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الخيـــــــار

متطلبات املناخ لزراعة الخيار:

املناخ:

ــات  ــو يف درج ــب، وينم ــار ورط ــو ح ــار لج ــاج الخي يحت

ــوه  ــة نم ــات لرسع ــواع القرعي ــة أن ــن بقي ــل م ــرارة أق ح

وإزهــار املحصــول بعــد فــرة قصــرة مــن الزراعــة والتــي 

تبلــغ حــوايل 60 يومــاً. أمــا يف الصيــف فتبلــغ 30 – 35 يوماً.

الحرارة:

ــاج  ــرارة. تحت ــة للح ــل املحب ــن املحاصي ــار م ــر الخي يعت

ــب  ــات، ويج ــن 15-16 ْم لإلنب ــرارة  ب ــة ح ــذور إىل درج الب

ــع  ــكل رسي ــات بش ــم اإلنب ــا يت ــن 12 ْم. بينم ــل ع أن ال تق

ومتجانــس خــال 3 – 6 أيــام عندمــا تــراوح درجــة الحرارة 

ــن 25-30 ْم.  ــة ب املثالي

تــراوح درجــة حــرارة الربــة املثــى لنمــو الجــذور بــن 22-

25 ْم. تســاعد هــذه املقاييــس عــى تحديــد الوقــت املناســب 

لزراعــة البــذور.

ــات  ــاض درج ــد إنخف ــة عن ــب الزراع ــب تجن ــك يج  لذل

ــذور. ــات الب ــع إنب ــر وتمن ــا تؤخ ــرارة ألنه الح

الربــة:

تحتــاج نبتــة الخيــار إىل تربــة عميقــة جيــدة التهوئــة غنيــة 

باملــواد العضويــة. يمكــن زراعــة الخيــار يف مختلــف أنــواع 

ــة،  ــدة التهوئ ــة، جي ــة خصب ــون الرب ــة رشط أن تك الرب

ــة 5.5 – 6.7  ــة الرب ــة حموض ــغ درج ــرف، وتبل ــدة ال جي

ــب أن  ــة فيج ــة امللوح ــا درج ــل إىل 7.5. أم ــن أن تص ويمك

ــم. ــن 2.5 مليسيمنس/س ــل م ــون أق تك

الزراعة

ــن  ــام م ــد  4 – 5 أي ــام، بع ــكل ع ــار، بش ــذرة الخي ــت ب تنب

موعــد الــزرع، ثــم تنقــل إىل الزراعــة يف البيــوت الباســتيكية 

املدفــأة عنــد إكتمــال الفلقتــن. 

الري:

يحتــاج نبــات الخيــار إىل توافــر الرطوبــة األرضيــة بصفــة 

ــار  ــاء اإلزه ــة أثن ــو وبخاص ــم النم ــال موس ــة خ دائم

والعقــد ونمــو الثمــار )فــرة الــري الحرجــة(، لذلــك تــروى 

نباتــات الخيــار كل  5 -7  أيــام يف الزراعــة املكشــوفة املرويــة 

ــط   ــاد التنقي ــال إعتم ــام يف ح ــرة كل 2 – 3 أي ــطحياً وم س

ــائدة. ــة الس ــروف الجوي ــة والظ ــوع الرب ــاً لن تبع

دالئل الصاحية لقطاف ثمار الخيار:

تتــم عــادة عمليــة القطــاف قبــل النضــج التــام أي عندمــا 

ــه  ــن بلوغ ــى املمك ــد األق ــن الح ــار م ــم الثم ــرب حج يق

)طــول الثمــرة بــن  8 – 15 ســم( إن صابــة وملعــان 

ــن  ــر م ــن تعت ــر الداك ــا األخ ــة ولونه ــرة الخارجي الق

ــودة. ــج والج ــات النض عام

القطاف:

ــن  ــاً م ــوايل 30 - 35 يوم ــد ح ــار بع ــار الخي ــع ثم ــدأ جم يب

ــاح أو املســاء حيــث  ــاً يف الصب ــم القطــاف يدوي اإلنبــات. يت

ــاً يف  ــام و يومي ــرة كل 2 - 3 أي ــة م ــار يف البداي ــع الثم تجم

فــرة الصيــف خاصــة يف الزراعــات املحميــة وتســتمر فــرة 

ــر. الجنــي ملــدة  شــهرين أو أكث

خال عملية القطاف يجب مراعاة القواعد التالية:

• إستخدام الصناديق الباستيكية النظيفة.

• قطف الثمار بعناية وعدم جرحها. 

• عدم رمي الثمار بقوة يف الصناديق.

• إزالة الثمار املصابة.

يمكــن تخزيــن ثمــار الخيــار ملــدة 7 إىل 14 يــوم عــى حــرارة  

مــا بــن 10 – 12 ْم ورطوبــة نســبية %95.

اليابان تصنع ميداليات »طوكيو 2020« من الهواتف 
القديمة

دعــا منظمــو دورة األلعــاب األوملبيــة طوكيــو 2020 الشــعب 

اليابانــي إىل مبــادرة خــراء للتــرع باألجهــزة اإللكرونيــة 

ــا،  ــادة تدويره ــبيل إع ــة يف س ــة القديم ــف املحمول والهوات

للحصــول عــى املعــادن والتــي يجــري إســتخدامها إلنتــاج 

امليداليــات.

وتتطلــع اليابــان إىل إســتخدام املعــادن املوجــودة يف األجهــزة 

مــن أجــل تصنيــع امليداليــات الرونزيــة والفضيــة والذهبيــة 

ــا  ــغ عدده ــات والبال ــن يف املباري ــج الفائزي ــة لتتوي الازم

ــن  ــتخرج م ــب املس ــبة الذه ــدر نس ــة، وتق 5 آالف ميدالي

نبـــاتات منتجــــــــة

تجــــربة
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نفايــات اليابــان اإللكرونيــة بـــ 16%، بينمــا تقــدر نســبة 

الفضــة املســتخرجة بـــ %22.

وتســعى إدارة الــدورة إىل إرشاك املواطنــن للعــب دور يف 

التحضــرات الخاصــة باأللعــاب، كمــا أنها تســتجيب بشــكل 

ــاب  ــال األلع ــدول أعم ــن ج ــة م ــة الرابع ــارش للتوصي مب

األوملبيــة 2020 التــي تنــص عــى أن تعمــل الــدول عــى دمج 

ــاب. ــذ لأللع ــط والتنفي ــب التخطي ــتدامة يف كل جوان اإلس

ــدوق  ــع 2400 صن ــة بوض ــة الياباني ــة األوملبي ــدأ اللجن وتب

الســلكية  اإلتصــاالت  ومحــات  املكاتــب  يف  تجميــع 

ــة،  ــادن املطلوب ــع املع ــدء يف جم ــر للب ــلكية واملتاج والاس

ويعتــر هــذا التحــرك األول مــن نوعــه مــن أجــل تحســن 

ــة. ــاب األوملبي ــن دورات األلع ــتدامة ضم ــرة اإلس ــج فك دم

ــن  ــادن م ــن املع ــان م ــة أطن ــع ثماني ــة بجم ــل اللجن وتأم

أجــل دورة األلعــاب األوملبيــة وأوملبيــاد املعاقــن، إذ تحتاج إىل 

40 كيلوغرامــاً مــن الذهــب و4920 كيلوغرامــاً مــن الفضــة 

و2944 كيلوغرامــاً مــن الرونــز، والتــي ســتنتج طنــن مــن 

امليداليــات الازمــة لــدورة طوكيــو 2020 واأللعــاب األوملبيــة 

للمعاقــن.

املشـــمش
 اإلحتياجات البيئية:

الحرارة: 

تنمــو أشــجار املشــمش بشــكل طبيعــي يف مناطــق معتدلــة 

الحــرارة وتخــى الربيــع املمطــر والرطــب. تتحمــل شــجرة 

ــداً  ــة ج ــرارة منخفض ــى ح ــارد حت ــتاء الب ــمش الش املش

ــا  ــام، ولكنه ــن  3-4 أي ــراوح ب ــرة ت ــص 25 ْم ولف ناق

حساســة للصقيــع الربيعــي بســبب تفتــح الراعــم الزهرية 

ــة  ــد أول موج ــف عن ــوت والتل ــا للم ــا يعرضه ــر مم املبك

ــي.  ــع ربيع صقي

إن متطلبــات أصنــاف املشــمش مــن بــرودة الشــتاء 

ــرة  ــي ذات ف ــمش ه ــجرة املش ــن ش ــراً، ولك ــة كث متفاوت

ســكون قصــرة و تتطلــب حــوايل 400-600 ســاعة بــرودة 

وحــوايل 1500-2000 ســاعة حــرارة، وهنــاك أيضــا أصنــاف 

ــرودة. ــاعة ب ــن 600-1000 س ــا ب ــاج إىل م ــة تحت أجنبي

ســاعات الــرودة هــي املحصــول الراكمــي للســاعات التــي 

ــة يف  ــة مئوي ــن 7.2  درج ــرارة ع ــات الح ــا درج ــى فيه تتدن

الشــتاء. وهــي رضوريــة إلنهــاء فــرة الركــود وبــدء نمــو 

الراعــم يف الربيــع.

إن عدم إستيفاء إحتياجات الراعم من الرودة يؤدي إىل:  

• موت الكثر من الراعم وتساقطها.

• تأخــر يف اإلزهــار وعــدم إنتظامــه ممــا يعرضــه لظــروف 

بيئيــة غــر مناســبة للتلقيــح  واإلخصــاب.

• تأخــر وضعــف يف نمــو األوراق وبالتــايل جفــاف األشــجار 

بســبب تعرضهــا ألشــعة الشــمس.

ــي  ــة الت ــم يف املنطق ــف املائ ــار الصن ــح بإختي ــك ينص لذل

توفــر لــه ســاعات الــرودة الخاصــة بــه.  وبالتــايل تكــون 

املناطــق املثاليــة لزراعــة املشــمش هــي التــي اليزيــد 

ــر. ــطح البح ــن س ــراً ع ــن 1200-1300 م ــا ع إرتفاعه

الضــــوء:  

تعد شجرة املشـمش من األشـجار املحبة للضوء، لذلك يجـب 

اإلنتباه إىل املسافة بن األشــجار عند الزرع وإجراء عمليـات 

التقليم بشكل دوري ومنتظم. فالثمـار املعرضة للضوء تتلون 

بشكل أفضل من الثمــار املتواجـدة داخل الشــجرة وتنضج  

باكراً، وقد أثبتت التجارب أن األشجار املعرضة ألشعة الشمس 

يكون نموها أقوى وحملها أفضـل كماً ونوعـاً وأقل عرضــة 

لإلصابة باألمراض والحرات.

رطوبة الجو النسبية:

إن تســاقط األمطــار أثنــاء موســم النمــو وإرتفــاع الرطوبــة 

الجويــة يؤثــران ســلباً عــى بســاتن املشــمش حيــث يــؤدي 

ذلــك إىل: 

 •

شـــــجرة مثمـــــرة



3

إعاقــة نشــاط الحــرات املفيــدة يف عمليــة التلقيــح.  

• إنتشــار األمــراض برسعــة وخاصــة مــرض العفــن البنــي 

الــذي يصيــب األزهــار واألفــرع. 

مــن جهــة أخــرى، إن الجفــاف الناتــج عــن زيــادة الريــاح 

أو إرتفــاع درجــات الحــرارة يــؤدي إىل تســاقط الثمــار 

ــل  ــاح قب ــدات للري ــاء مص ــن إنش ــد م ــك الب ــة، لذل الحديث

ــاح. ــة للري ــق املعرض ــتان يف املناط ــيس البس تأس

الربـــــة: 

شجرة املشمش ال تتحمل الربة الثقيلة والسيئة الرف 

بسبب حساسية  مجموعها الجذري للرطوبة املرتفعة، لذلك 

ينصح بزراعتها يف األرايض الطينية الرملية، الخفيفة، العميقة 

والجيدة الرف والتهوئة. 

كما أن شجرة املشمش التتحمل الربة الكلسية التي تتجاوز 

فيها كمية الكلس الفعال 10%. وهي أيضاً حساسة لبعض 

األماح خاصة كلوريد الصوديوم حيث يجب أن التتجاوز 

كمية األماح يف الربة 2 باأللف. يعتر تركيز 0.3 % لكلوريد 

الصوديوم حداً حرجاً لنمو األشجار وإنتاجها.

تتحمل شجرة املشمش الربة القلوية ولكن يفضل زراعتها يف 

.)6 = pH تربة معتدلة الحموضة )ذات رقم هيدرولوجي

الزراعة:

ــع  ــتول، م ــة الش ــب نوعي ــمش حس ــجرة املش ــزرع ش ت

تجنــب فــرات الصقيــع الربيعــي وخاصــة يف الشــتاء وقبــل 

ــار. اإلزه

»للشــتول امللــش » Uprooted Plants، تــزرع يف فــرة الركــود 

الشــتوي أي مــا بــن كانــون األول وشــباط – آذار.

ــة، يمكــن زراعتهــا يف  ــة الزراعي للشــتول املزروعــة يف األوعي

ــاص  ــكل خ ــا بش ــى به ــنة رشط أن يعتن ــن الس ــرة م أي ف

ــة الــري خاصــة يف فصــل الصيــف. مــن ناحي

 الخدمات الزراعية:

التسميد: 

يهدف تسميد أشجار املشمش إىل ماييل:

• إصــاح الربــة مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار إىل مــا تحتويــه 

الربــة مــن عنــارص غذائيــة.

ــواً  ــان نم ــة لضم ــمادية كافي ــرات س ــة بمدخ ــداد الرب • إم

ــن  ــايل م ــول الح ــة املحص ــجار لتغذي ــن لألش ــاراً جيدي وإثم

ــار.  الثم

• تكوين وتمايز الراعم الثمرية للمحصول الاحق.

تعتمــد كميــة الســماد الواجــب إضافتهــا إىل بســاتن 

املشــمش عــى: الصنــف، عــدد األشــجار يف وحــدة املســاحة، 

ــل  ــا، األص ــة وعمقه ــة الرب ــة خصوب ــجار، درج ــر األش عم

ــتعمل. املس

ــة  ــوام الرب ــن ق ــى تحس ــوي ع ــماد العض ــاعد الس يس

ونظــام التهوئــة وزيــادة قدرتهــا عــى اإلحتفــاظ بالرطوبة، 

ــات. ــاً للنب ــاً مهم ــدراً غذائي ــه مص ــة لكون إضاف

ــة  ــك بزراع ــر وذل ــماد األخ ــتخدام الس ــن إس ــا يمك كم

ــيم  ــل الرس ــة مث ــب يف الرب ــي تقل ــة الت ــات البقولي النبات

ــن  ــن م ــة ويحس ــة الرب ــن خصوب ــد م ــث يزي ــول حي والف

ــة. ــا الطبيعي صفاته

الري: 

• ترتبــط حاجــة شــجرة املشــمش الســنوية للمــاء بعوامــل 

متعــددة منهــا: اإلرتفــاع عــن ســطح البحــر، رطوبــة الربة، 

ــة، الــروط املناخيــة )الهطــول املطــري،  نفاذيــة الرب

ــة(،  ــة الجوي ــف، الرطوب ــل الصي ــال فص ــدار التبخرخ مق

ــرة. ــاء املتوف ــة امل ــا وكمي ــجار وعمره ــل األش أص

ــبياً  ــاف نس ــة للجف ــواع املقاوم ــن األن ــمش م ــر املش • يعت

ومــن الــروري األخــذ بعــن اإلعتبــار نــوع األصــل 

املســتعمل ومــدى إحتياجاتــه املائيــة. املشــمش املطعــم عــى 

اللــوز املتميــز بمقاومتــه للجفــاف تكــون إحتياجاتــه املائية 

ــات  ــواع اللوزي ــي أن ــى باق ــم ع ــمش املطع ــن املش ــل م أق

األخــرى املتميــزة بإرتفــاع إحتياجاتهــا املائيــة مقارنــة مــع 

ــوز. الل

• تقــدر اإلحتياجــات املائيــة لشــجرة املشــمش بحــوايل 20م3 

ــف  ــرات الصي ــال ف ــة خ ــد خاص ــار الواح ــوم وللهكت يف الي

الحــارة.

• يفضــل عــدم زراعــة شــجرة املشــمش بعــاً إال يف املناطــق 

ــإن  ــك ف ــع ذل ــة، وم ــات الجبلي ــار واملرتفع ــرة األمط كث

ــق  ــذه املناط ــل ه ــات يف مث ــاث ري ــن أو ث ــا ريت إعطاءه

ــداً. ــوالً جي ــن محص ــف يؤم ــل الصي ــال فص ــة خ خاص

ــدم  ــمش ع ــن املش ــرة م ــجار املثم ــاء ري األش ــى أثن • يراع
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ــة  ــجار بتهيئ ــروى األش ــارشة وت ــاق مب ــاء للس ــة امل مامس

أقنيــة ري بــن األشــجار وبعيــدة عــن ســاقها بحــوايل املــر.

• يوقــف الــري خــال فــرة اإلزهــار وبدايــة عقــد الثمــار، 

ويجــب الحــذر مــن املبالغــة يف الــري وذلــك لحمايــة 

األشــجار مــن اإلصابــة باإلصفــرار والتصمــغ وتعفــن 

ــا. ــذور وموته الج

القطــــاف:

ــان  ــهر نيس ــن ش ــمش م ــار املش ــاف ثم ــة  قط ــدأ عملي تب

لألصنــاف الباكوريــة وتنتهــي يف شــهر حزيــران. يجب قطف 

ــب  ــب تدري ــك يج ــاء، لذل ــاح أو املس ــاً يف الصب ــار يدوي الثم

العمــال عــى الطريقــة الســليمة للقطــاف والتعبئــة لتجنــب 

ــال  ــة لإلنتق ــراض القابل ــن األم ــار م ــوث الثم ــر تل مخاط

ــن أي رضر  ــي، أو م ــوث الكيميائ ــن التل ــان، وم ــر اإلنس ع

ــي. ميكانيك

خال عملية القطاف يجب مراعات القواعد التالية:

• إستخدام السلل أو األوعية القماشية.

• عدم الضغط عى الثمار.

• قطاف الثمار من دون األعناق واألوراق لتجنب جرحها.

• عدم رمي الثمار بقوة يف الوعاء.

ــار  ــع الثم ــى األرض م ــاقطة ع ــار املتس ــع الثم ــدم وض • ع

ــجرة. ــن الش ــة م املقطوف

زيت اللوز الحلو
• زيــت اللــوز الحلــو هــو واحــد مــن أكثــر الزيــوت العطريــة 

إنتشــاراً ويســتخرج مــن بــذور نبــات اللــوز الــذي يحتــوي 

عــى القليــل مــن الزيــت ولــه رائحــة خفيفــة ولــون أصفــر 

. خفيف

• يختلف زيت اللوز الحلو عن زيت اللـوز املر ويسـتخدم زيت 

اللوز الحلو بشكل أسايس لحل بعض مشــاكل الجلد والشـعر 

كونه يحتوي عى العديد من الفيتامينات مثل فيتـامن أ و ب1 

و ب2 و ب6 وفيتامن هـ.

• يحتــوي عــى بعــض املــواد املضــادة لألكســدة، ويناســب 

ــاً كل أنــواع البــرة. تقريب

ــة  ــب والوقاي ــة القل ــن صح ــوز يف تحس ــت الل ــاهم زي • يس

ــواه  ــث أن محت ــه حي ــن أن تصيب ــي يمك ــراض الت ــن األم م

ــم  ــن وتنظي ــى تحس ــل ع ــات تعم ــون والروتين ــن الده م

ــة. ــدورة الدموي ال

زيت اللوز املر
ــو  ــوز الحل ــت الل ــن زي ــاً ع ــر كلي ــوز امل ــت الل ــف زي • يختل

ــواق. ــر يف األس ــكل أك ــاح بش املت

• يمكــن إســتخدامه يف التخلــص مــن األمــراض التــي 

يمكــن أن تصيــب الشــعر نظــراً لخصائصــه املضــادة لنمــو 

ــم. الجراثي

• يستخدم لحل مشكلة التشنجات العضلية.

النعنــــاع

• هو نبات عشبي مستديم الخرة ومعمر.

• يعتقد بأن موطنه األصيل هو حوض البحر املتوسط.

• يضــم النعنــاع أكثــر مــن 15 نوعــاً تختلــف فيمــا بينهــا يف 

املظهــر وقــوة النمــو وغــزارة األفــرع وكذلــك لــون األزهــار 

وطعمهــا ورائحتهــا.

الزراعة:

ــرارة  ــث الح ــدل حي ــو املعت ــاع يف الج ــة النعن ــود زراع • تج

ــة  ــرارة املائم ــن 20-35 ْ والح ــي ماب ــو ه ــة للنم املائم

ــن 21- 27 ْ. ــا ب ــي م ــر ه للتزه

• يــؤدي الجــو البــارد و النهــار القصــر إىل بــطء يف النمــو و 

خفــض محتــوى الزيــت يف النبتــة.

• يمكــن زراعــة النعنــاع طــوال أشــهر الســنة ماعــدا أشــهر 

الــرودة كمــا يستحســن عــدم الزراعــة يف األشــهر شــديدة 

الحــرارة.

الري:

• النعناع يحب الري و يحتاج إىل مياه كثرة.

• يروى كل أسبوع تقريباً يف الصيف وشتاًء عند الحاجة.

الحصاد:

• إن أفضــل أوقــات الحصــاد هــي مرحلــة اإلزهــار الكامــل 

ويجــب الحصــاد عنــد الصبــاح بعــد تطايــر النــدى.

• للحصــول عــى األوراق الجافــة يجــب فصــل األوراق 

وتجفيفهــا يف مــكان جيــد التهوئــة و مظلــل مــع التقليــب 

مقطـــرات وزيوت

نباتات طبية وعطرية
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ــة. ــراء واملصاب ــتبعد األوراق الصف ــاً وتس يومي

ــازج  ــب الط ــل العش ــار، ينق ــت الطي ــى الزي ــول ع • للحص

ــت  ــأ الزي ــم يعب ــار. ث ــر بالبخ ــزة التقط ــارشة إىل أجه مب

ــة . ــة داكن ــوات زجاجي ــج يف عب النات

الفوائــد:

• تســتخدم األوراق الطازجــة و الجافــة كنــوع مــن التوابــل 

يف معظــم األطبــاق والســلطات.

• يدخــل الزيــت العطــري للنعنــاع يف العديــد مــن الصناعــات 

الغذائيــة وصناعــة العطــور والصابــون وغرهــا مــن 

ــات. الصناع

• يدخــل املنتــول املســتخرج مــن الزيــت يف الصيدلــة و 

ــة. ــن األدوي ــد م ــة العدي صناع

محمية بنتاعل
تقــع محميــة بنتاعــل عــى الكتــف الشــمايل ملدينــة جبيــل 

التاريخيــة، شــمال العاصمــة اللبنانيــة بــروت، وهــي 

تعتــر أصغــر املحميــات الطبيعيــة يف لبنــان، لكنهــا يف 

الوقــت عينــه األكثــر غنــى وتنوعــاً بيولوجيــاً، فضــاً عــن 

ــم  ــرة. ت ــور املهاج ــاً للطي ــاً ومهم ــاً حيوي ــا موقع إعتباره

ــون رقــم  ــة رســمياً بموجــب القان ــة طبيعي إعانهــا محمي

11 بتاريــخ 25 شــباط عــام 1999، وتديرهــا لجنــة محميــة 

بنتاعــل الطبيعيــة تحــت إرشاف وزارة البيئــة. تبلغ مســاحة 

املحميــة حــوايل 110 هكتــار، وتحتــوي عــى أكثــر مــن 335 

صنفــاً مــن النباتــات، وهــذا العــدد مــن النباتــات مهــم جــداً 

مقارنــة باملحميــات الطبيعيــة األخــرى يف لبنــان، ومــن بــن 

مجموعــات النباتــات يف املحميــة هنــاك مــا يقــارب 67 نبتــة 

ذات مــردود إقتصــادي مهــم، فضــاً عــن النباتــات الطبيــة. 

ــن  ــور م ــم للطي ــع مه ــام 2008 كموق ــة ع ــت املحمي صنف

 ،Bird Life International »قبــل »منظمــة الطيــور العامليــة

ــا يف  ــاء أوروب ــن أنح ــدة م ــور الواف ــراً للطي ــر مع إذ تعت

الخريــف والعائــدة مــن أفريقيــا يف الربيــع. وتشــكل املحميــة 

ــا  ــر فيه ــي، وتتكاث ــوع البيولوج ــاً بالتن ــاً غني ــاًء نباتي غط

ــاً  ــا موقع ــن كونه ــاً ع ــنديان فض ــر والس ــجار الصنوب أش

ــة  ــا أهمي ــا. أم ــور ومراقبته ــم الطي ــن بعل ــا للمهتم مهم

ــود  ــة، فتع ــة يف املحمي ــجارها الكثيف ــر وأش ــات الصنوب غاب

ــا  ــا. أم ــا وخصوبته ــة وبنيته ــكيل الرب ــهامها يف تش إىل إس

شــجر الســنديان فأغلبــه ينتــر بــن أشــجار الصنوبــر يف 

ــة. املحمي

ــي  ــان، فه ــات يف لبن ــدم املحمي ــن أق ــل م ــة بنتاع محمي

موطــن لتنــّوع غنــي مــن النباتــات والحيوانــات والحــرات. 

ومــن أبــرز الطيــور التــي تســتوطن املحميــة »باز العســل«، 

ــة إىل  ــان، إضاف ــيوعاً يف لبن ــوارح ش ــر الج ــن أكث ــو م وه

الباشــق الــذي يبنــي أعشاشــه غالبــاً يف أشــجار الصنوبــر.

مكثف الفريز

املقادير:

• 2  كيلو فريز.

• كيلو ونصف سكر خشن.

• عصر الحامض.

طريقة التحضر:

• يغسل الفريز جيداً و ينزع منه الجزء األخر.

• ينقع الفريز  بالسكر ملدة 12 ساعة.

• يحـرك مـن وقت آلخـر ثـم يصفى باسـتخدام شاشــة أو 

مصفاة صغرة و ذلك من خال تكبيس الفـريز من وقت آلخر 

)ماحظـة: يـجب عـدم  استــخدام مصفـــاة حديدـــية(.

• يضــاف عصــر الحامــض و يــرك عــى نــار معتدلــة ملــدة 

20 دقيقــة.

• يرك العصر ليرد ثم يعبأ يف زجاجة نظيفة.

تصنيع زراعي

محميــــات
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خنفساء قتح الصنوبر 
تــم إكتشــاف حــرة خنفســاء قتــح الصنوبــر يف لبنــان ألول 

مــرة ســنة 2002. وهــي اآلن موجــودة عــى كافــة أشــجار 

الصنوبــر املثمــر والــري.

 .)Coleoptera( التصنيف: غمدية األجنحة

 .)Curculiondae( العائلة: كوركوليونيدي

 .)Pinacea( املعيل: الصنوبريات

وصف الحرة ودورة حياتها: 

• الحــرات الناضجــة: لونهــا يــراوح بــن البنــي واالســود 

ويبلــغ حجمهــا بــن 3 – 5 ملــم. 

ــت  ــط تح ــودة فق ــي موج ــون وه ــاء الل ــات: بيض • الرق

ــل،  ــن دون أرج ــات م ــي يرق ــة وه ــجار املصاب ــاء األش لح

ــم.  ــا 5 مل ــغ حجمه يبل

• تبيــت الخنافــس يف فــرة الشــتاء داخــل اللحــاء الســميك 

ــدالت  ــح مع ــا تصب ــع وعندم ــدوم الربي ــد ق ــط عن وتنش

ــة  ــوق 12 درج ــرارة ف الح

هــذه  تتجــه  مئويــة 

اشــجار  إىل  الحــرات 

أو  الضعيفــة  الصنوبــر 

الفــروع  أو  الجــذوع  إىل 

ــاث  ــع اإلن ــة وتض املقطوع

البيــض. 

• تظهــر الحــرات غــر 

ــذى  ــة لتتغ ــم الحديث ــه إىل الراع ــع وتتج ــة يف الربي الناضج

ــا. ــة نضجه ــل مرحل ــا وتكم عليه

ــوايل  ــة ح ــرات الناضج ــن الح ــد م ــل الجدي ــأ الجي • ينش

ــرات  ــذه الح ــه ه ــر وتتج ــران. تط ــهر حزي ــف ش منتص

ــجار الصنوبــر حيــث  ــى أش ــم الجديــدة ع ــو الراع نح

تحفــر أنفاقــاً يف الفــروع ممــا يســبب إصفرارهــا ويباســها 

ــذه  ــر ه ــن أن تؤث ــن املمك ــا، م ــد تكاثره ــاقطها. وعن وتس

ــجار.  ــو األش ــى نم ــلباً ع ــرات س الح

ــها يف  ــببة يباس ــم مس ــزاوج يف الراع ــاق الت ــدث أنف • تح

ــرة.  ــة متأخ مرحل

• بعــد التــزاوج، تصنــع اإلنــاث أنفــاق البيــض تحــت قلــف 

ــى  ــرداً ع ــض منف ــع البي ــر وتض ــجار الصنوب ــاء أش أو لح

ــق.  ــي النف جانب

ــة  ــب صانع ــى الخش ــات ع ــذى الرق ــس، تتغ ــد الفق • بع

ــة.  ــاق تغذي أنف

اليوم العاملي للمياه 22 آذار

موضوع عام 2017: ملاذا هدر املياه؟

يركــز هــذا العــام عــى قضيــة هــدر ميــاه الــرف الصحــي 

ــن  ــن 80% م ــر م ــتخدام أكث ــادة إس ــل وإع ــبل التقلي وس

جميــع ميــاه الــرف الصحــي القادمــة مــن املنــازل واملــدن 

والصناعــة والزراعــة التــي تتدفــق إىل الطبيعــة ملوثــة بذلــك 

البيئــة. 

يحتــاج العالــم إىل تحســن جمــع ومعالجــة امليــاه العادمــة 

ــه،  ــت نفس ــة. ويف الوق ــورة آمن ــتخدامها بص ــادة إس وإع

هنــاك حاجــة إىل تقليــل كميــة التلــوث التــي تنتــج يف ميــاه 

الــرف الصحــي، وذلــك للمســاعدة يف حمايــة البيئــة 

ــا. ــودة فيه ــة املوج ــوارد املائي وامل

ــدف  ــتدامة يه ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــادس م ــدف الس اله

ــاه وخدمــات الــرف  إىل ضمــان توافــر وإدارة مصــادر املي

ــذا  ــام 2030. وه ــول ع ــع بحل ــتدامتها للجمي ــي وإس الصح

يتضمــن هدفــاً لخفــض نســبة امليــاه العادمــة غــر املعالجة 

وزيــادة إعــادة تدويــر امليــاه واســتخدامها اآلمــن.

األمم املتحدة

فوائد قر البطاطا
ــا  ــر البطاط ــى أن ق ــات ع ــن الدراس ــر م ــت الكث أجمع

ــدة. ــة املفي ــارص الغذائي ــن العن ــر م ــى الكث ــوي ع يحت

ــن  ــر م ــذي يعت ــيوم ال ــي بالبوتاس ــا غن ــر البطاط • ق

ــز  ــى تعزي ــه ع ــة قدرت ــم، خاص ــة للجس ــادن الهام املع

الجهــاز العصبــي يف الجســم.

 ،B3 قــر البطاطــا غنــي بالـــ »نياســن«  فيتامــن •

ووظيفتــه الرئيســية هــي تحويــل الكربوهيــدرات إىل طاقــة، 

أســـــــــــــرار

حــــدث أمراض وآفات
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حيــث يســاعد الـــ »نياســن« عى نــر الطاقــة مــن الخايا 

ــه، يف نفــس الوقــت يســاعد يف الحفــاظ عــى  يف الجســم كل

ــب  ــة القل ــن صح ــزز م ــه يع ــا أن ــدم. كم ــا ال ــامة خاي س

ــد. ــتوى جي ــترول يف مس ــى الكوليس ــظ ع ويحاف

• تنــاول قــر البطاطــا يمــد الجســم بحاجتــه مــن الروتن 

ــات والكربوهيدرات. والفيتامين

• يحتوي قر البطاطا عى الحـديد الـذي يغـذي خـايا الدم.

• تنــاول قــر البطاطــا يعــزز مــن عمليــة الهضــم، حيــث 

إنــه غنــي باألليــاف.

ــج  ــوز النات ــاص الغلوك ــن إمتص ــل م ــا يقل ــر البطاط • ق

ــكر يف  ــاع الس ــع إرتف ــو يمن ــذا فه ــا، ل ــاول البطاط ــن تن ع

ــا. ــاول البطاط ــب تن ــدم عق ال

معاير جودة الهواء

ــادة  ــود أي م ــي وج ــواء يعن ــة اله ــات بيئ ــح ملوث مصطل

بكميــات تتجــاوز الحــدود الدنيــا ملقاييــس ومعايــر جــودة 

ــد  ــي أكســيد الكريــت وكريتي ــط وتشــمل ثان الهــواء املحي

الهيدروجن وأكاســيد النروجــن واملؤكســدات الكيموضوئية 

مثــل األوزون وكذلــك الدقائــق العالقــة القابلــة لإلستنشــاق 

ــات  ــا والكريت ــاص واألموني ــون والرص ــيد الكرب وأول أكس

والفلوريــدات والهيدروكربونــات ويعــر عــن مســتوى 

تركيــز ملوثــات الهــواء بجــزء مــن املليــون PPMV أو جــزء 

يف البليــون PPBV أو مليجــرام لــكل مــر مكعــب مــن الهــواء 

ــم  ــدات الحج ــات إىل وح ــة الكمي ــب مرجعي mg/m3 وتحس

عنــد درجــة حــرارة 25 درجــة مئويــة وضغــط جــوي 760 

ــق.  مليمــر زئب

ــط  ــواء املحي ــودة اله ــس ج ــر ومقايي ــد معاي ــن تحدي يمك

ــايل:  ــكل الت ــى الش ــة ع املائم

• ثانــي أكســيد الكريــت: ينتــج هــذا الغــاز من حــرق الوقود 

ــجن.  ــت واألكس ــن الكري ــاز م ــون الغ ــوري ويتك األحف

ــى  ــر ع ــه يؤث ــت أن ــيد الكري ــي أكس ــاز ثان ــر غ ومخاط

وظائــف الجهــاز التنفــي عنــد تركيــز 0.75 جــزء يف املليون 

ملــدة 30 دقيقــة عنــد األصحــاء. كمــا يؤثــر الركيــز الكبــر 

للغــاز عــى النباتــات واملســطحات املائيــة واملبانــي واآلليــات 

وملعرفــة درجــة الخطــورة وقيــاس الغــاز فيجــب أال يتعــدى 

متوســط تركيــز ثانــي أكســيد الكريــت يف الســاعة الواحــدة 

ــون  ــزء يف امللي ــاً 0.169 وج ــا 30 يوم ــرة طوله ــال أي ف خ

ــب أن ال  ــا يج ــب. كم ــر املكع ــى امل ــرام ع أو 441 مايكروج

ــام  ــت يف الع ــيد الكري ــي أكس ــز ثان ــط تركي ــدى متوس يتع

ــون  ــزء يف امللي ــهرا 0.067 ج ــا 12 ش ــرة طوله ــال أي ف خ

»65 مايكروجــرام عــى املــر املكعــب« يف أي موقــع وتكــون 

طريقــة القيــاس عــى أســاس قاعــدة الفلورســنت الضوئــي 

بواســطة جهــاز محلــل الغــاز أكســيد الكريــت.

ــات  ــن عملي ــاز م ــذا الغ ــج ه ــون: ينت ــيد الكرب •  أول أكس

ــؤدي  ــة وي ــواد الهيدروكربوني ــل للم ــر الكام ــراق غ اإلح

تعــرض اإلنســان إىل تراكيــز قليلــة منــه إىل ضعــف ردة الفعل 

وعــدم تمييــز الزمــن أمــا التعــرض إىل تراكيــز عاليــة فيؤدي 

ــاز،  ــذا الغ ــايس له ــار قي ــاة. وكمعي ــم الوف ــاق ث إىل اإلختن

فيجــب ان ال يتعــدى متوســط تركيــز أول أكســيد الكربــون يف 

الســاعة خــال أي مــدة طولهــا 30 يومــاً 35 جــزء يف املليــون 

ــر  ــك أكث ــب« وذل ــر املكع ــيل امل ــرام ع أو »000.40 مايكروج

ــط  ــدى متوس ــب أن ال يتع ــا يج ــع كم ــن يف املوق ــن مرت م

تركيــز الغــاز يف أي ثمانــي ســاعات خــال أي مــدة طولهــا 

ــى  ــرام ع ــون »000.10 مايكروج ــزاء يف امللي ــاً 9 أج 30 يوم

املــر املكعــب« وذلــك أكثــر مــن مرتــن يف أي موقــع ويقــاس 

الغــاز باســتخدام تقنيــة إمتصــاص األشــعة تحــت الحمــراء 

غــر القابلــة للتشــتت بواســطة محلــل أول أكســيد الكربــون 

ــة  ــط يف وكال ــواء املحي ــاز يف اله ــاس الغ ــاً لقي ــك طبق وذل

حمايــة البيئــة األمريكيــة.

• الرصاص: لهذا الغاز سمية عى الجـهاز العصــبي لإلنسان 

والتعــرض لــه يـؤدي إىل تدنــي مسـتوى الذكاء والتأثــر 

عى القوى العقلية عند األطفال وكذلك فـقر الـدم وأمــراض 

الكى عند الكبــار. يجب أن ال يتعدى أقصـى تركيز للرصاص 

يف األربعة وعرين ساعة خال أي فرة طولها ثاثـة أشــهر 

5.1 ميكروجرام عى املر املكعب يف أي موقـع ولقياسه تجمع 

عوالق الهواء يف مرشح ألياف زجاجية بواسـطة جهـاز جمـع 

عينات الغبار عايل السعة ملدة أربع وعرين سـاعة ثم تعالـج 

عينة الغبار املحتوية عى الرصـاص كيميائياً ثم يقـاس تركيز 

مسـتوى الرصاص بواســطة جهـاز قياس طيف اإلمتصاص 

.ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER الذري

ــدة  ــن ع ــواء م ــدات يف اله ــث الفلوري ــدات: تنبع • الفلوري

معايير بيئية
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صناعــات كيميائيــة مثــل األســمدة الفوســفاتية واأللومنيوم 

ــتخدمة يف  ــدا املس ــى الفلوري ــة ع ــات املحتوي والهيدروكربون

صناعــة الثاجــات وعبــوات الغــازات املضغوطــة والصناعات 

الباســتيكية ويمتــص جســم اإلنســان قــدراً مــن الفلوريــدا 

ــة  ــب الكمي ــكى وترس ــق ال ــن طري ــن 50% ع ــص م ويتخل

ــدا يف  ــم الفلوري ــؤدي تراك ــة وي ــجة العضلي ــة يف األنس الباقي

الجســم إىل تكلــس العظــام واألســنان كمــا تتأثــر الحيوانــات 

بــه ويــؤدي إىل عجزهــا التــام كمــا تتلــف أطــراف النباتــات 

وتتســاقط الثمــار ويضعــف نموهــا عنــد تعــرض النباتــات 

واألعشــاب لــرذاذ أو غــازات الفلوريــدا. إن املعيــار يجــب أن 

ــال  ــدات خ ــز الفلوري ــهري لركي ــط الش ــدى املتوس ال يتع

ــى  ــرام ع ــد ميكروج ــاً واح ــون يوم ــا ثاث ــدة طوله أي م

ــل  ــرى مث ــازات األخ ــا الغ ــع. أم ــب يف أي موق ــر املكع امل

ــا يف  ــز األموني ــط تركي ــدى متوس ــب أن ال يتع ــا فيج األموني

الســاعة خــال أي مــدة طولهــا ثاثــون يومــا 0.8 جــزء يف 

املليــون أكثــر مــن مرتــن يف أي موقــع. أمــا غــاز كريتيــد 

الهيدروجــن فيجــب أن ال يتعــدى متوســط تركيــز كريتيــد 

ــرة  ــال أي ف ــاعة خ ــن س ــع والعري ــن يف األرب الهيدروج

طولهــا 12 شــهرا هــي 0.03 جــزء يف املليــون »أي 40 

ــدة  ــرة واح ــن م ــر م ــب« أكث ــر املكع ــى امل ــرام ع مايكروج

ــذي  ــن وال ــيد النيروج ــي أكس ــاز ثان ــا غ ــع. أم يف أي موق

ــدن  ــم م ــائدة يف معظ ــتويات الس ــاقه باملس ــؤدي إستنش ي

ــى  ــرة ع ــلبية كب ــار س ــه آث ــن ول ــج الرئت ــم إيل تهي العال

النبــات والحيــوان واملســطحات املائيــة واملمتلــكات يجــب أن 

ال يتعــدى تركيــزه يف العــام خــال أي فــرة طولهــا 12 شــهراً 

عــن 0.050 جــزء يف املليــون »مائــة مايكروجــرام عــى املــر 

املكعــب« يف أي موقــع. إن تحذيــرات العلمــاء واملتخصصــن 

لــم تلــق إســتجابة كافيــة لحمايــة الغــاف الهوائــي واملحيط 

ــوالت  ــدات والروتوك ــات واملعاه ــا إن اإلتفاقي ــوي كم الحي

ــت  ــة أصبح ــة أو القطري ــة أو املحلي ــواء الدولي ــة س البيئي

ــة  ــم للمحافظ ــم أطروحاته ــن لدع ــع للباحث ــق ومراج وثائ

عــى الطبيعــة والبيئــة ولكــن يبقــي أن اآلليــات التنفيذيــة 

ــة. ــزال غائب ــة الت ــة الكوني ــة البيئ لحماي

قانــون رقــم 210: تنظيــم معالجــة وتكريــر وتعبئــة 
وبيــع ميــاه الــرب املعبــأة.

املادة األوىل: تعاريف:

ميــاه الــرب: هــي ميــاه معالجــة صالحــة للــرب خــال 

فــرة زمنيــة محــددة، ويعــر عنهــا يف هــذا القانــون بعبــارة 

ميــاه الــرب وفقــاً ملــا هــو محــدد يف الفقــرة5 مــن املــادة 

الثالثــة مــن املرســوم اإلشــراعي رقــم 108.

ــة  ــة وتعبئ ــا معالج ــم فيه ــي يت ــأة الت ــي املنش ــة: ه املحط

ــرب. ــة لل ــح صالح ــاه لتصب املي

املــادة الثانيــة: يجــب أن تكــون امليــاه املعنيــة بهــذا القانــون 

مطابقــة ملواصفــات مؤسســة املقاييــس واملواصفــات 

ــور(. ــة )ليبن اللبناني

املــادة الثالثــة: تعتمــد طــرق الفحــص والتحاليــل واإلختبــار 

رقــم 162 وتعدياتهــا  اللبنانيــة  املواصفــة  يف  الــواردة 

ــروط  ــأة لل ــرب املعب ــاه ال ــة مي ــن مطابق ــق م للتحق

ــون. ــذا القان ــواردة يف ه ال

ــاه  ــة مي ــتخدمة لتعبئ ــة املس ــون األوعي ــة: تك ــادة الرابع امل

ــأة: ــرب املعب ال

• شفافة.

• مصنوعــة مــن مــادة ال تؤثــر يف نوعيــة امليــاه أو تركيبهــا 

أو تكوينهــا.

ــدم  ــال ع ــة. ويف ح ــة املعني ــات اللبناني ــة للمواصف • مطابق

توفرهــا، تعتمــد املواصفــات العامليــة التــي تعينها مؤسســة 

املقاييــس واملواصفــات اللبنانيــة.

ــوات  ــى عب ــة ع ــة البياني ــق البطاق ــة: تلص ــادة الخامس امل

ميــاه الــرب املعبــأة املعنيــة بهــذا القانــون وفقــاً ألحــكام 

ــى  ــون. ع ــذا القان ــق به ــم 3 املرف ــق رق ــن امللح ــد 9 م البن

ــن  ــى م ــد أق ــد كح ــهر واح ــة ش ــدة الصاحي ــون م أن تك

ــاج. ــخ اإلنت تاري

ــن  ــاه م ــدر املي ــون مص ــب أن يك ــة: يج ــادة السادس امل

مصــادر امليــاه الجوفيــة أو الينابيــع واملرخــص إســتثمارها.

ــظ  ــة أن يحتف ــب املحط ــى صاح ــب ع ــابعة: يج ــادة الس امل

ــاه  ــدر املي ــن مص ــي تب ــعارات الت ــم باإلش ــكل دائ وبش

ــاص. ــجل خ ــك يف س ــق ذل وتوثي

مراسيم وقوانين
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املادة الثامنة:

ــة  ــواق التجاري ــأة يف األس ــرب املعب ــاه ال ــع مي ــع بي أ- يمن

مبــارشة كالســوبر ماركــت واملحــات أو أي محطــة أخــرى.            

ــة  ــوات معقم ــط يف عب ــأة فق ــرب املعب ــاه ال ــاع مي ب- تب

وصالحــة لتعبئــة ميــاه الــرب وذات أحجــام تــراوح بــن 

ــراً. ــن لي ــرات وعري ــس لي خم

املادة التاسعة:

ــة  ــات معالج ــتثمار محط ــاء وإس ــص إنش ــدر تراخي أ- تص

وتعبئــة وبيــع ميــاه الــرب املعبــأة عــن وزارتــي الصحــة 

ــروط. ــاً لل ــة وفق ــة والصناع العام

ــه  ــاج أوطرق ــائل اإلنت ــل يف وس ــراء أي تعدي ــع إج ب- يمن

قبــل الحصــول عــى املوافقــة املســبقة مــن وزارتــي الصحــة 

ــة. ــة والصناع العام

املادة العارشة: 

ــا  ــة أم ــل وزارة الصناع ــن قب ــة م ــة الفني ــم املراقب أ- تت

ــة  ــا وزارة الصح ــاه فتتواله ــامة املي ــة وس ــة الصحي املراقب

ــة. العام

ب- إذا تبــن للمراقــب أن ميــاه الــرب املعبــأة غــر مطابقة 

للخصائــص املطلوبــة، يتــم إقفــال املحطــة أو املنشــأة فــوراً 

بقــرار مــن وزارة الصحــة العامــة.

املــادة الحاديــة عــرة: يمكــن إعــادة النظــر يف الخصائــص 

والــروط الفنيــة الــواردة يف املاحــق التابعــة لهــذا القانــون 

مــن قبــل مؤسســة املقاييــس واملواصفــات اللبنانيــة، وذلــك 

بموجــب مراســيم تصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

 تابعـــــونا
www.jihadbinaa.org.lb 
info@jihadbinaa.org.lb 

Jihad Al Binaa
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