، 

ــان واآلالت  ــاز والدخ ــموم والغ ــطة الس ــع بواس ــا يمن كم

ــبيهة  ــا ش ــدر أصوات ــي تص ــجيل الت ــة )آالت التس الكهربائي

ــات(. ــور والحيوان ــوات الطي بأص

ــة  ــة املرخص ــلحة الناري ــطة األس ــد إالَ بواس ــوز الصي اليج

للصيــد، وقــوس النشــاب، ويجــوز بواســطة الــكاب 

والصقــور والبــزاة والعقبــان. كمــا يمنــع مطــاردة جميــع 

ــرة.   ــيارة أو الطائ ــطة الس ــد بواس ــواع الطرائ أن

نوع الطر/الحيوان
 كمية الطرائد املسموح

 بصيدها خال رحلة الصيد
الواحدة
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الشتوي والصيفي )الفرفور(

5

10كيخن

5حمام بري/ دلم
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غر محددالخنزير الري
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