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البطــــاطا

متطلبات املناخ لزراعة البطاطا:

الحرارة:

تختلــف حاجــة النبــات إىل الحــرارة مــع إختــاف األصنــاف 

لذلــك يجــب زراعــة األصنــاف يف موعدهــا. تــراوح درجــات 

البــذار بــن 12 -15°م وبــن  الحــرارة املثــى إلنبــات 

ــة النمــو الخــري للشــتول وبــن  15 -20°م خــال مرحل

ــات. ــّون الدرن 17 –  20  °م لتك

امليــــــاه:

تعــد البطاطــا مــن النبــات الحســاس للرطوبــة األرضيــة. إن 

ــة أو عــدم إنتظامهــا يســبب  ــادة يف الرطوب أي نقــص أو زي

ــع  ــاه م ــة اىل املي ــف الحاج ــاج. تختل ــرة باإلنت أرضاراً كب

ــة  ــون منخفض ــايل ، فتك ــكل الت ــى الش ــو ع ــل النم مراح

خــال الفــرة األوىل مــن نموهــا )0،5 ملــم /اليــوم(  وتزيــد 

ــم / اليــوم ثــم  ــة تكويــن الدرنــات إىل 6،35 مل خــال مرحل

ــوج. ــات بالنض ــدأ الدرن ــا تب ــف عندم ــى تتوق ــض حت تنخف

ــك  ــة وذل ــق الرطب ــا يف املناط ــة البطاط ــب زراع ــب تجن يج

ــن. ــات بالعف ــة الدرن ــال إصاب ــب إحتم لتجن

متطلبات الربة لزراعة البطاطا:

قوام الربــــة:

إن أفضـل األرايض لزراعــة البطـاطا هي الربـة العميقــة 

)60 – 70 سـم( ، حســنة الرصف، الخصـبة، ذات القـــوام 

املتوسط والتي تتمتـع بصفات فيزيائيـة وكيميائيـة جيـدة. 

• ال ينصح بزراعة البطاطا يف األرايض الثقيلة.

• نســبة الحموضــة: يمكــن زراعــة البطاطــا يف أرايض تصــل 

درجــة حموضتهــا pH إىل 8، ولكنهــا تعطــي إنتــاج أفضــل يف 

تربــة ذات درجــة حموضــة تــراوح بــن 5.2 و 6.4. 

• نسبة كاربونات الكالسيوم الناشط: أقل من 30 % 

ملوحة الربــــة:

ال تتحمل البطاطا امللوحـة العاليـة يف الربة أو يف ميـاه الري، 

ويفضل أن ال تتجاوز نسبة امللوحة يف الربة 2 ملسيمنز/سم.  

تؤدي زيـــادة امللوحـة إىل إحــداث التأثـــرات التالــــية:

• نقص عدد األفرع  واألوراق، وبطء يف النمو الخري بوجه عام.

ــبة  ــادة نس ــع زي ــات، م ــأ يف الدرن ــبة النش ــص نس • نق

الصوديــوم والكلــور.

• ضعف النمو الجذري.

• نقص يف اإلنتاج.

توقيت الزراعة:
مــن املهــم جــداً اختيــار التوقيــت الصحيــح لزراعــة درنــات 

البطاطــا مــن أجــل الحصــول عــى إنتاجيــة جيــدة. تــزرع 

البطاطــا يف لبنــان وفقــاً للمواعيــد التاليــة:

البقـــاع:

تزرع يف )10 شباط إىل واخر آذار( تقلع يف )تموز – آب(

تزرع يف )15 نيسان إىل أواخر  أيار( تقلع يف )آب – أيلول(

تزرع يف )15 حزيران إىل 30 تموز( تقلع يف )أيلول – ترشين الثاني(

عكار، الساحل، مرجعيون:

تزرع يف )1 كانون الثاني إىل 10  شباط( تقلع يف )نيسان – أيار(

املنطقة الجبلية من 900 إىل 1000 م:

 تزرع يف )15 نيسان إىل 1 حزيران( تقلع يف )أيلول – ترشين األول(

املنطقة الجبلية من 1200 إىل 1400 م:

تزرع يف )15 أيار إىل 1 تموز( تقلع يف )ترشين األول – ترشين الثاني(

الــري:

يحتــاج دونــم البطاطــا إىل 500 م3 مــن امليــاه للموســم الباكــوري 

و 700 م3 للموســم املتأخــر حســب مراحــل النمــو، توقيــت الزرع 

ونــوع الربــة. تنخفــض حاجــة النبــات إىل امليــاه خــال الفــرة 

ــة  ــال مرحل ــد خ ــوم(  وتزي ــم /الي ــا )0.5 مل ــن نموه األوىل م

تكويــن الدرنــات اىل 6،35 ملــم / اليــوم ثم تنخفض حتــى تتوقف 

عندمــا تبــدأ الدرنــات بالنضــوج. تســتكمل حاجــة النبــات مــن 

امليــاه بواســطة الــري خاصــة يف املوســم العــادي حيــث تنعــدم 

متســاقطات األمطــار.

طرق للري: 

ــدار  ــون أنح ــا يك ــاده عندم ــن إعتم ــطحي: يمك ــري الس ال

ــن %2.  ــل م ــل أق الحق

الري بالرذاذ: ينصح بإعتماده يف زراعة البطاطا.  

يجــب إعتمــاد الــري املنتظــم ملنــع تشــقق الربــة وتجنــب 

املشــاكل الفيزيولوجيــة خــال التخزيــن كالقلــب األجــوف، 

ــا  ــة البطاط ــى عث ــب أنث ــرار ولتجن ــود واإلخ ــب األس القل

مــن وضــع البيــض عــى الدرنــات.

تنضــج الدرنــات بعــد حــوايل 100 – 130 يــوم مــن تاريــخ 

الــزرع وذلــك حســب األصنــاف.  

نبـــاتات منتجــــــــة
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 عمليات ما قبل الحصاد:

• توقف التسميد األزوتي قبل 4 - 6 أسابيع من القلع.

• إزالــة املجمــوع الخــري قبــل 10 - 14 يــوم مــن عمليــة 

القلــع ممــا يســاعد يف تكويــن قــرشة صلبــة تحمــي الدرنات 

مــن الررامليكانيكــي خــال الحصــاد واملداولــة وتســاعد يف  

تثبيــت نســبة املــادة الجافــة يف الدرنــات. 

رشوط الحصاد:

•  الحصاد عند الصباح الباكر.

• تجنب جرح الدرنات عند الحصاد.

ــل  ــاد وقب ــد الحص ــارشة بع ــة مب ــات املصاب ــف الدرن • تل

ــن. التخزي

• تعبئة الدرنات بعناية لتجنب كدمها.

• نقل الدرنات بأرسع وقت ممكن إىل املستودع .

• تغطية الدرنات ملنع عثة البطاطا من وضع البيض.

إندمال جروح درنات البطاطا الناجمة عن القلع:  

تخــزن الدرنــات عــى حــرارة 12-18 درجــة مئويــة و نســبة 

الرطوبــة بــن 85 و 95 %  ملــدة 8 أيــام لكــي تلتــأم الجــروح  

ممــا يجنــب الحقــاً إصابــة الدرنــات بالعفــن وفقــدان املــاء.  

يف هــذه املرحلــة يجــب تهوئــة غــرف التخزيــن ملــدة ســاعة 

يوميــاً إلزالــة بخــار املــاء الناجــم عــن تنفــس الدرنــات.

تخزين البطاطا:

ــرارة 4 -5   ــى ح ــروح ع ــال الج ــد إندم ــا بع ــزن البطاط تخ

ــع  ــن 90-95 %   م ــبية  ب ــة نس ــة ورطوب ــات مئوي درج

ــات. ــع اإلنب ــوء ملن ــن الض ــداً ع ــدة  وبعي ــة جي ــام تهوئ نظ

تجربــة: مــرشوع نموذجــي: تصنيــع الصابــون 
والشــامبو والكريمــات مــن زيــت الزيتــون

بطاقة تعريفية:

صاحب املرشوع: د. حسن حمادة.

موقع املرشوع: الهرمل - مزرعة بيت الطشم.

تفاصيل املرشوع:

بــدأ العمــل باملصنــع يف العــام 2010، باإلســتفادة مــن 

ــاً  ــون خصوص ــجر الزيت ــن ش ــاً وم ــة عموم ــات الربي النبات

ــون  ــات، الصاب ــامبو، الكريم ــي للش ــل طبيع ــن بدي لتأم

ومســتحرات التجميــل.

عملية التصنيع:

ــون  ــون كمك ــت الزيت ــى زي ــون ع ــجرة الزيت ــد يف ش يعتم

أســايس يف تصنيــع املنتجــات الطبيعيــة للعنايــة الشــخصية 

ــل. ــتحرات التجمي ومس

يف عمليــات التصنيــع الكيميائيــة الطويلــة واملعقــدة تدخــل 

عنــارص عديــدة يف فصـــول التصنيــع للحصــول عـــى املنتج 

النهـــائي. عــدد مــن هــذه العنــارص ســامة ومــرة بصحة 

اإلنســـان والبيئــــة وكثــراً ما تبقى رواســب منهــا يف املنتج 

النهائــي وال يســتطيع املصنــع التخلــص منها بشــكل نهائي 

وبالتــايل يتعــرض املســتهلك لهــذه الســموم. ومــا يســتخرج 

مــن هــذه الســموم فرمــى يف البيئــة ويكــون ضــاراً لهــا.

أمــا يف شــجرة الزيتــون عمليــة التصنيــع مراحلهــا بســيطة 

ــص  ــى الخصائ ــي ع ــج النهائ ــظ املنت ــث يحاف ــداً بحي ج

ــة  ــة الطبيعي ــواد األولي ــافية للم ــة والش ــة والصحي الحيوي

ــة  ــوت النبات ــة اىل الزي ــون باإلضاف ــت الزيت ــمل زي ــي تش الت

ــي  ــة ه ــات املختلف ــع للمنتج ــات التصني ــرى.  عملي األخ

عبــارة عــن مــزج الزيــوت بنســب محــددة، وبذلــك ال يكــون 

ــل  ــع أو تعدي ــة تصني ــي أو عملي ــل كيمائ ــاك أي تفاع هن

ــى  ــول ع ــم الحص ــذا يت ــية. وبه ــواد األساس ــص امل لخصائ

منتــج نهائــي صحــي لإلنســان ومــن دون تكويــن نفايــات 

ــة. ــارة بالبيئ ــامة وض س

املواد األوليـــة:

منتجــات شــجرة الزيتــون معــَدة مــن مــواد خــام طبيعيــة 

وبحالتهــا الطبيعيــة النقيــة مــا يســمح لخصائصهــا الحيــة 

ــد والشــعر. تبقــى املــواد  والشــافية بإخــراق وترميــم الجل

الخــام بشــكلها الصــايف وتحتفــظ باألنزيمــات والفيتامينات 

ــة  ــبها القابلي ــذا يكس ــات وه ــدة واملغذي ــادات األكس ومض

الكبــرة لتغذيــة الجلــد والشــعر وترميمهــا.

تجــــربة
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الدراق

املتطلبات البيئية:

ينصــح املــزارع بإجــراء تقييــم ملوقــع البســتان قبــل الــزرع، 

كخطــوة أساســية للتأكــد مــن صاحيــة املوقــع لجهــة توفر 

ــن  ــدراق. ويتضم ــة ال ــة لزراع ــة املائم ــارص الطبيعي العن

ــابق  ــتخدام الس ــة باإلس ــات خاص ــة معلوم ــم معرف التقيي

ــاه  ــادر املي ــر مص ــا، توف ــة وخصائصه ــوع الرب ــأرض، ن ل

ــاً عــى البســتان.  وجودتهــا وتأثــر املواقــع املجــاورة بيئي

املنـــاخ: 

تعتــرب شــجرة الــدراق مــن نباتــات املناطــق الحــارة، حيــث 

يمكــن زراعتهــا عــى إرتفــاع مــا بــن 300 و1400 مــر عــن 

ســطح البحــر. ولكنهــا تخــى الصقيــع الربيعــي والرطوبة 

املرتفعــة خاصــة خــال فــرة اإلزهــار والعقــد.  

يحتــاج الــدراق والنكتاريــن إىل عــدد مــن الوحــدات الحراريــة 

املناســبة لــكل صنــف تســاعد عــى نضــوج الثمار وتحســن 

 . تها صفا

ــر  ــؤدي إىل تأخ ــف ي ــرارة يف الصي ــة الح ــاض درج • إن إنخف

ــا. ــار ورداءة نوعيته ــوج الثم نض

ــن  ــع يمك ــر الصقي ــن خط ــدراق م ــجار ال ــة أش • لحماي

تطبيــق طريقــة خلــق غطــاء دخانــي  وذلــك بحــرق كومــة 

مــن الســباخ خــال الليــل مــع عــدم وجــود ريــاح وطقــس 

ــرذاذي.  ــري ال جــاف، كمــا يمكــن إعتمــاد ال

ساعات الربودة: 

تــراوح إجمــاالً إحتياجــات الــدراق للــربودة بــن 250 

و900 ســاعة بــرودة حســب الصنــف.  لذلــك يجــب إختيــار 

الصنــف املائــم يف املنطقــة التــي توفــر لــه ســاعات الــربودة 

ــه: الخاصــة ب

• يمكــن زراعــة األصنــاف ذات اإلحتياجــات الضعيفــة مــن 

الــربودة يف املناطــق ذات الشــتاء املعتــدل والربيــع املبكــر.

ــن 350  ــا ب ــرودة م ــات ب ــاف ذات إحتياج ــزرع األصن • ت

ــاع. ــطة اإلرتف ــق املتوس ــرودة يف املناط ــاعة ب و500 س

ــاج إىل ســاعات بــرودة مرتفعــة  ــاف التــي تحت • أمــا األصن

تزيــد عــن 500 ســاعة فيجــب زراعتهــا يف املناطــق املرتفعة.

- ســاعات الــربودة هــي املجمــوع 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 

الرباعــم يف الربيــع.

ــكل  ــة ل ــربودة الخاص ــاعات ال ــدد س ــاة ع ــب مراع - يج

ــر  ــح املتأخ ــة كالتفت ــاكل الفيزيولوجي ــادي املش ــف لتف صن

ــدان  ــدم فق ــداً أو ع ــر ج ــر أو املبك ــار املتأخ ــم، اإلزه للرباع

األوراق يف الشــتاء.

ــاعات  ــن س ــرب م ــدد أك ــة إىل ع ــم الخري ــاج الرباع - تحت

ــة،  ــم الزهري ــع الرباع ــة م ــح باملقارن ــي تتفت ــربودة لك ال

ــل األوراق.  ــار قب ــح األزه ــك تتفت لذل

الربـــة: 

تتأقلــم أصــول الــدراق مــع مختلــف أنــواع األتربــة. ولكنهــا 

الغنيــة،  العميقــة )80 ســم(،  األرايض  أكثــر يف  تنجــح 

ــة  ــة ذات درج ــل ترب ــرصف، وتفض ــدة ال ــة والجي الخفيف

ــن 6  و 7.5. ــراوح ب ــة ت ــة   )pH(معتدل حموض

ال تتحمــل أشــجار الــدراق األرايض الطينيــة الثقيلــة واألرايض 

ــا األرايض  ــا ال تائمه ــاردة. كم ــة والب ــة العالي ذات الرطوب

الكلســية التــي تتجــاوز فيهــا نســبة الكلــس الفعال عــن  %7  

حيــث يــؤدي ذلــك اىل مــرض الشــحوب chlorose وإصفــرار 

ــبة  ــا بالنس ــة. أم ــدة الفتي ــوات الجدي ــاس النم األوراق ويب

مللوحــة الربــة، يعتــرب الــدراق مــن األشــجار الحساســة لهــا 

ويجــب أن ال تتخطــى نســبتها عــن  0.71 مليسيمنس/ســم  

)حــواىل 1100 جــزء يف املليــون( حيــث يؤثــر عــى اإلنتــاج. 

اإلكثار واألصول الربية:

يتم إكثار شجرة الدراق بطريقتن:

1( اإلكثار البذري لأصول البذرية:

يتــم كمــر البذارعــرب عمليــة الكمــر البــارد يف وســط رطــب 

ــك  ــي( وذل ــون الثان ــهر كان ــتاء )ش Stratification يف الش

عــرب طبقــات متناوبــة مــن الرمــل والبــذار يف أوعيــة عاديــة 

)صناديــق( أو عــى درجــة 5°م وملــدة تــراوح مــا بــن 30-

ــوع األصــل املســتخدم.  90 يومــا حســب ن

ــد  ــارشة بع ــان( أو مب ــع ) نيس ــذور يف الربي ــة الب ــم زراع يت

ــون  ــنة تك ــد س ــادم. بع ــع الق ــت يف الربي ــاف لتنب القط

شـــــجرة مثمـــــرة
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النباتــات جاهــزة للتطعيــم حيــث يكــون قــد بلــغ إرتفاعهــا 

ــم.  ــوايل 30-40 س ح

2( اإلكثار بالتطعيم:

ــول  ــى األص ــم ع ــق التطعي ــن طري ــدراق ع ــار ال ــم إكث يت

ــتل أو  ــأرض املش ــذور ب ــات الب ــن إنب ــة ع ــة الناتج البذري

الناتجــة عــن اإلكثــار الخــري عــن طريــق العقــل. تعتــرب 

هــذه الطريقــة يف اإلكثــار مــن أكثــر الطــرق شــيوعاً واألكثر 

ــدة.  ــاف الجي ــار األصن ــاً إلكث ضمان

يتــم إكثــار الــدراق بشــكل أســايس يف فصــل الصيــف )أواخر 

تمــوز- بدايــة آب - منتصــف وآخــر أيلــول( بطريقــة 

ــة( . ــاكنة )النائم ــن الس ــم بالع التطعي

يمكــن التطعيــم أيضــا بواســطة الرقعــة أو العــن الربيعيــة 

ــب أن  ــال يج ــذه الح ــران. ويف ه ــار وحزي ــهري أي ــال ش خ

ــم.  تكــون ســماكة األصــل الــربي ال تقــل عــن حــوايل 4 مل

ــة يف  ــون محفوظ ــب أن تك ــم يج ــبة للمطاعي ــا بالنس أم

ــتيكية. ــاس باس ــل أكي ــربدة داخ ــرف م غ

الــــزرع: 

موعد الزرع:

ــن 20  ــف )م ــل الخري ــدراق يف فص ــتول ال ــة ش ــم زراع يت

ترشيــن األول حتــى كانــون األول( 

املسافة بن األشجار: 

تتوقــف املســافة بــن األشــجار عــى نــوع الربــة والصنــف 

ــع  ــوف تتب ــي س ــة الت ــة الربي ــاره، طريق ــّم إختي ــذي ت ال

ــة. ــروف الخدم وظ

- عنــد إتبــاع الطريقــة الكأســية تــزرع أشــجار الــدراق عــى 

أبعــاد تــراوح مــن 4×4 م اىل 3×5 مــر حســب قــوة الصنــف 

واألصــل وعــدد األفــرع للربية. 

ــراوح  ــي، ت ــطي رئي ــذع وس ــع ج ــة م ــال الربي - يف ح

الكثافــة مــن 1×4 م اىل 1،5×5 م.

- يف حــال الربيــة عــى ســاق عــايل تكــون املســافة                           

6 × 4 م ، وعــى ســاق متوســط 4 × 4 م. بشــكل عــام تختلف 

ــافة  4-5 م. ــة وبمس ــرع الهيكلي ــب األف ــافة حس املس

الري :

ــات حســب طبيعــة  ــري وعــدد الري ــاه ال ــة مي ــف كمي تختل

الربــة، موقــع البســتان ودرجــات الحــرارة. مــع اإلشــارة اىل 

ــث  ــم حي ــوايل 60-120 س ــذور ح ــل للج ــق األمث ــوغ العم بل

ــق  ــب تطبي ــة. يج ــذور املاص ــن الج ــوايل 80% م ــد ح يتواج

ــري  ــب ال ــدراق وتجن ــجار ال ــاتن أش ــام يف بس ــري بانتظ ال

ــن  ــة، يمك ــرارة مرتفع ــات الح ــون درج ــا تك ــم. عندم الدائ

إجــراء ري أو رش األوراق بمــاء خــايل مــن الكلــس يف الفــرات 

ــداً للنمــو  املســائية حيــث يكــون هــذا الــري أو الــرش مفي

الخــري والنمــو الثمــري عــى حــد ســواء، وبالتــايل تضمن 

مــن ناحيــة أخــرى نمــو ثمــار بحجــم كبــر. يمكــن عنــد 

رش األوراق اســتخدام مبيــدات مــع املــاء مثــل الباراثيــون، 

ويجــب االنتبــاه وخاصــة يف الربيــع مــن حــرشة املــن التــي 

يجــب مكافحتهــا والتخلــص منهــا.

القطاف:

يتــم قطــاف ثمــار الــدراق أو النكتاريــن عنــد إكتمــال النمــو 

ــل  ــذه املراح ــدد ه ــل. تح ــوج الكام ــة النض ــل مرحل وقب

ــة: ــائل التالي ــاد الوس بإعتم

ــكل  ــاص ل ــوان Color Chart الخ ــاس األل ــتخدام  مقي • اس

ــف. صن

 Hand جهــاز  بواســطة  الســكر  نســبة  فحــص   •

.R e f r a c t o m e t e r

ــاز  ــطة جه ــار Firmness بواس ــب الثم ــة ل ــص صاب • فح

.Penetrometer

زيت الخروع
• ثمــار الخــروع تحتــوي عــى لــوزة زيتيــة تعتــرص ويخرج 

ــا زيت. منه

•  تحتوي بذرة الخروع عى حوايل 50 % من وزنها زيتاً.

ــة  ــة املعروف ــوت الطبيعي ــهر الزي ــن أش ــروع م ــت الخ • زي

بفوائدهــا العاجيــة والطبيــة، يحتــوي عــى الدهــون 

ــة. ــاض الدهني ــن األحم ــون م ــي تتك ــة الت الثاثي

ــر  ــون أصف ــاً يك ــون و أحيان ــفاف الل ــروع ش ــت الخ • زي

ــادة.  ــة ع ــه رائح ــس ل ــداً ولي ــح ج ــاحب و فات ش

ــعر  ــة الش ــى تغذي ــل ع ــذي يعم ــن هـــ ال ــي بفيتام • غن

ــاقط. ــن التس ــه م ــاً و يحمي ــه ناعم وجعل

• له خصائص مضادة للجراثيم والحرشات والفطريات.

ــى  ــروع ع ــت الخ ــدرة زي ــة ق ــات العلمي ــت الدراس • أثبت

ــة. ــرشة املختلف ــاكل الب ــاج مش ع

مقطـــرات وزيوت
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Crocus sativus:الزعفران
• نبتـة بصيلـية معمـرة مـن ذوات الفلقـة الواحدة، أصلهـا 

البيوجيوغـرايف هـو الحوض الشـمايل للبحر األبيض املتوسط. 

بصيلة الزعفران قاسية، مستديرة الشكل يف أعاها ومسطحة 

يف أسفلها وهي مغلقة بعدة طبقات رقيقة، شفافـة والطبقة 

الخارجية لونها بني مائل لإلصفرار.

• نبتــة الزعفــران ليــس لهــا جــذع خــارج األرض فمجموعها 

ــي  ــة الت ــى البصيل ــذور، ع ــى الج ــرص ع ــري يقت الخ

تشــكل الجــذع التحــت أريض وعــى األوراق التــي هــي بعــدد 

ــة. ــن رأس البصيل ــارشة م ــرج مب 6أو 7 تخ

• يعتــرب الزعفــران مــن الزراعــات العقيمــة وهــي ال تتكاثــر 

إال بواســطة إكثــار البصيــات.

 •

تحتـوي نبتـة الزعفـران عى نوعــن مـن الغليكـوزيدات: 

الكروسن، البكروكروسن، كما تحتوي سمات الزعفـران عى 

زيت ثابت بنسبة 8 إىل 13% وزيت طيار بنسبة %1.3.

• للزعفران دور مهـم يف عاج مشــاكل املعدة واألمعـاء حيث 

يساعد يف التقليل من حدة املغص املعوي وعرس الهضم.

• الزعفران مضاد للتشنجات باإلضافة إىل أنه مقوي لأعصاب.

محمية وادي الحجر الطبيعية
ــا  ــة أبدعه ــة فني ــد بلوح ــي تجس ــر إرث طبيع وادي الحج

ــل  ــوادي الواقــع يف جب ــارك وتعــاىل فــكان هــذا ال ــاري تب الب

ــة.  ــل والنبطي ــت جبي ــون وبن ــضية مرجعي ــن أقـ ــل ب عام

ومــن أجــل الحفــاظ عــى هــذا اإلرث وهــذه الثــروة، أنشــئت 

ــر. ــة وادي الحج محمي

املســاحة االجماليــة للمحميــة تقــارب 26 كلــم2،  أمــا 

حدودهــا فتمتــد مــن الشــمال إىل الجنــوب مــن مجــرى نهــر 

الليطانــي يف قاقعيــة الجــرس أســفل مدينــة النبطيــة إبتــداًء 

بقــرى يحمــر، الطيبــة وديررسيــان ومــروراً بالقــرى: زوطــر 

الرشقيــة والغربيــة، قاقعيــة الجــرس، علمــان، فــرون، 

الغندوريــة، القنطــرة، بــرج قاويــة، قاويــة، خربــة ســلم، 

ــة،  ــان، طلوس ــي حي ــيت، بن ــا، عدش ــة، تولن،قربيخ الصوان

ــب،  ــل، محيبي ــس الجب ــقرا، مي ــوال، ش ــلم، ح ــدل س مج

وصــوالً حتــى مثلــث بلــدة عيــرون يف قضــاء بنــت جبيــل.

 يمــر عــرب محميــة وادي الحجــر طريــق عــام يمتــد تقريبــاً 

ــة  ــاب املليئ ــه الهض ــوزع حول ــا وتت ــا إىل آخره ــن أوله م

ــن  ــة م ــول إىل املحمي ــن الوص ــية، ويمك ــجار الحرش باألش

ــا. ــة له ــرى املحاذي ــرب الق ــرق ع ــدة ط ع

تحتضــن املحميــة غطــاء نباتيــا كيــربا ونبــع الحجــر مــع 

املطاحــن الثمانــي القديمــة املشــيدة فــوق ميــاه النبــع، هــذا 

باإلضافــة إىل أعــن امليــاه املختلفــة، كمــا وتشــمل املحميــة 

قلعــة دوبيــة األثريــة.

الغطاء النباتي:

تتميــز املحميــة بتنوعهــا الحيــوي النباتي املتجســد بأشــجار 

ــا،  ــة، الكين ــون العريق ــجار الزيت ــامخة، أش ــنديان الش الس

الصنوبــر والخــروب. إضافــة إىل أنــواع متعــددة مــن النباتــات 

ــن  ــعة م ــاحات شاس ــي مس ــي تغط ــة الت ــة والعطري الطبي

ــة. أرايض املحمي

إن وجــود األشــجار دائمــة الخــرة وبكثافــة يمنــح 

ــل  ــن لفص ــنة، ولك ــدار الس ــى م ــر ع ــاً أخ ــة ثوب املحمي

الربيــع خصوصيــة ملــا يضفيــه تفتــح األزهــار ونمــو 

ــاً  ــة تعطــي طابعــاً جمالي ــوان زاهي أعشــاب الربيــع مــن أل

رائعــاً للمنطقــة وتخلــق لوحــات طبيعيــة غايــة يف الجمــال. 

نبع الحجر: 

ــة وادي  ــم يف محمي ــم املعال ــن أه ــر م ــع الحج ــرب نب يعت

ــن  ــر م ــمي يتفج ــع موس ــن نب ــارة ع ــو عب ــر، وه الحج

ــن  ــع ضم ــذا النب ــري ه ــة. يج ــب املحمي ــن األرض يف قل باط

نباتات طبية وعطرية

محميــــات
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جــدول ويــروي مســاحات كبــرة مــن األرايض ويعتــرب 

ــزوار مــن املناطــق املختلفــة للتنــزه واإلســتمتاع  مقصــداً لل

ــارة. ــف الح ــام الصي ــه يف أي ــذي يضفي ــاش ال ــو اإلنتع بج

ــر وكان  ــع الحج ــجر نب ــل وتش ــرشوع تأهي ــاز م ــم إنج ت

ــي  ــم بيئ ــتحداث معل ــو إس ــرشوع ه ــذا امل ــن ه ــدف م اله

ــاء  ــع، إنش ــم النب ــرشوع ترمي ــن امل ــث تضم ــياحي حي س

ــع  ــال م ــص لأطف ــا مخص ــم منه ــباحة قس ــن للس حوض

إنشــاء ســد إصطناعــي لرفــع منســوب ميــاه النبــع، 

باإلضافــة إىل إنشــاء جــدران تجميليــة وتشــجر املســاحات 

ــع. ــول النب ح

املطاحن:

تعتــرب املطاحــن الثمانــي املوجــودة يف املحميــة إرثــاً ســياحياً 

ــتكمال  ــاريع إلس ــاك مش ــا وهن ــم بعضه ــم ترمي ــراً. ت كب

ــة/ ــة الرّمان ــي: مطحن ــن ه ــذه املطاح ــة. ه ــم البقي ترمي

ــة  ــامي /  مطحن ــو ش ــة أب ــمحاتية / مطحن ــة الس مطحن

ــة  ــن /مطحن ــة الع ــن / مطحن ــة قري ــقيف / مطحن الش

ــلمانية. ــة الس ــدة /  مطحن الجدي

أعن املياه:

تتميــز املحميــة باألعــن النابعــة مــن باطــن األرض ومنهــا 

»عــن القنطــرة و » عــن الطافــورة » التــي مــا زالــت 

ــة. ــاه عذب ــه كمي ــدم وإىل حين ــذ الق ــتخدم من تس

قلعة دوبية:

إضافة اىل اإلرث الطبيعي تكتنـز املحميـة معالـم أثرية تتمـثل 

بقلعة دوبية الصليبـة األصـل والقائمـة علـى أنقــاض بنـاء 

روماني. يبلغ طولها 125 مـراً وعرضهـا 80 مراً. فيها ثـاث 

طبقات، الثالثـة مهدمـة ويف الطبقتـن البـاقيتن 32 حجـرة 

وغرفة، ويف داخلها وخارجها صهاريج كثرة. 

ملحة قانونية عن املحمية:

أنشئت محميـة وادي الحجر الطبيعية بموجـب القانـون رقم 

121 تاريخ 2010/7/23 ونشـر يف الجريدة الرسـمية بتـاريخ 

2010/10/29 . أنشئت لجنة محميـة وادي الحجر الطبيعية 

بنـاء عى قـرار وزارة البيئة رقم 1/118 تاريخ 2 آب 2012.

ــة  ــة وفــق قــرار وزارة البيئ صــدق النظــام الداخــي للمحمي

رقــم 1/228 تاريــخ 30 ترشيــن ثانــي 2012  ونــرش يف 

ــون أول 2012 . ــخ 27 كان ــمية بتاري ــدة الرس الجري

مربى الفريز

املقادير:

• 1كلغ سكر. • 1 كلغ فريز.  

• ملعقة من عصر الحامض.

طريقة التحضر:

• تؤخــذ ثمــار الفريــز وتــزال األوراق الخــراء ثــم تغســل 

الثمــار جيــداً.

• تقطع ثمار الفريز إىل أنصاف.

• يضاف السكر إىل الفريز وترك 30 دقيقة.

• يســخن الخليــط حتــى الغليــان وتــرك عــى نــار هادئــة 

ــر  ــاف عص ــث يض ــد حي ــم العق ــى يت ــة حت ــدة 15دقيق مل

ــد. ــى العق ــاعدة ع ــض للمس الحام

• تعبأ ساخنة وتقفل مبارشة وتعقم.

األمراض التي تصيب النحل
تصيــب النحــل العديــد مــن األمــراض، منهــا مــا هــو مــؤٍذ 

ــا  ــا م ــا، ومنه ــا وهاكه ــف الخاي ــؤدي إىل ضع ــٍد ي ومع

هــو غــر قاتــل. وهــذه األمــراض تعــري النحــل يف جميــع 

ــم إىل: ــي تقس ــك فه ــه، لذل ــل حيات مراح

1. أمراض الحضنة.

2. أمراض الحرشة البالغة.

3. إضافــة إىل أعــداء النحــل مــن حــرشات وحيوانــات 

مختلفــة. 

أهم أمراض الحضنة: 

تعفــن الحضنــة األمركــي: مــرض خطــر ومميــت، تســببه 

ــر  ــن أكث ــرب م ــو يعت ــى Bacillus larvae ، وه ــا تدع بكتري

أمــراض الحضنــة انتشــاراً ورضراً، إذ بإمــكان العــدوى 

ــة،  ــة اإلصاب ــة. يف بداي ــا يف املنطق ــة الخاي ــل لكاف أن تنتق

يُاحــظ مــوت عــدد مــن الرقــات والعــذراء داخــل الخليــة، 

ــنة  ــرور س ــد م ــل بع ــكل كام ــوت بش ــن أن تم ــي يمك الت

عــى اإلصابــة، أّمــا يف حالــة اإلصابــة الشــديدة فــإّن الخليــة 

ــة. ــل األول لإلصاب ــوت يف الفص ــف وتم تضع

أعراض اإلصابة: 

• يبدو قرص العسل املصاب غر منتظم.

أمراض وآفات

تصنيع زراعي
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• يصبــح غطــاء النخاريــب املصابــة رطــب ويتحــول لونه إىل 

األغمــق ممــا يــؤدي إىل انقبــاض وتقّلــص الرقــات، عندهــا 

ــوم  ــن أن تق ــر )يمك ــب ويتقّع ــطح النخاري ــض س ينخف

ــل(. ــا بالكام ــة وإزالته ــب املصاب ــب النخاري ــات بثق العام

ــض إىل  ــن أبي ــا م ــّول لونه ــات يتح ــوت الرق ــا تم • عندم

بنــي فاتــح  ثــّم بنــي غامــق عنــد جفافهــا، فتصبــح قــرشة 

ــروب  ــدار النخ ــى ج ــكام ع ــق بإح ــّدد وتلتص ــية، تتم قاس

ــا.  ــب إزالته ــث يصع بحي

• خــروج رائحــة كريهــة مــن الخليــة تشــبه رائحــة الغــراء 

أو الســمك الفاســد.

إنتقال العدوى:

• تنتقــل البــذور أو األبــواغ التــي تضعهــا البكتريــا إىل 

الرقــات الســليمة عــن طريــق العامــات التــي تقدمهــا لهــا 

ــر  ــات وتتكاث ــاء الرق ــواغ يف أحش ــذه األب ــو ه ــذاء. تنم كغ

برسعــة كبــرة فتميتهــا، يف هــذا الوقــت تكــون قــد تكونــت 

ــدة. ــواغ الجدي األب

• تنتــرش األبــواغ يف أرجــاء القفــر خــال تنظيــف العامــات 

ــؤدي إىل  ــا ي ــة، مم ــات ميت ــى يرق ــوي ع ــي تحت ــا الت للخاي

تزايــد اإلصابــات. 

• يُلــّوث العســل يف الخليــة املصابــة بأبــواغ البكتريــا فيصبح 

ــف  ــا تضع ــه. عنده ــل إلي ــة تص ــدوى ألي نحل ــدراً للع مص

ــها  ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــادرة ع ــود ق ــل، وال تع ــة النح خلي

ــران  ــن القف ــي م ــذي يأت ــارق ال ــل الس ــن النح ــة م خاص

ــره.  ــا إىل قف ــّوث بالبكتري ــل املل ــل العس ــة، وينق القريب

ــة  ــران غريب ــئ إىل قف ــكل خاط ــات بش ــول العام • إّن دخ

ــا. ــدوى إليه ــال الع ــؤدي إىل انتق ــة ي مصاب

ــّوث  ــد مل ــمع جدي ــتعمال ش ــدوى باس ــل الع ــا تنتق • كم

ــر  ــن قف ــمع م ــراص الش ــل أق ــال نق ــن خ ــرض، أو م بامل

ــة  ــدات امللوث ــتعمال األدوات واملع ــر، أو باس ــاب إىل آخ مص

ــنوات. ــدة س ــتعمل لع ــم تس ــي ل ــك الت ــى تل حت

الوقاية واملعالجة:

• وضــع القفــران بطريقــة مناســبة بحيــث تكــون املســافة 

بــن قفــر وآخــر مــر عــى األقــل.

• االنتباه لجهة عدم استعمال عسل ملّوث يف التغذية.

• تعقيــم األدوات واملعــدات قبــل اســتعمالها بمــاء الجافيــل 

)ليــر مــاء الجافيــل لــكل 20 ليــر مــاء(.

• املراقبــة الكتشــاف اإلصابــة باكــراً، ليتــّم معالجــة األمــر، 

وذلــك بنــزع املــكان املصــاب أو الــربواز املصــاب، ومعالجــة 

الباقــي باســتعمال أدويــة خاصــة.

• أّمــا يف حــال انتشــار املــرض يجــب أخــذ الخايــا املريضــة 

ــام  ــراب دون إطع ــا يف ال ــا وطمره ــداً وحرقه ــا بعي بكامله

العســل املوجــود داخــل الخليــة إىل خليــة أخــرى، ألّن بعــض 

ــا  ــن خاي ــاب م ــل مص ــى عس ــت ع ــي أجري ــارب الت التج

مريضــة بالتعّفــن األمركــي نقلــت العــدوى إىل خليــة 

ســليمة بعــد تخزيــن العســل ملــدة 15 ســنة. ولكــن يمكــن 

ــر. ــل دون أن يتأث ــأكل  العس ــان أن ي لإلنس

• يجــب إعــام كافــة نحــايل املنطقــة بوجــود املــرض 

ملعالجــة خاياهــم.

األرايض الرطبة

اليوم العاملي لارايض الرطبة 2شباط:

يحتفــل العالــم يف الثانــي 

ــام  ــن كل ع ــباط م ــن ش م

باليــوم العاملــي لــأرايض 

الرطبــة. ويمثــل هــذا اليــوم 

اتفاقيــة  اعتمــاد  تاريــخ 

التــي  الرطبــة،  األرايض 

 1971 شــباط   2 يف  تمــت 

يف  رامســار(  )اتفاقيــة 

ــة  ــار اإليراني ــة رامس مدين

ــاطئ  ــى ش ــع ع ــي تق الت

بحــر قزويــن. ومنــذ العــام 

1997، تقــدم ســكرتارية اتفاقيــة رامســار، مــواداً إعاميــة 

ــول  ــام ح ــي الع ــتوى الوع ــع مس ــاعدة يف رف ــدف املس به

أهميــة األرايض الرطبــة وقيمتهــا.

اليوم العاملي لأرايض الرطبة 2017

»األرايض الرطبــة مــن أجــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث« 

هــو موضــوع اليــوم العاملــي لــأرايض الرطبــة لعــام 2017.

ــي  ــتوى الوع ــع مس ــوع لرف ــذا املوض ــار ه ــم اختي ــد ت وق

ــة  ــأرايض الرطب ــوي ل ــدور الحي ــى ال ــوء ع ــليط الض وتس

ــاّدة،  ــداث الح ــار األح ــن آث ــد م ــد الح ــى صعي ــة، ع الصحي

حــــدث
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كالفيضانــات والجفــاف واألعاصــر عــى املجتمعــات، كمــا 

ــل. ــى التحم ــدرة ع ــاء الق ــى بن ــل ع ــد العم ــى صعي ع

اإلنســان،  لبقــاء  حيويــة  أهميــة  الرطبــة  ولــأرايض 

ففوائدهــا ال تعــد وال تحــى. تقــدم األرايض الرطبــة 

ــن  ــدءا م ــي«، ب ــام اإليكولوج ــدة »للنظ ــات ومنافــع ع خدم

إمــدادات امليــاه العذبــة، والغــذاء ومــواد البنــاء، كمــا التنــوع 

ــاه  ــة املي ــات، وتغذي ــى الفيضان ــيطرة ع ــي، والس البيولوج

الجوفيــة، والتخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ، كمــا إن أنواعــا 

ــى األرايض  ــد ع ــات تعتم ــات والنبات ــن الحيوان ــى م ال تح

ــاء. ــل البق ــن أج ــة م الرطب

فوائد أوراق األكدنيا
• إّن أوراق األكدنيــا أوراق خــراء طويلــة، وألوراقهــا فوائــد 

عديــدة، ويمكــن أن يصنــع منهــا مــرشوب الّشــاي اّللذيــذ، 

ونذكــر مــن تلــك الفوائــد مــا يــي: 

• تحمي الجسم من الّشيخوخة الخلويّة، وتقي من الرّسطان.

•  تستخدم كمسّكن لألم ومضاد لإللتهابات. 

ــاج  ــى ع ــدرة ع ــك الق ــد يمتل ــه ق ــات أنّ ــت الّدراس • أثبت

ــة.  ــص املناع نق

• تخّفض الوزن وتنقصه وتحرق الّدهون. 

• تستخدم لعاج الكولسرول. 

GMP املمارسات الجيدة للتصنيع 
    Good Manufacturing Practices

ــادات  ــوع اإلرش ــع مجم ــدة للتصني ــات الجي ــكل املمارس تش

ــع  ــداد وتصني ــل إع ــع مراح ــا يف جمي ــب إتباعه ــي يج الت

ــذاء.  ــداول الغ وت

األهداف الكامنة وراء تطبيق هذه املمارسات:

• التأكــد مــن أن جميــع املنتجــات يتــم إعدادهــا وتصنيعهــا 

وتخزينهــا تحــت ظــروف مأمونــة مــن الناحيــة الصحيــة . 

ــا  ــم تصنيعه ــي يت ــات الت ــع املنتج ــن أن جمي ــد م • التأك

ــمية.  ــات الرس ــة للترشيع مطابق

ــا  ــم تصنيعه ــي يت ــات الت ــع املنتج ــن أن جمي ــد م • التأك

تحتفــظ بمســتويات الجــودة املرتفعــة التــي يطلبهــا 

ــويق. ــن والتس ــرة التخزي ــال ف ــتهلك خ املس

GMP’s  املمارسات الجيدة للتصنيع

اإلعتبارات الصحية الشخصية:

تعتــرب النظافــة الشــخصية ذات أهميــة قصــوى يف إحتفــاظ 

ــتوى  ــث أن املس ــي. حي ــان الصح ــودة واألم ــج بالج املنت

املنخفــض مــن النظافــة الشــخصية يمكــن أن يســبب تلوث 

ــة  ــة مرضي ــدوث حال ــاده أو ح ــؤدي إىل فس ــا ي ــج مم للمنت

ــتهلكن. للمس

ــن مغطــى تمامــا بشــبكة  • يجــب أن يكــون شــعر العامل

ــرأس. الشــعر أو غطــاء ال

• يجــب عــدم إســتخدام الخواتــم, الحــي , الســاعات 

والعقــود والساســل وغرهــا مــن املجوهــرات. 

ــر  ــك لتوف ــرة وذل ــاً قص ــر دائم ــون األظاف ــب أن تك • يج

ــي. ــج النهائ ــل واملنت ــن العام ــكل م ــي ل ــان الصح األم

السيطرة عى األمراض: 

ــدي – أو  ــرض مع ــاب بم ــخص مص ــتبعاد أي ش ــب إس يج

أثنــاء حملــه مليكــروب مــرض معــدي – أو مصــاب بجــروح 

وقــروح معديــة يمكــن أن يكــون مصــدر للتلــوث امليكروبــي 

أثنــاء عمليــات التصنيــع. 

املابـــس:

ــة رأس،  ــبة, وأغطي ــة ومناس ــس واقي ــداء ماب ــب إرت • يج

ــال. ــى الح ــب مقت ــة حس ــة خاص وأحذي

• يجــب أن تكــون املابــس الخاصــة بالعمــل نظيفــة – كمــا 

يجــب أن تكــون أغطيــة الــرأس يف حالــة نظيفــة.

• يجــب اال يوضــع عــى املابــس الخاصــة بالعمــل أي 

ملتصقــات أو دبابيــس يمكــن أن تســقط باملنتــج.

معايير بيئية

أســـــــــــــرار
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اإللتهابات واألربطة املفتوحة: 

تعتــرب اإللتهابــات واألربطــة الطبيــة املفتوحــة مــأوى 

ــذا  ــراض – ول ــض األم ــبب بع ــن أن تس ــي يمك ــا الت للبكري

يجــب أال تكــون هنــاك فرصــة ملامســتها للمنتــج النهائــي. 

ــى  ــازات ( ع ــدي  )القف ــة األي ــداء أغطي ــب إرت ــه يج علي

ــة. ــة الطبي األربط

السلوك الشخيص:

ــلوك  ــن الس ــة ع ــع األغذي ــون م ــّف املتعامل ــي أن يك ينبغ

ــة: ــوث األغذي ــؤدي إىل تل ــن أن ي ــذي يمك ــخيص ال الش

• التدخن.

• البصق.

• املضغ أو األكل.

• العطس أو الكحة عى مقربة من األغذية غر املغطاة.

إجراءات غسيل األيدي: 

رضورة غســيل وتطهــر كل مــن األيــدى وأغطيــة األيــدي يف 

الحــاالت اآلتيــة : قبــل بــدء العمــل – بعــد الكحــة والعطــس 

بعــد إســتخدام دورة امليــاه - بعــد ملــس أي يشء غــر نظيــف 

ــرش  ــق وه ــات والصنادي ــبية واألرضي ــد الخش ــل القواع مث

الــرأس الــخ .

يف حالــة إســتخدام القفــازات يجــب أن تكــون مــن مطــاط 

ــب  ــا يج ــة – كم ــادة لين ــن م ــوب أو م ــن الثق ــايل م خ

اإلحتفــاظ بهــا يف حالــة نظيفــة ومطهــرة بصفــة مســتمرة.

ممارسات عمليات التعبئة وحماية املنتج: 

ــع  ــة ملن ــات بعناي ــن املنتج ــداول وتخزي ــل وت ــب نق • يج

ــك  ــات تل ــى محتوي ــايل ع ــر بالت ــا يؤث ــوات مم ــاف العب إت

ــة. ــات غذائي ــن منتج ــوات م العب

• العبــوات الفارغــة التــي يتــم تجهيزهــا قبــل اإلســتخدام – 

يجــب أن تحفــظ مغطــاة أو يف وضــع مقلــوب حتــى وقــت 

اإلســتخدام.

• يجــب عــدم تخزيــن مــواد التعبئــة عــى األرضيــات 

مبــارشة. 

• يجب العناية بعدم سقوط أو إنسكاب املنتجات عى األرضيات. 

• يجــب أن تكــون أبــواب مــكان التصنيــع ذاتيــة اإلغــاق وأن 

تحفــظ دائمــاً مغلقــة للتحكــم ىف رسيــان الهــواء والضغــط 

والحــرشات والقــوارض والطيــور والحيوانــات وغرهــا.

• يجب أن تكون كل األسطح التي يامسـها الغــذاء يف حالـة 

جيدة وخالية من الشقوق وأماكن اللحام املفتوحة.

ــاس ســواء الفارغــة أو  ــع األكي • يجــب عــدم تخزيــن جمي

ــات. ــى األرضي ــوءة ع اململ

• يجــب عــدم تــداول املنتــج باأليــدي يف حالــة وجــود جــرح 

أو ربــاط طبــي إال إذا تــم تغطيتهــا بالقفــازات.

ــطف يف  ــيل والش ــم الغس ــتخدام خراطي ــدم اس ــب ع • يج

ــاء. ــع بامل ــات التصني ــداد عملي إم

• يجب تنظيف وتطهر أي سطح يامس املنتجات الغذائية 

تدوير املخزون:

• يجــب أن يتــم تدويــر أو تــداول كل املخــزون عــى أســاس 

ــد  ــك للتأكي ــه أوالً وذل ــم إخراج ــه أوالً يت ــم تخزين ــا ت م

ــات  ــتخدمة واملنتج ــام املس ــواد الخ ــن امل ــودة كل م ــى ج ع

ــويقها. ــم تس ــي يت ــة الت النهائي

ــى  ــة ع ــدة الصاحي ــاج وم ــخ اإلنت ــة تواري ــب متابع • يج

ــات أو  ــام أو كيماوي ــواد خ ــت م ــواء كان ــزون س كل املخ

ــات أو  ــتخدام مكون ــب اس ــك لتجن ــة وذل ــات نهائي منتج

ــتوى. ــات دون املس ــويق منتج تس

إجراءات غسيل وتطهر املعدات: 

• يتم التأكيد من عدم وجود أي مواد غذائية داخل املعدات.

ــار  ــة آث ــاة إلزال ــادي والفرش ــاء الع ــيل أوالً بامل ــم الغس • يت

ــة. ــادة الغذائي امل

• يتــم التنظيــف باســتخدام محلــول صابونــي بركيــز %10  

إلزالــة أي إتســاخات.

• يتــم الشــطف مــرة أخــرى باســتخدام املــاء العــادي جيــدا 

إلزالــة أثــار الصابــون.

• بعــد التأكــد مــن نظافــة املعــدات تمامــاً يتــم تجهيــز مادة 

التعقيــم الكلــور بركيــز 300 جــزء باملليــون ويتم اســتخدام 

ــا  ــك به ــم وتده ــول التعقي ــس يف محل ــة تغم ــة نظيف فوط

مــن الداخــل جيــداً  ثــم تشــطف باملــاء النظيــف.

تعليمات تنظيف وتطهر أوعية التصنيع:

ــل (  ــع ) الحل ــتخدم ىف التصني ــاء املس ــيل الوع ــم غس • يت

ــة. ــادة الغذائي ــار امل ــة آث ــاء إلزال ــتخدام امل باس

ــي  ــول صابون ــتخدام محل ــك باس ــد ذل ــيل بع ــم الغس • يت

ــة  ــب األوعي ــى جوان ــز ع ــع الركي ــز%10، م بركي

• يتم شطف األوعية باملاء النظيف إلزالة آثار الصابون.

ــة بمــادة التطهــر  • تمســح األوعيــة بفوطــة نظيفــة مبلل

ــاء  ــطف بامل ــم تش ــون ث ــزء بامللي ــز 300 ج ــور بركي الكل

ــف. النظي

• تغطى األوعية باألغطيـة املعدنيـة سـتانلس الخاصـة بهـا.
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قانون حماية البيئة اللبناني
الفصل الثالث - حماية البيئة املائية من التلوث:

ــارية  ــة الس ــكام القانوني ــاة األح ــع مراع ــادة 35- 1: م امل

املفعــول واملتعلقــة باملحافظــة عــى ميــاه األمــاك العمومية 

الحمايــة  لتدابــر  امليــاه  وإســتعمالها، تخضــع هــذه 

ــة،  ــه التطبيقي ــون ونصوص ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه املنص

ــك  ــة، وذل ــة الوطني ــر البيئي ــار املعاي ــذ باإلعتب ــع األخ م

بغيــة: أ - حمايــة امليــاه الســطحية والجوفيــة مــن مخاطــر 

ــاه. ــذه املي ــة ه ــتعادة نوعي ــكاله وإس ــى أش ــوث ع التل

ب - حمايــة التوازنــات البيئيــة واملواقــع الرطبــة وأنظمتهــا 

اإليكولوجيــة. ج - تطويــر وحمايــة املــوارد الطبيعيــة 

وتقييمهــا بإعتبارهــا مــوارد إقتصاديــة، وتأمــن توزيعهــا 

ــتعماالتها.  ــتى إس بش

ــة  ــري الطاق ــن وزي ــدر ع ــرك يص ــرار مش ــدد بق 2-يح

وامليــاه والبيئــة كل تدبــر أو سياســة تهــدف إىل تطويــر إدارة 

ــة. ــة بالبيئ ــة املتعلق ــوارد الطبيعي ــة للم متكامل

ــذه  ــن ه ــد /2/ م ــا يف البن ــار إليه ــر املش ــق التداب  3- تطب

املــادة عــى كل ترصيــف أو إغــراق أو رمــي أو إيــداع، مبــارش 

ــوث  ــبب يف تل ــأنها أن تتس ــن ش ــواد م ــارش، مل ــر مب أو غ

ــور  ــن تده ــد م ــة، أو أن تزي ــطحية أو الجوفي ــاه الس املي

ــة أو  ــة أو الكيميائي ــا الفيزيائي ــل خصائصه ــا بتعدي نوعيته

ــة.  ــة أو البكريولوجي البيولوجي

املــادة 36- تحــدد بمرســوم يتخــذ يف مجلــس الــوزراء بنــاء 

عــى إقــراح وزيــر البيئــة والوزيــر املختــص، ضمــن مهــل 

ــة  ــردة عام ــع ج ــول وض ــوم: أ - أص ــذا املرس ــا ه يحدده

لقيــاس مســتوى تلــوث امليــاه والينابيــع واألنهــر ومجاريهــا 

ــتنقعات  ــرات واملس ــدران والبح ــرات والغ ــا والبح وضفافه

ــري،  ــة ال ــفة وأقني ــاه الش ــع مي ــبكات توزي ــات وش وخزان

ــت  ــا دع ــة كلم ــردة العام ــذه الج ــر به ــاد النظ ــى أن يع ع

ــك. ــة إىل ذل الحاج

مراسيم وقوانين
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