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اخلس
• يعتــر اخلــس مــن اخلضــروات األساســية لتحضــر الســلطات. 
تعــود أمهيــة اخلــس الصحيــة إىل إحتوائــه علــى فيتامينــات خمتلفــة 
تســاعد علــى تنظيــم إفــرازات الغــدد إضافــة علــى ماحيتويــه اخلــس 
واليــود  والنحــاس  والكالســيوم  والفســفور  احلديــد  عناصــر  مــن 
إحتوائــه  علــى  فضــًا  والكريــت  املغنزيــوم  والكاروتــن  والكلــور 
علــى كميــات مــن فيتامــن )ب(، )ج(، )أ( و )هـــ(. إاىل جانــب 

العديــد مــن األليــاف.
• يزرع اخلس خال منتصف شــهر تشــرين األول إىل نصف شــهر 
تشــرين الثــاين. وهــو حيتــاج إىل جــو ابرد نســبياً لنمــو الشــتات 
والنبــااتت بعــد ذلــك وتؤثــر احلــرارة العاليــة علــى النبــااتت فتدفعهــا 

إىل التزهــر ممــا يقلــل مــن قيمتهــا الغذائيــــــــــــــــــــــة. 
 • يــزرع اخلــس بطريقــة الشــتل حيــث تــزرع يف قطعــة أرض منفصلــــة

أو صواين اإلنبات. 
• تنقــل الشــتات الصغــرة لــأرض بعــد حــوايل 40 يــوم تقريبــاً مــن 
الزراعــة ابملشــتل. مــع وضــع الســماد مث تــزرع النبــااتت علــى أبعــاد 

)15 – 20 ســم( مــن بعضهــا البعــض. 
 • يروى اخلس كل 4 – 5 أايم بعد الزراعة حىت حصاد النبااتت

أو حسب حاجة األرض. 
• حتصــد رؤوس اخلــس بعــد حــوايل شــهرين مــن زراعــة الشــتات 

ــااتت الكبــرة أواًل.  مــع مراعــاة تقليــع النب

مشروع منوذجي حول زراعة الزعرت:
الزعــرت مــن النبــااتت العشــبية العطريــة املعمــرة، وهــي بريــة، منتشــرة 
ومألوفــة يف جنــوب لبنــان منــذ القــدم وتتحمــل موجــات حــرارة 
)يســتعمل   األمــراض  لبعــض  وعــاج  اســتعمل كغــذاء  متدنيــة. 

أخضــر، ايبــس ومقطــر(. 
ينتشــر الزعــرت يف الــراري ولكنــه يف هــذه األايم مهــدد ابلرتاجــع 
بشــكل خميــف بســبب احلصــاد ابلطــرق العشــوائية  الــي ال تراعــي 
هلــذه  الزراعــة تؤمــن حــًا  لذلــك إن  فــرتات احلصــاد املفرتضــة. 
علــى  الضغــط  مــن  والتخفيــف  احلفــاظ  يف  وتســاهم  املشــكلة 
الطبيعــة، إىل جانــب أهنــا تشــكل إنتاجــاً متــوازايً علــى مــدار الســنة 
وال ختضــع لتقلبــات املنــاخ بنفــس نســبة احلالــة الريــة ونتيجــة زايدة 
الطلــب عليــه ارتفــع ســعره وأصبــح  موضــع اهتمــام مزيــد مــن 
املزارعــن ممــا يســاعد علــى زايدة دخــل صغــار املزارعــن، ففــي 
احلقــل املــزروع ميكــن ضبــط الصنــف والنوعيــة عــر التحكــم بكافــة 

العمليــات وصــواًل إىل جــي احملصــول. 
يف األسباب املوجبة لزراعة الزعرت: 

حيــث إن الطبيعــة  اجلغرافيــة واملناخيــة والرتبــة  وامليــاه مناســبة 
لزراعــة  الزعــرت. ومبــا إن احليــازات الزراعيــة الصغــرة واملزارعــن 

املقيمــن حاضــرون للعمــل بزراعــات منتجــة ومفيــدة.
وبنــاء علــى جتــارب املزارعــن العاملــن يف هــذا القطــاع وابلنظــر إىل 
أراء املختصــن لناحيــة اجلــدوى اإلقتصاديــة مــن زراعــة الزعــرت. مت 
التوصيــة ابعتمــاد مشــروع تطويــر زراعــة الزعــرت يف قــرى االحتــادات 

البلــدايت يف منطقــة اجلنــوب.

تجــــربةنبـــاتات منتجــــــــة
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اإلجاص
اإلرتفاع عن سطح البحر: 300 – 1500 م.

درجة احلرارة املناسبة: يتحمل اإلجاص ارتفاع حرارة الصيف، 
وحتتاج هذه الشجرة إىل 900 - 1000 ساعة برد وإىل أقل 

من 7م° خال الشتاء لكسر طور الراحة يف براعمها.

الرتبة:
الثقيلــة  الرتبــة  ويفضــل  الرتبــة  أنــواع  خمتلــف  يف  اإلجــاص  يعيــش 
الرطبــة، أمــا الرتبــة املثاليــة لزراعتــه فهــي الرتبــة العميقــة اخلصبــة جيــدة 

الصــرف وســهلة اخلدمــة.
درجــة احلموضــة: 6.5 - 7.5، نســبة الكلــس الفعــال: أقــل مــن 

.% 10 -9
الزراعة:

موعد زراعة الغراس: من أواخر شهر تشرين الثاين وحىت شهر شباط.
عمق احلفرة: 20 - 45 سم.

ــرايح حلمايــة بســاتن  يفضــل زراعــة أنــواع خمتلفــة مــن مصــدات ال
اإلجــاص )أفضــل أنــواع مصــدات الــرايح: الكازورينــا والســرو(. 

تسميد اإلجاص:
ــة مــن األزوت ســنوايً وهــي  ــة معتدل حتتــاج أشــجار اإلجــاص لكمي
أكثــر قــدرة علــى أخــذ احتياجاهتــا مــن البواتســيوم، يــؤدي نقــص 
البــورون إىل مــوت األزهــار وتشــقق قشــرة ولــب الثمــار، أمــا نقــص 
النحــاس فيســبب مــوت األغصــان وجتردهــا مــن أوراقهــا مــن أعلــى 
إىل أســفل وهــو ابإلضافــة إىل نقــص احلديــد والزنــك مــن املشــاكل 

الــي تعــاين منهــا بســاتن اإلجــاص.
الري: 

تروى األشجار الفتية على فرتات متقاربة بسبب صغر جمموعها 
اجلذري. أما األشجار يف سّن اإلمثار فيفضل ريها قبل اإلزهار 

)خال شهر شباط(، مث تروى بعد العقد كل 5 - 10 أايم 
وذلك حسب الظروف اجلوية وطبيعة الرتبة حىت تصل الثمار إىل 
قرب حجمها الكامل، مث يقلل الري نسبياً ويصبح على فرتات 
أطول، إال إذا كانت األشجار غزيرة احلمل، ويوقف الري قبل 

ثاثة أسابيع من النضوج. 
النضج واحلصاد:

تقطــف مثــار اإلجــاص بعــد وصوهلــا مرحلــة النضــج مــع بقائهــا صلبــة 
قاسية إذ أنه يتم استكمال إنضاجها يف خمازن درجة حرارهتا )20 
- 21 ْس( ورطوبة 85 % مدة )10 - 12( يوم وجيب مراعاة 
عــدم ارتفــاع درجــة احلــرارة يف أثنــاء اإلنضــاج حــىت اليؤثــر ذلــك يف 
مظهــر الثمــار ونكهتهــا. وميكــن ختزيــن مثــار اإلجــاص املقطوفــة بعــد 
وصوهلــا مرحلــة النضــج وقبــل أن يتــم اســتكمال إنضاجهــا ويف هــذه 

احلالــة حتفــظ الثمــار مــدة أشــهر تبعــاً للصنــف.
اآلفات

أمههــا املــن وحفــار الســاق ودودة الثمــار واثقبــة الراعــم، وأمــراض 
اللفحــة الناريــة.

القبار
• جيب قطف احلصرم قبل أن أيخذ أي لون ويكون لونه أخضر.

• يفــرط احلصــرم حبــة حبــة مــع اإللتفــات إىل تنظيفــه متامــاً مــن 
األعناق)القمعــة( الــي إن وجــدت تعطــي طعمــة مــرورة يف املنتــج.

• يغسل احلصرم مث يسلق إبضافة ربع كمية احلصرم ماء.
أكيــاس خــام ويكبــس  يعبــئ يف  النــار،  ينضــج علــى  أن  بعــد   •

املــاء. مــن  أكــر كميــة ممكنــة  لتصريــف 
مــن املمكــن تعليــق األكيــاس- مثــل عمليــة تصنيــع اللبنــة – قبــل 

عمليــة الكبــس مث كبســها هبــدف التصفيــة.

شـــــجرة مثمـــــرة

نباتات طبية وعطرية
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• عندمــا يرســو املنتــج ويصبــح التفــل يف الكعــب، يتــم غليــه علــى 
النــار حــىت يشــتد ويصبــح لونــه أمحــر غامــق. يضــاف امللــح عندمــا 

يتحقــق الغليــان الــكايف. 
• ختتلف كمية امللح حسب الذوق.

الفوائد:
• يستخدم القبار كنوع من أنواع الطعام )املخلل(.

• يعد القبار كنوع من املنكهات أو البهارات.
• تستخدم لعاج حاالت فقر الدم وإلتهاب املفاصل.

ال بــد مــن وجــود أعمــال ونشــاطات يف املنطقــة احملميــة تفرضهــا 
الضــرورات اإلداريــة علــى أن يكــون أتثــر هــذه األعمــال مقبــواًل 
ومنســجماً مــع اهلــدف الرئيــس إلقامــة احملميــة، وعلينــا أن أنخــذ 
بعــن اإلعتبــار أن بعــض اجملموعــات احليويــة والنظــم البيئيــة هشــة ال 
حتتمــل أي تدخــل، وبعضهــا يتأقلــم مــع التغيــر أو التأثــر احلاصــل 

يف حميطــه. وتضــم هــذه األعمــال أو النشــاطات مــا يلــي: 
• قطــع أو تقليــم أو حــرق أو الســماح ابلرعــي يف مناطــق معينــة 

للحفــاظ علــى مرحلــة نباتيــة معينــة. 
• توطن أو إعادة توطن نقل األحياء الرية.

• منع دخول الزوار إال ألغراض إدارة احملمية. 
• السماح للبحث العملي. 

• الســماح ابلــزايرة املنظمــة يف مناطــق معينــة مــن احملميــة علــى أن 
تســتعمل الطــرق اخلاصــة. 

• شق طرق للعامة عر تلك املناطق. 
• السماح بوجود مكثف للزوار ولكن دون التأثر على طبيعة املنطقة

مرىب السفرجل:
الكميات:

• 1 كلغ سفرجل.
• 1 كلغ سكر )أربع كاسات(.

• 3 أكواب ماء.
• عصر حامض واحدة.

طريقة التحضر:
1. يؤخذ 1 كلغ من السفرجل الناضج مث يغسل.

2. يضاف عصر احلامض إىل املاء.
ابحمللــول  تغمــر  صغــرة  مكعبــات  ويقطــع  الســفرجل  يقشــر   .3

الصابــة. الشــديدة  القطــع  إزالــة  مــع  التســود  حــىت  الســابق 
4. تســلق ويضــاف هلــا الســكر وتطبــخ ملــدة 30 – 45 دقيقــة حــىت 

يتــم العقــد.
5. تعبأ ساخنة وتقفل العبوات مث تعقم ابلغليان مدة 15 دقيقة.

زيت الزجنبيل:
مــن خــال  الزجنبيــل  جــذور  مــن  الزيــت  هــذا  اســتخراج  يتــم   •

لتقطــر. ا
• ختتلــف ألــوان الزيــت مــن األصفــر الفاتــح إىل األصفــر القــاين 

كذلــك ختتلــف أيضــا لزوجتــه.
• يتميز زيت الزجنبيل برائحته احلارة مثله مثل اجلذور.

• يعتــر زيــت الزجنبيــل مــن أهــم الزيــوت املســتخدمة. حيــث حيتــوي 
اهلضــم،  وعــاج عســر  اآلالم  تســكن  علــى  تعمــل  مــواد  علــى 
وعــاج هشاشــة العظــام، واضطــراابت اجلهــاز التنفســي وتقويــة 

اجلهــاز العصــي وتغذيــة الشــعر.
• يعمل زيت الزجنبيل كمضاد لإللتهاابت.

مقطـــرات وزيوت

تصنيع زراعي

محميــــات
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Bactrocera oleae ذاببة مثار الزيتون
حتتــل ذاببــة مثــار الزيتــون املرتبــة األوىل بــن حشــرات الزيتــون مــن 

حيــث األضــرار الــي حتدثهــا.
دورة حياة حشرة ذاببة مثار الزيتون

• تبيض األنثى داخل مثرة الزيتون وتتغذى الرقات على لب الثمرة.

 •

)عــذراء  شــرنقة  شــكل  علــى  احلشــرة  الشــتاء: متضــي  يف فصــل 
ســم.  6 عمــق 5 -  حــىت  الرتبــة  االغصــان، ويف  بــن  ســاكنة( 

• يف شــهري أاير وحزيــران يف املناطــق الســاحلية، ويف النصــف 
الثــاين مــن شــهر متــوز ويف شــهري آب وأيلــول يف املناطــق الداخليــة 

املرتفعــة واجلبليــة: تظهــر ذاببــة مثــار الزيتــون.
الباكوريــة  الزيتــون  البيــض علــى أصنــاف  تبــدأ األنثــى بوضــع   •

لــكل حبــة زيتــون.  واملرويــة مبعــدل بيضــة 
• للحشــرة 2 إىل 7 اجيــال وذلــك حســب املناطــق والظــروف 

املناخيــة.
• يســتغرق اجليــل الواحــد مــن وضــع البيضــة إىل الذاببــة مــن 3 

إىل 5 أســابيع. 
أعراض وأضرار اإلصابة بذاببة مثار الزيتون

• تســاقط الثمــار علــى األرض قبــل نضجهــا، وتصبــح مثــار زيتــون 
املائــدة غــر صاحلــة للتخليــل والتســويق.

• إتــاف لــب مثــار الزيتــون ممــا يــؤدي إىل فقــدان مــا بــن 3 و %20 
مــن وزهنا.

• اخنفــاض نســبة الزيــت ) حــىت 20% و 50%( وتــدين مواصفاتــه 
ونوعيتــه )إرتفــاع نســبة احلموضــة يف الزيــت املســتخلص مــن الثمــار 

املصابة(.
• وصول اخلســارة الســنوية الناجتة عن هذه احلشــرة اىل 30% من 
احملصــول، وميكــن أن تــؤدي اإلصابــة إىل تلــف 80% مــن اإلنتــاج 

يف املناطــق الــي ال تعتمــد املكافحــة.

التدقيق البيئي:
التعريف:

يعــرف املرســوم رقــم 8471 اتريــخ 19 متــوز 2012 التدقيــق 
البيئــي علــى أنــه عمليــة منظمــة، مفصلــة، موثقــة، دوريــة وموضوعيــة 
البيئيــة. وهــو  الناحيــة  مــن  الصناعيــة  العمليــة  تقييــم  إىل  هتــدف 
التطبيــق  التوثيــق،  يتطلــب  متكامــل،  برانمــج  يف  األوىل  اخلطــوة 
هبــدف  التدقيــق،  عــن  الناجتــة  العمــل  خلطــة  املســتمرة  واملتابعــة 
العمليــة  فعــال وحتســن أداء  الطبيعيــة بشــكل  املــوارد  إســتغال 
اإلنتاجيــة. نتيجــة هــذه العمليــة، حتصــل املنشــآت املصنفــة علــى 
شــهادة إلتــزام بيئــي مــن وزارة البيئــة، وتكــون هــذه الشــهادة صاحلــة 
احلاصلــة  املنشــأة  الشــهادة  هــذه  ختــول  ســنوات.  ثــاث  ملــدة 
ــة املذكــورة يف القانــون  عليهــا أن تســتفيد مــن احملفــزات اإلقتصادي
2002/444 )محايــة البيئــة( والقانــون 2005/690 )حتديــد 
مهــام وزارة البيئــة وتنظيمهــا(. جتــدر اإلشــارة إىل أن دراســة التدقيــق 
البيئــي هــي إحــدى العناصــر األساســية للحصــول علــى شــهادة 

إلتــزام بيئــي. 
البيئــي  )اإللتــزام   2012/8471 رقــم  املرســوم  حبســب 
للمنشــآت(، علــى املنشــآت القائمــة أن تتبــع اخلطــوات التاليــة 

بيئــي: إلتــزام  شــهادة  علــى  احلصــول  هبــدف 
1. أواًل عليهــا أن تعــد عــر إحــدى الشــركات اإلستشــارية البيئيــة 

)املصنفــة مســبقاً( دراســة تدقيــق بيئــي.
2. علــى وزارة البيئــة أن تبــت يف دراســة التدقيــق البيئــي إمــا إجيــاابً 

أو ســلباً مــع التعليــل.
3. إن كل دراســة تدقيــق بيئــي تتضمــن خطــة لــإلدارة البيئيــة. إذا 
مــا وافقــت وزارة البيئــة علــى دراســة التدقيــق البيئــي، علــى املنشــأة 
نظامــاً  تنشــئ  هــذه )وذلــك أبن  البيئيــة  تطبــق خطــة اإلدارة  أن 

لــإلدارة البيئيــة فيهــا(.
خــال  مــن  هبــا  اخلــاص  البيئيــة  اإلدارة  نظــام  املنشــأة  توثــق   .4
ــر للتدقيــق البيئــي الــذايت، وذلــك حســب مــا نســميه  إعــداد تقاري
»لوائــح التدقيــق البيئــي الــذايت«. لإلطــاع علــى هــذه اللوائــح 
ميكــن العــودة إىل املرســوم رقــم 8471، اتريــخ 19 متــوز 2012 

)اإللتــزام البيئــي للمنشــآت(.
5. اآلن أصبــح إبمــكان املنشــأة أن تتقــدم بطلــب للحصــول علــى 

شــهادة التدقيــق البيئــي.
6. علــى وزارة البيئــة أن تبــت يف طلــب للحصــول علــى شــهادة 

التدقيــق البيئــي إمــا إجيــاابً أو ســلباً مــع التعليــل.
7. جتدر اإلشارة إىل أن التعداد هذا يتطرق حصراً إىل املؤسسات 

مراسيم وقوانين أمراض وآفات
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القائمــة والعاملــة واحلاصلــة علــى رخصــة إســتثمار وأن العمليــة 
ختتلــف قليــًا ابلنســبة للمؤسســات القائمــة العاملــة غــر احلاصلــة 
علــى رخصــة إســتثمار أو املؤسســات القائمــة غــر العاملــة. ابلتــايل 

جيــب العــودة إىل املرســوم إايه للتأكــد مــن التفاصيــل.
دور البلدايت يف التدقيق البيئي:

الثــاين  تشــرين   17 اتريــخ   539/1 البيئــة  وزيــر  قــرار  حبســب 
2015 أصبــح إلزاميــاً للمنشــآت الصناعيــة مــن الفئــة األوىل ألن 

حتصــل علــى شــهادة اإللتــزام البيئــي حبســب القــرار نفســه.
عندمــا متنــح وزارة البيئــة شــهادة التدقيــق البيئــي للمنشــآت تكــون 
ملزمــة أبن تبلــغ البلديــة بقرارهــا ســلباً أو إجيــاابً. ابلتــايل يكمــن دور 
البلــدايت يف التواصــل مــع وزارة البيئــة بشــأن متابعــة أي موضــوع 

بيئــي خيــص املنشــآت الواقعــة ضمــن نطاقهــا البلــدي.
مــن  الطلــب  يف  أساســياً  دوراً  للبلــدايت  فــإن  ذلــك  عــن  عــدا 
املنشــآت أن حتصــل علــى شــهادة تدقيــق بيئــي كــون التفاعــل القائــم 
بــن البلديــة واملنشــأة  )مثــل إســتيفاء الرســوم، ورخصــة اإلنشــاء، 
أن  للبلديــة  يتيــح  التعــاون  مــن  قــدر  علــى  اإلســتثمار(  ورخصــة 

توضــح لصاحــب املنشــأة أمهيــة التدقيــق البيئــي.
هــذا ومتلــك البلديــة عــدداً مــن األدوات تســاعدها يف التأكــد  مــن 
أن املنشــآت احلاصلــة علــى شــهادة تدقيــق بيئــي هــي فعــًا بصــدد 

اإللتــزام بتعهداهتــا القانونيــة:
• يف حــال حصــول شــكوى مــن قبــل الســكان اجملاوريــن للمنشــأة، 
علــى البلديــة التأكــد مــن مصداقيــة الشــكوى. إذا مــا تبــن أن 
تتقــدم  أن  البلديــة  إبمــكان  موثقــة،  علــى وقائــع  مبنيــة  اشــكوى 
إبخبــار عــن شــكوى بيئيــة لــدى املدعــي العــام البيئــي، حــىت وأهنــا 
تســتطيع أن تتأكــد مــا إذا كانــت املنشــأة قــد ســبق وحــازت علــى 
رخصــة أو شــهادة تدقيــق بيئــي، كمــا إبمكاهنــا أن تطلــب منهــا 
املباشــرة ابحلصــول علــى رخصــة وشــهادة تدقيــق بيئــي يف حــال 

عــدم توافرهــا.
• كمــا ابإلمــكان التقــدم بشــكوى إىل وزارة البيئــة إلجــراء كشــف 
عــى أي منشــأة يشــتبه يف أهنــا مصــدر ضــرر علــى املــوارد الطبيعيــة 

أو ينتــج عنهــا تلــوث للبيئــة.
• نشــر أن وزارة العــدل قــد عينــت يف متــوز 2014 عــدداً مــن 
ــة، عمــًا  احملامــن العامــن البيئــن وقضــاة التحقيــق للشــؤون البيئي
ابملادتــن األوىل والثالثــة مــن القانــون رقــم 251 اتريــخ 15نيســان 

2014، وذلــك ملتابعــة املشــاكل البيئيــة لــدى القضــاء.
إبختصــار يكمــن دور البلديــة يف لعــب صلــة الوصــل بــن املواطنــن/

ات مــن جهــة واجلهــات احلكوميــة املختصــة والقضــاء مــن جهــة 
اثنيــة، للتأكــد مــن إيصــال القضــااي البيئيــة إىل القنــوات املختصــة 

ومتابعتهــا علــى حنــو متــوازن واحــرتايف.

احلمى:
احلمــى نظــام تقليــدي حلمايــة منطقــة معينــة يشــمل اإلســتخدام 
املســتدام للمــوارد الطبيعيــة مــن جانــب اجملتمعــات األهليــة احمليطــة 
ابحلمــى وملصلحتهــا. إهنــا طريقــة تقليديــة للمحافظــة علــى التنــوع 
البيولوجــي كمــا علــى اإلرث الثقــايف للمنطقــة وجتــري إدارتــه بطريقــة 

مســتدامة علــى يــد اجملتمــع األهلــي احمللــي. 
تعــي كلمــة »احلمــى« األرض احملميــة مــن الرعــي وقطــع األشــجار. 
للرعــي  معينــة  مســاحات  علــى  احملافظــة  إىل  يهــدف  نظــام  وهــو 
حيــث تــرتك األعشــاب واألشــجار لفــرتة مــن الوقــت لتنمــو بصــورة 
طبيعيــة، حيــرم خاهلــا رعــي املاشــية إبســتثناء مــا تفرضــه الظــروف 

املناخيــة القاســية، كاجلفــاف مثــًا.
هــذا النظــام كان أكثــر إنتشــاراً يف املنطقــة وقــد مت يف ذلــك الوقــت 

تقســيم احلمــى إىل:
• أمحيــة مينــع فيهــا الرعــي بتــااتً ويســمح فيهــا فقــط حبــش األعشــاب 

خــال مواســم حمــددة أو يف أوقــات اجلفــاف ونقــص املرعى. 
• أمحيــة يســمح فيهــا ابلرعــي يف مواســم خاصــة وألنــواع معينــة مــن 

املاشــية كاألبقــار مثــًا ومينــع األغنــام واملاعــز. 
قيــام  العســل حيــث حتمــى حلــن  أمحيــة خمصصــة خلــااي حنــل   •
النحــل جبمــع الرحيــق وتكويــن العســل مث تــرتك املاشــية بعــد ذلــك.
• أمحيــة لأشــجار وهــي أمحيــة تكــون ملنفعــة أهــل املنطقــة مجيعهــم 
حبيــث اليقطــع منهــا أشــجار إال عنــد الضــرورة أو املنفعــة العامــة. 

إعادة إحياء نظام احلمى:
لبنــان  يف  الطبيعــة  محايــة  مجعيــة  اختــذت   2004 العــام  منــذ 

معايير بيئية
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للمنطقــة،  املهمــة  املبــادرة  هــذه  يف  القيــادة  زمــام   )SPNL(
وقامــت اجلمعيــة ابلعمــل علــى إحيــاء مفهــوم احلمــى ضمــن عملهــا 
يف احملافظــة علــى املناطــق املهمــة للطيــور )IBA( ابلتعــاون مــع 

احملليــة.  املنتخبــة  الســلطات  أي  البلــدايت، 
الغابــة فضــاء خمتلــف التضاريــس: جبــال، ســهول أو منخفضــات 
ومنبــت األشــجار طبيعيــاً أو بعــد التشــجر. جيــب تعيــن مســاحتها 
وفــق شــروط وواقــع كل بلــد. تتضمــن الغابــة األشــجار أساســاً، 
وأنواعــاً  والفطــرايت  والطحالــب،  واألعشــاب،  والشــجرات، 
وكثافتهــا، وحجمهــا  انتشــارها،  األشــجار يف  وختتلــف  حيوانيــة. 
ونوعهــا حســب املنــاخ، الرتبــة، خطــوط العــرض، اإلرتفــاع ومــوارد 

امليــاه. 
وهــي نظــام بيئــي يضــم جمموعــة األوســاط البيئيــة، والنظــام البيئــي 
القابــل للتوســع، طبيعيــا أو مبجهــود اإلنســان، حيــث تصــل إىل 
مســاحات شاســعة، حبيــث تتشــكل غــاابت كثيفــة ذات أشــجار 

عاليــة تعــرف بـــ األجــم.
اخلشــبية  املغطــاة ابألشــجار  املســاحات  هلــذه  الســليمة  واإلدارة 
يضمــن إســتمرار حصــول األجيــال احلاليــة واملقبلــة علــى املنتجــات 
واخلدمــات الــي تعــود علــى اجملتمــع ابلفائــدة منهــا بطريقــة مســتمرة.

تقسم الغاابت إىل عدة اقسام:
• التقســيم تبعــاً للرتكيــب النبــايت: تقســم فيــه األشــجار إىل الغــاابت 

املخروطيــة والغــاابت ذات الــورق العريــض.
• التقســيم تبعــاً للرتكيــب النوعــي: فتقســم الغــاابت إىل غــاابت 

نقيــة وغــاابت خمتلطــة. 
• التقســيم تبعــاً للعمــر: تقســم إىل غــاابت متجانســة أو متســاوية 

العمــر وغــاابت غــر متجانســة العمــر. 
• التقســيم تبعاً للموقع اجلغرايف :وفيه تقســم الغاابت إىل الغاابت 
اإلســتوائية وحتــت اإلســتوائية واملناطــق املعتدلــة واملناطــق البــاردة 

وأخــراً الغــاابت القطبيــة وحتــت القطبيــة. 
• التقســيم مــن حيــث امللكيــة: فهنــاك غــاابت حكوميــة وغــاابت 

تعاونيــة وغــاابت اتبعــة للبلــدايت وغــاابت خاصــة.
غــاابت  إىل  فتقســم  إســتخدامها:  مــن  للغــرض  تبعــاً  التقســيم   •

الطبيعيــة. احملميــات  وغــاابت  وقائيــة  وغــاابت  إنتاجيــة 
• التقســيم تبعــاً لــإلدارة: وتقســم الغــاابت تبعــاً لــإلدارة إىل غــاابت 

مــدارة فنيــاً وغــاابت غــر مــدارة فنيــاً.
أمهية الغابة:

ال تقتصــر الغــاابت علــى كوهنــا غطــاء شاســعا أخضــر بــل كــون هلــا 
فوائــد عديــدة:

• متنع تدهور الرتبة وآتكلها.
• حتمي ينابيع املياه، وحتافظ على استقرار اجلبال.   

• تســاهم الغابــة يف تنظيــم حلقــات املــاء، وتلطيــف اجلــو، وتضمــن 
هــواء نقيــاً ابمتصــاص co2 وطــرح o2 فتقلــل مــن اإلحتبــاس 

احلــراري. 

• تعمــل علــى صــد الــرايح، ومحايــة الرتبــة مــن اإلجنــراف، وتوفــر 
الغــاابت مواطــن الكثــر مــن النبــااتت، واحليــواانت الــي ال تســتطيع 

العيــش إال فيهــا. 
• الغابــة ليســت مصــدراً اقتصــادايً فقــط بــل تــراث طبيعــي يف املعــامل 
الســياحية، فهــي مــكان ترفيهــي ومقصــد للســياح ملمارســة عــادات 
وتقاليــد ختتلــف ابختــاف الشــعوب منهــا الشــواء، التدفئــة، جــي 
الفطــرايت، الصيــد واالســتجمام؛ وحبكــم مشــروعية اإلحتطــاب 

العقــاين جيــوز ممارســة هــذه العــادات داخــل الغابــة.
• يــؤدي اإلســتغال املفــرط للبيئــة )الرعــي اجلائــز...( إىل اختــال 

التــوازانت القائمــة هبــا.
• ينتــج عــن اجتثــاث الغــاابت تدمــر هنائــي للبيئــة يؤثــر ســلباً علــى 

احليــة. الكائنــات 
• ينتج عن التدخل العشــوائي لإلنســان )الصيد والقنص املفرطن 

...( إنقــراض ألنــواع مــن الكائنات احلية.
• يؤدي التصحر إىل تقهقر البيئة ونقص تنوع الكائنات احلية.

• يضر التلوث مبختلف معامل الطبيعة.
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