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الفــــــول

ــة  ــه الغذائي ــة لقيمت ــة املهم ــار البقولي ــن الخض ــول م الف

للتصنيــع.  املختلفــة  املجــاالت  يف  وألهميتــه  املرتفعــة، 

ــوي  ــي تحت ــة Fabaceae الت ــة البقولي ــي إىل الفصيل وينتم

عــى نحــو 490 جنســاً ونحــو 12000 نــوع. منشــأه األصــي 

ــطى. ــيا الوس ــود إىل آس يع

الوصف النباتي:

الفــول نبــات عشــبي حــويل، جــذوره وتديــة تنمــو يف الرتبــة 

إىل عمــق 60 – 80 ســم. تتفــرع مــن جزئهــا العلــوي جــذور 

جانبيــة تنمــو عليهــا العقــد البكترييــة. ســاق الفــول قائمة 

ــرع  ــم. تتف ــن 20 و 180 س ــا ب ــرتاوح إرتفاعه ــة ي مضلع

الســاق مبــارشة مــن تحــت ســطح األرض إىل 2 - 6 فــروع.

اإلحتياجات البيئية:

الطقس املالئم:

يعترب الفول من محاصيل الخرضاوات الشتوية املتحملة للربودة.

يالئــم زراعــة الفــول الطقــس الــذي يالئــم زراعــة البقوليات 

ــح  ــربودة إذ ينج ــل إىل ال ــئ يمي ــس داف ــة. طق ــورة عام بص

وســط بيئــة معتدلــة حرارتهــا تــرتاوح بــن 18 – 30 ْم.

ــادرات   بــذوره تنمــو يف درجــة حــرارة 3 – 8 ْم وتتحمــل الب

الصقيــع حتــى درجــة حــرارة -4 ْم. الحــرارة املثاليــة لنمــو 

ــات  20 – 22 ْم. النب

حيث أن الحرارة املنخفضة ال تصلح لنموه أو ألزهاره وإثماره 

ونضجــه، فالصقيـع يوقـف نمـوه ويؤدي إىل يبـاس األوراق 

واألزهار كما أن درجة الحرارة العالية تؤثر عى نضـج الثمار.

الضوء:

نبات الفول محب للضوء ويتأثر موعـد إزهاره بطـول الفـرتة 

الضوئية التي يتعرض لها النبـات. وهـو من الخضـار املحبـة 

للرطوبـة، إذ يتطلـب رطوبـة أرضـية 75 – 80 % يف الفـرتات 

الحرجة )اإلنبات، اإلزهار، عقد الثمار ونموها(.

موعد الزراعة:

الفــول مــن املحاصيــل الشــتوية. يعتــرب شــهر ترشيــن األول 

هــو الوقــت املناســب لبدايــة زراعــة نبــات الفــول.

الرتبة املناسبة: 

ــدة  ــة، جي ــة الرملي ــول يف األرض الطيني ــة الف ــح زراع تنج

ــبة  ــى نس ــوي ع ــي تحت ــة الت ــرف أو يف األرض الخفيف ال

ــن  ــة م ــبة قليل ــى نس ــة وع ــواد العضوي ــن امل ــة م عالي

الكلــس، والتناســبه األرض املصابــة بالهالــوك إذ أن إنتشــاره 

ــى  ــه ع ــا لتطفل ــا أو موته ــبب ضعفه ــات يس ــن النبات ب

ــاج  ــبب يف إنت ــون الس ــا، فيك ــه لغذائه ــا وإمتصاص جذوره

ــات. ــول رديء الصف محص

اآلفات التي تصيب الفول:

الصــدأ، وتبقــع األوراق البنــي، واملوزاييــك الفــريويس، ومــن 

الحــرشات خنفســاء الفــول وذبابــة األوراق... 

النضج والحصاد:

تبــدأ عمليــة الحصــاد عنــد بــدء  جفــاف القــرون الســفلية، 

ويــوىص بعــدم تــرك  نباتــات الفــول  حتــى ال يــؤدي ذلــك  إىل 

إنخفــاض املحصــول وكرمشــة البــذور غــري كاملــة النضــج، 

وعــادة يبــدأ الحصــاد إبتــداء مــن أواخــر شــهر آذار وأوائــل 

شــهر نيســان.

أهمية الفول:

يعترب الفول مصدر بديل للربوتـن. وكثرياً ما نجده يف املطابـخ 

العربية سواء أخرض أو مجفف فالفول يحتوي عى مجمـوعة 

من العنارص الغذائية الفعالة والهامة منها:

1. املعـادن حيــث يحتــوي الفــول عى النحـاس، الحـديد، 

الفوسفور، البوتاسيوم، املغنيزيوم، املنجنيز وحمض الفوليك.

. B , K , A 2. يحتوي الفول عى فيتامينات

3. يحتوي عى نسبة عاليـة من الربوتينات واأللياف الغذائية.

زراعة الفطر األبيض

بطاقة تعريفية:

صاحب املرشوع: السيد عي نارص الدين.

موقع املرشوع: بلدة حوش السيد عي قضاء الهرمل.

تفاصيل املرشوع:

تم تجهيز مزرعة عبارة عن غرفة واحدة مساحتها 90 مرت 

مربع تأمنت فيها درجات الحرارة والرطوبة الالزمة باإلضافة 

إىل تأمن خلطة الكومبوست ) جاهزة ( والبذور حيث تم 

نبـــاتات منتجــــــــة

تجــــربة
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زراعة هذه البذور يف شهر ترشين األول وبعد ثالثة أشهر 

تقريباً تم قطاف الفطر حيث بلغ معدل املرت املربع الواحد 18 

– 20 كغ. تريف اإلنتاج توزع بن لبنان وسوريا من خالل 

بيع الفوج األول من اإلنتاج يف لبنان والثاني يف سوريا وبلغت 

فرتة الزراعة ما بن 5 اىل 6 أشهر )للفوجن(.

التـــــــوت

تصنيف التوت:

 Urticalis رتبــة Dicotyledoneae ينتمــي التــوت إىل الصنــف

ــوت 65  ــة الت ــم عائل ــس Morus. تض ــة Moraceae جن عائل

ــد  ــة، يوج ــبه املداري ــة وش ــق املداري ــرش يف املناط ــس تنت جن

ــذا  ــوي ه ــا )Morus( يحت ــة أهمه ــق املعتدل ــا يف املناط منه

ــا  ــرب أوراقه ــز بك ــة تتمي ــا أربع ــوع أهمه ــس 24 ن الجن

ــى  ــا ع ــوي وقدرته ــا الق ــة ونموه ــواد الغذائي ــا بامل وبغناه

تجديــد تــاج الشــجرة ســنوياً ولهــذا فهــي مناســبة لتغذيــة 

ــي: ــر، وه دودة الحري

.)Morus bombyeis( التوت الياباني •

.)Morus alba( التوت األبيض •

.M. muticaulis •

 .M. kagayamas •

 اإلحتياجات البيئية:

يعترب التوت من أشجار املناطق املدارية وتحت املدارية وينمو 

يف املناطق التي تتوفر فيها الحرارة الكافية والرطوبة والضوء، 

ويستمر موسم النمو الخرضي 220 – 300 يوم. 

الحرارة: 

ــغ  ــث تبل ــرارة، حي ــاً للح ــو تبع ــم النم ــدة موس ــف م تختل

ــوت 32º- 30م.  ــجرة الت ــو ش ــى لنم ــرارة املث ــة الح درج

تســبب الحــرارة العاليــة جفــاف األوراق خاصــة إذا ترافقــت 

ــل يف  ــى تص ــواء حت ــة واله ــة يف الرتب ــة منخفض ــع رطوب م

ــا. ــجرة وموته ــاس الش ــتمرار إىل يب ــال االس ح

ــكون أرضاراً  ــور الس ــرارة 30º -25م يف ط ــة ح ــبب درج تس

بالغــة لشــجرة التــوت وإذا نقصــت عــن ذلــك تمــوت 

ــجرة.  ــن الش ــة م ــان كامل أغص

الرطوبة: 

ــن  ــم م ــدة، وبالرغ ــة الزائ ــوت الرطوب ــجرة الت ــب ش ال تح

ــا  ــة فإنه ــق يف الرتب ــوي واملتعم ــذري الق ــا الج مجموعه

ــة إىل  ــة الجوي ــاض الرطوب ــؤدي إنخف ــاف، وي ــر بالجف تتأث

تجعــد األوراق.

الضوء: 

التــوت شــجرة محبــة للضــوء، تتحمــل الظــل جزئيــاً، لكــن 

الظــل القــوي يخفــف مــن عمليــة التمثيــل الضوئــي وتراكم 

املــواد الغذائيــة بــاألوراق.

الرتبة: 

ال تتحمــل شــجرة التــوت الرطوبــة الزائــدة يف الرتبــة، كمــا 

ــبة  ــا بالنس ــا. أم ــلباً عليه ــر س ــديد يؤث ــاف الش أن الجف

ــايل: ــا كالت ــإن تأثريه ــة ف ــارص الغذائي للعن

ــرضي،  ــو الخ ــة النم ــى تقوي ــة ع ــاعد اآلزوت يف الرتب • يس

ولكــن إضافتــه يف شــهر آب يؤخــر نمــو الطــرود ويجعلهــا 

ــع.  ــة للصقي ضحي

ــو  ــيط نم ــى تنش ــة ع ــفور يف الرتب ــر الفوس ــاعد توف • يس

ــة  ــّرع عملي ــع وي ــة الصقي ــن مقاوم ــد م ــذور، ويزي الج

ــار. اإلثم

ــة  ــالزم لعملي ــل ال ــكل الكلوروفي ــيوم تش ــط البوتاس • ينّش

التمثيــل الضوئــي بشــكل طبيعــي، ويــؤدي نقصــه إىل 

ــة. ــراض الفطري ــوت لألم ــة الت ــاف مقاوم إضع

ــة  ــادة مناع ــاً يف زي ــيوم دوراً هام ــر الكلس ــب عن • يلع

النبــات ويحّســن الصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة للرتبــة.

تعتــرب الرتبــة الطينيــة البحصيــة ذات البنــاء الحبيبــي الجيد 

ــة التوت. ــبة لزراع مناس

شـــــجرة مثمـــــرة
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الحرارة: 

1. التكاثر بالبذور: تزرع البذور يف الربيع من 10 – 20 نيسان، 

بنسبة 1 كلغ للدونـم إذا كانــت صــالحية البــذار جــيدة.

2. التكاثــر بالعقــل: يعطــي مواصفــات الشــجرة األم التامــة 

ويتــم بطريقتــن: العقــل الخــرضاء والعقــل الناضجــة.

ــرب  ــج، وتعت ــل النتائ ــي أفض ــم: يعط ــر بالتطعي 3. التكاث

ــم  ــث يت ــاراً، حي ــر انتش ــم األكث ــم بالربع ــة التطعي طريق

ــان  ــدء رسي ــد ب ــع عن ــة يف الربي ــذه الطريق ــم به التطعي

العصــارة وحتــى اكتســاء األصــل بــاألوراق.

الري: 

ــداً  ــم ج ــري مه ــن ال ــاف ولك ــوت الجف ــجرة الت ــل ش تتحم

ــايل   ــر األمطاروبالت ــم تتوف ــة إذا ل ــاج وخاص ــادة االنت لزي

ــة. ــد الحاج ــوت عن ــروى الت ي

األمراض والحرشات التي تصيب شجرة التوت:

األمراض:

• التبقــع البكتــريي: تتشــكل عــى االوراق بقعــة بنيــة 

ــى  ــون ع ــقط، تتك ــم تس ــا ث ــر االوراق بعده ــودة تصف مس

الطــرود بقــع ســوداء متطاولــة وتشــققات تصــل إىل 

ــف  ــم تج ــف ث ــارة وتتوق ــة العص ــرب حرك ــب. تضط الخش

ــرود. الط

ــجرة  ــد الش ــو عن ــدرة النم ــف ق ــب: تضع ــن الخش • تعف

ــورق. ــاج ال ــل إنت ويق

ــاء،  ــة بيض ــذور طبق ــى الج ــون ع ــذور: تتك ــن الج • تعف

ــا. ــة بكامله ــجار املصاب ــوت األش تم

• فيوزاريــوم: مــرض فطــري يصيــب طــرود صيفيــة 

محــددة، طــرود خشــبية بعمر ســنتن والغــراس يف املشــاتل، 

تتشــكل عــى األجــزاء املصابــة نقــاط قاتمــة تلتــف حــول 

ــف. ــي وتج ــكل حلق ــرود بش الط

الحرشات:

• الفراشة األمريكية البيضاء: تتغذى عى أوراق النبات.

• مّن التوت املدّرع: يهاجم األشجار ويمتص العصارة من 

الطرود الصيفية الحديثة ومن األوراق، تذبل األوراق ثم تجف 

وتيبس يف حال االصابة الشديدة.

القصـــعن

Salvia  officinalis  L : االسم العلمي

Labiatae    الفصيلة: الشفوية

ــبية  ــيقان خش ــرضة، ذات س ــة الخ ــرة دائم ــجرية معم ش

زرقــاء  أزهارهــا  الرمــادي،  إىل  تميــل  خــرضاء  وأوراق 

أرجوانيــة، يعــود أصلهــا ملنطقــة  حــوض البحــر املتوســط، 

كمــا أنهــا أصبحــت موجــودة يف العديــد مــن بلــدان العالــم.

تتحمل هذه النبتة الجفاف والحرارة العالية.

الخصائص النباتية:

• يصل إرتفاع  النبتة إىل 50 – 70 سم.

• األوراق متقابلة تكسوها شعريات فضية اللون.

• األزهار بنفسجية محمولة يف نورات شبه سنبلية.

• يتكاثــر القصعــن بالبــذور وبالتقســيم بطرائــق الزراعــة 

العاديــة.

• األجزاء املستعملة: األوراق واألجزاء املزهرة.

الزراعة:

ــة  ــة والدافئ ــم املعتدل ــن يف األقالي ــة القصع ــود زراع • تج

ــار.  ــا الطي ــبة زيته ــع نس ــث ترتف حي

• تــزرع العقــل الطرفيــة لتجذيرهــا خــالل شــهر آذار وبعــد 

ــذرة إىل األرض  ــل املج ــل العق ــهر تنق ــة أش ــهرين أو ثالث ش

الدائمــة. يعمــد يف حالــة التكاثــر البــذري إىل زراعــة البــذور 

يف املشــتل يف أوائــل شــهر ترشيــن األول وتنقــل الشــتالت يف 

ــة . ــع )آذار( إىل األرض الدائم ــل الربي فص

الري:

ــديد  ــش الش ــل العط ــي تتحم ــات الت ــن النبات ــن م القصع

ــاه  ــد املي ــات ال يفق ــذا النب ــث أن ه ــة حي ــرتات طويل لف

ــب،  ــعريات والزغ ــى بالش ــطحه مغط ــراً ألن س ــة نظ برع

لــذا فــإن النبــات يتــم ريــه عــى فــرتات متباعــدة تصــل إىل 

ثــالث أســابيع بــن الريــة والتاليــة يف الشــتاء، أمــا يف فصــل 

ــري  ــاج إىل ال ــبوعن وال يحت ــري كل أس ــم ال ــف فيت الصي

ــوت  ــات الزي ــى كمي ــلباً ع ــر س ــد يؤث ــري الزائ ــر فال الغزي

الطيــارة، هنــا يجــب مراعــاة أن ال تقــل عــدد مــرات الــري 

عــن 6 مــرات، عــى أن يتوقــف الــري قبــل الحصــاد بأســبوع 

عــى األقــل.

يبــدأ تزهــري النبــات يف أواخــر شــهر آذار ويســتمر إىل شــهر 

نباتات طبية وعطرية
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أيــار ويــزداد التزهــري مــع مــرور األعــوام.

يتــم الحصــاد عــن طريــق قــص النبــات بحيــث يتــم تــرك 

ــتأنف  ــى يس ــة حت ــوق الرتب ــات ف ــن النب ــم م ــوايل 15 س ح

ــات نمــوه. النب

بيئيــاً يســاهم القصعــن يف تأهيــل وإعــادة تحريــج املقالــع 

الكلســية والكســارات.

األمراض الفريوسية:

إصفرار األوراق، تبقع األوراق الفريويس.

ملكافحــة تلــك األمــراض يجــب العمــل عــى إقتــالع النباتــات 

املصابــة مــن الجــذور.

األمراض الفطرية : 

تبقــع األوراق الفطــري، البيــاض الدقيقــي، تعفــن الســاق، 

تعفــن الجــذور.

ــه،  ــغ في ــري املبال ــب ال ــق تجن ــن طري ــة ع ــم املكافح تت

الزراعــة يف تربــة مناســبة، تعقيــم الرتبــة، إســتخدام املبيــد 

ــب . ــري املناس الفط

الفوائــد:

ــن  ــدة وم ــادة لألكس ــواد مض ــى م ــن ع ــوي القصع يحت

أهــم املركبــات املهمــة فيــه الزيــوت الطيــارة التــي تحتــوي 

عــى مركــب الثيوجــون  Thujoneوالفالفونيــدات وأحمــاض 

ــة. فينولي

ــون  ــبة 0.5 – 2.1% يتك ــاً بنس ــاً عطري ــه زيت ــوي أوراق تحت

  Borneol والبورنيــول   cineol الكافوروالســينول  مــن 

.Thuion والتيــون  واللينالــول 

هــدف التقطــري هــو إســتخالص املــواد الفعالــة مــن بعــض 

األعشــاب العطريــة أو األزهــار الطبيعيــة. حيــث يتــّم غــي 

املــواد األوليــة مــن أزهــار أو أعشــاب يف وعــاء من الســتانلس 

ــية  ــات األساس ــتخالص املكون ــع وإس ــد تجمي ــتيل بقص س

بشــكل ســائل.

يجــري تقطــري معظــم  األعشــاب العطريــة بالطريقــة ذاتها 

إال أن نســبة الخالصــة أواإلســانس الــذي ينتــج مــن عمليــة 

التقطــري تختلــف مــن عشــبة لعشــبة فمثــالً كل كيلــو مــن 

القصعــن ينتــج نصــف ليــرت مــن اإلســانس أمــا النباتــات 

ــف  ــن النص ــا ب ــو منه ــات الكيل ــرتاوح خالص ــرى فت األخ

ليــرت والليــرت تقريبــاً.

نذكر بعض من فوائد القصعن:

• يستخدم لحل بعض مشاكل فروة الرأس.

• إستنشاق بخار األوراق يعالج حاالت السعال.

• مفيد للجهاز العصبي والهضمي كما ويساعد يف تقوية الذاكرة.

طريقة تحضريه:

• توضع وريقات من القصعن يف املاء املغي.

• يغطى الوعاء ويرتك ملدة 5 دقائق.

رشوط ومواصفــات املناطــق املؤهلــة ألن تصبــح 
ــة ــق محمي مناط

• عندمــا يتوفــر يف املنطقــة نظــام بيئــي متميــز )مجموعات 

ــتوطنة(. حيوانية مس

• عندمــا يوجــد يف املنطقــة نــوع متميــز ســواء بقيمتــه أو 

ندرتــه أو نــوع معــرض لإلنقــراض.

• عندما يوجد يف املنطقة تنوع عادي ألنماط األحياء.

• عندمــا يكــون لشــكل الســطح أو للعوامــل الجيوفيزيائيــة 

ــة  ــق جيولوجي ــع، أو مناط ــود الينابي ــة كوج ــة خاص أهمي

فريــدة.

• عندمــا تكــون املنطقــة بحاجــة إلجــراءات لحمايــة 

املــاء والطقــس(. )الرتبــة،  الهيدرولوجيــة  العوامــل 

ــة  ــياحة البيئي ــة للس ــق ذات أهمي ــون املناط ــا تك • عندم

ــة(. ــاة بري ــة، حي ــق جبلي ــواطئ، مناط ــريات، ش )بح

• عندمــا تشــتمل املنطقــة عــى مواقــع لهــا أهميــة للبحوث 

ــة األمد. ــة طويل العلمي

• عند إشتمال املنطقة عى مواقع أثرية.

التصنيف العاملي للمناطق املحمية:

ــتمرارية  ــان إس ــاً: لضم ــة تمام ــة مغلق ــة طبيعي • محمي

ــل. ــة ألي تدخ ــض املنطق ــي دون تعري ــوازن الطبيع الت

ــعة  ــة واس ــق طبيعي ــادة مناط ــون ع ــي تك ــزه قوم • متن

ــة  ــة وترفيهي ــداف تعليمي ــة أله ــر والطبيع ــة املناظ لحماي

ــا. ــودة فيه ــادر املوج ــتخدام املص ــمح بإس ــث اليس بحي

• محمية املعلم الطبيعي لحماية معلم معن.

• محميــة األحيــاء الربيــة للتأكيــد عــى إســتمرارية ووجــود 

البيئــة املناســبة التــي تضمــن إســتمرارية النــوع.

محميــــات
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ــة العامــة لحفــظ  ــة – الحماي ــات املصــادر الطبيعي • محمي

املصــادر لإلســتعماالت املســتقبلية عــى أســاس فهــم 

ــليم. ــط س وتخطي

ــة  ــاة التقليدي ــرق الحي ــماح لط ــانية: الس ــات اإلنس • املحمي

ــتمرار. باإلس

• املحميــات املتعــددة األغــراض: تأمــن إســتمرارية اإلنتــاج 

مــن امليــاه واألخشــاب والحيــاة الربيــة والرعــي.

ــات  ــى املجموع ــة ع ــوي: املحافظ ــط الحي ــات املحي • محمي

الحيويــة للحــارض واملســتقبل لضمــان نظــام بيئــي طبيعــي 

يحافــظ عــى التنــوع الجينــي الــذي يعتمــد عليــه التطــور.

مربى الدراق

املقادير:

• 1  كلغ دراق.

• 1  كلغ سكر .

• نصف كوب عصري ليمون.

• كوب ماء.

طريقة التحضري:

• تغمــر ثمــار الــدراق يف مــاء مغــي للتخلــص مــن الطبقــة 

القرشيــة.

• تقسم ثمار الدراق إىل نصفن وتزال النواة.

• يضاف السكر إىل املاء ويسخن حتى الغليان.

• يضــاف الــدراق وعصــري الليمــون ويــرتك عــى نــار هادئــة 

ملــدة 20 دقيقــة حتــى يتــم العقــد.

• تعبأ ساخنة وتقفل مبارشة وتعقم.

 رأى باحثــون مــن عرشيــن مركــزاً رائــداً يف بحــوث املحيطات 

أن أضخــم موئــل للكائنــات الحيــة، القيعــان العميقــة 

للمحيطــات، مهــدد بخطــر املجاعــة والتغــري البيئــي الشــديد 

مــع نهايــة هــذا القــرن. وسيشــمل التغــري البيئــي إرتفــاع 

ــق  ــار املناط ــا وإنتش ــادة حموضته ــات وزي ــرارة املحيط ح

املنخفضــة األوكســجن فيهــا ممــا ســيؤدي إىل تبــدل جــذري 

ــق 200 إىل  ــى عم ــات ع ــان املحيط ــوي لقيع ــوع الحي يف التن

6000 مــرت تحــت ســطح البحــر.

 Elementa ــة ــرشت يف مجل ــة ن ــاء يف دراس ــر ج ــذا التحذي ه

ــاق  ــوي يف أعم ــوع الحي ــا أن التن ــا ورد فيه ــة، مم العلمي

املحيطــات يعتمــد عــى كميــة الغــذاء التــي تصــل إىل القــاع، 

ــة أن  ــن القادم ــوام الثمان ــون األع ــع يف غض ــن املتوق وم

ــف.  ــة إىل النص ــذه الكمي ــض ه تنخف

ــول  ــح إىل تح ــى األرج ــيؤدي ع ــذاء س ــة الغ ــص كمي تناق

ــواع  ــض األن ــرية. بع ــات الصغ ــح الكائن ــة لصال يف الهيمن

ــن  ــرة إىل أماك ــتضطر للهج ــواع س ــض األن ــتزدهر، بع س

ــاً  ــوت. ووفق ــوف تم ــات س ــن الكائن ــد م ــرى، والعدي أخ

ــان  ــة القيع ــرتتفع درج ــة، س ــدي الدراس ــابات مع لحس

الســحيقة، التــي يــرتاوح عمقهــا بــن 3000 و6000 مــرت، 

مــا بــن نصــف درجــة إىل درجــة مئويــة واحــدة يف شــمال 

املحيــط األطلــي واملحيطــات الجنوبيــة والقطبيــة، وذلــك يف 

ــه اآلن. ــي علي ــا ه ــع م ــة م 2100، مقارن

ــتصل  ــرت، فس ــن 200 إىل 3000 م ــة ب ــق العميق ــا املناط أم

ــط  ــة يف املحي ــات مئوي ــع درج ــرارة إىل أرب ــادة يف الح الزي

الهــادئ واملحيــط األطلــي واملحيــط املتجمــد الشــمايل. هذه 

الزيــادة قــد تبــدو طفيفــة، ولكنهــا تعنــي أن كائنــات هــذه 

املناطــق ســتدخل صيفــاً لــم تشــهده منــذ ماليــن الســنن.

ــادة اإلســتقالب  إن إرتفــاع درجــات الحــرارة ســيؤدي إىل زي

ــاع  ــش يف ق ــي تعي ــة الت ــات الحي ــدى الكائن ــض( ل )األي

ــد  ــة إىل مزي ــتصبح بحاج ــا س ــي  أنه ــذا يعن ــط، وه املحي

مــن الطعــام الــذي ترتاجــع كمياتــه. علمــاً أن الكثــري مــن 

ــاً مــن نقــص حــاد يف املــواد  البحــار العميقــة تعانــي حالي

ــة.  الغذائي

ــاق  ــا أعم ــتعاني منه ــي س ــار الت ــون أن اآلث ــول الباحث ويق

املحيطــات لــن تبقــى هنــاك عــى األرجــح، فهــي ســتؤدي 

ــل  ــجن املنح ــة واألوكس ــواد الغذائي ــات امل ــص كمي إىل تناق

ــطح،  ــر إىل الس ــاق البح ــن أعم ــد م ــي تصع ــاه الت يف املي

وهــذا ســيؤثر عــى املجتمعــات الســاحلية ونشــاط الصيــد 

ــام. ــكل ع ــاري بش التج

حــــدث

تصنيع زراعي
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تابع - ممارسات التصنيع الغذائي

 Production  خامســاً: االنتــاج وضبــط العمليــة التصنيعيــة

and process control

• يتحمــل قســم اإلنتــاج مســؤولية عمليــات تصنيــع املنتــج 

ــه  ــات وتخزين ــع اللصق ــه ووض ــه وتغليف ــي وتعبئت الغذائ

لحــن إجازتــه أو رفضــه مــن قبــل الجهــات املعنيــة بنــاءاً 

عــى النتائــج املخربيــة.

• يجــب توفــري معلومــات مكتوبــة لطــرق اإلنتــاج وضبــط 

ــواد  ــتالم امل ــن إس ــدءاً م ــة ب ــة التصنيعي ــودة للعملي الج

ــة املنتــج لإلســتهالك البــرشي ويجــب  األوليــة وحتــى تهيئ

أن تكــون مصممــة بحيــث تضمــن نوعيــة وجــودة املنتــج.

ــق  ــد والتحق ــب التأك ــة يج ــة اإلنتاجي ــدء بالعملي ــل الب • قب

مــن نظافــة املــكان الخــاص بالعمليــة االنتاجيــة، والتأكــد 

ــة  ــتخدمة يف العملي ــآالت املس ــر نظافــة ل مــن وجــود تقري

ــوث للمنتــج  ــك لتــاليف حــدوث تل ــة الســابقة، وذل التصنيعي

بأيــة بقايــا مــن املنتــج الســابق.

التعبئــة ووضــع الصقــات  سادســاً: ضبــط عمليــات 

Packaging and labeling controls

• يجــب أن تخضــع عمليــة لصــق بطاقــة البيــان إىل نظــام 

ســيطرة وضبــط دقيقــن. قبــل بــدء العمــل يجــب التفتيــش 

ــن  ــزء م ــذا الج ــاص به ــكان الخ ــة امل ــن نظاف ــق م والتحق

ــة  ــر نظاف ــود تقري ــن وج ــت م ــة والتثب ــة اإلنتاجي العملي

للعمليــة اإلنتاجيــة الســابقة، وذلــك ملنــع حــدوث تلــوث مــن 

بقايــا املنتــج الســابق.

• يجــب إتبــاع أســاليب التفتيــش املناســبة وإختيــار عينــات 

ــات  ــتخدام متطلب ــن إس ــق م ــة للتحق ــالل التعبئ ــن خ م

ــدة . ــات املعتم ــة واللصق ــة الصحيح التعبئ

• يجــب أن تحتــوي بطاقــة البيــان؛ تاريــخ اإلنتــاج واإلنتهاء، 

املكونــات وإســم املنتــج وجميــع مــا تتطلبــه بطاقــة البيــان 

ــة ليبنور. ــب مواصف حس

Holding and distribution  سابعاً: التخزين والتوزيع

ــع أو  ــع باملصن ــن والتوزي ــتالم والتخزي ــم اإلس ــل قس يتحم

املعمــل مســؤولية إســتالم املــواد املنتجــة، وتخزينهــا حســب 

طــرق التخزيــن الجيــد للمــواد الغذائيــة كل حســب نوعــه، 

ــن  ــة لح ــبة وصحي ــائل مناس ــار بوس ــا إىل التج وتوصيله

ــتهلك. ــه إىل املس وصول

ــق  ــى الوثائ ــاظ ع ــع والحف ــات التوزي ــط عملي ــب ضب ويج

والحفــاظ عــى الوثائــق الالزمــة لتســهيل عمليــة إســرتجاع 

املنتــج الغذائــي حســب الحاجــة.

ــن  ــباً م ــداداً مناس ــدة إع ــتودعات مع ــون املس ــب أن تك يج

حيــث املســاحة ودرجــة الحــرارة والرطوبــة واإلضــاءة مــع 

ــواد  ــة للم ــواد الغذائي ــن امل ــات تخزي ــب وإحتياج مايتناس

ــة. ــة واملنتج األولي

Control  ثامناً: الرقابة

ــع  ــدة للتصني ــة الجي ــادىء املمارس ــن مب ــزء م ــذا الج ه

الغذائــي ويوضــح تفاصيــل املتطلبــات الالزمــة للتأكــد مــن 

ــة. ــودة املطلوب ــالمة والج ــة والس ــز بالنوعي ــج يتمي أن املنت

وتقــع مســؤولية هــذه املهمــة عــى عاتــق وحــدة الرقابــة 

ــارات  ــراء اإلختب ــات وإج ــذ العين ــوم بأخ ــي تق ــة الت النوعي

ــن  ــات م ــاظ بعين ــة إىل اإلحتف ــق باإلضاف ــة والتوثي الالزم

ــتقبل. ــة يف املس ــوع إلي ــات للرج ــذه املنتج ه

• يجــب أن تتوفــر معلومــات مكتوبــة ومفصلــة فيمــا 

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــورة خاص ــال املذك ــع األعم ــق بجمي يتعل

ــات. ــذ العين بأخ

• يجــب أن تكــون وحــدة الرقابــة النوعيــة مــزودة بمختربات 

ــدة  ــن أداء الوح ــن حس ــا يضم ــداً بم ــزاً جي ــزة تجهي مجه

ملهامهــا.

ــدة  ــة معتم ــربات خارجي ــن مخت ــتفادة م ــوز اإلس • ويج

لزيــادة قــدرات الرقابــة النوعيــة باملصنــع أو باملعمــل إال أن 

ــع. ــل أو املصن ــق العم ــى عات ــع ع ــؤولية تق املس

Documentation  تاسعاً: التوثيق

• يجــب توفــري نظــام جيــد للتوثيــق فيمــا يخــص العمليــات 

ــوي  التصنيعيــة إلنتــاج املنتجــات الغذائيــة بحيــث يحت

عــى املعلومــات الرضوريــة ويســمح بالتحديــث وإمكانيــة 

ــرضورة. ــد ال ــة عن ــة الدوري املراجع

• يجب أن تشمل الوثائق الفعاليات التالية:

- وثائق إستخدام وتنظيف اآلالت.

- وثائق املواد األولية ومكونات املنتج.

معايير بيئية
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- وثائق مواد التعبئة والتغليف.

- وثائق اللصق.

- وثائق النظافة والتخزين والصيانة.

- وثائق الرقابة النوعية.

- وثائق التوزيع.

- وثائق املواد املرفوضة وطرق التخلص منها.

- يجب اإلحتفاظ لفرتة زمنية معينة بجميع السجالت.

Returned food product  عارشاً: األغذية املرتجعة

• يجــب توفــري معلومــات مكتوبــة لتوضيــح كيفيــة التعامل 

مــع املــواد الغذائيــة املرتجعــة مــن مخــازن التوزيــع أو مــن 

األســواق إىل املصنــع.

• يجوز إعادة توزيعها أو إعادة تغليفها إذا لم يكن هــــناك 

ما يمنع صحياً من ذلك وأن املنتج يطابق املواصـفة الخاصـة 

باملنتج وعى أن توثق جميع العمليـات املتعلقة باألمر توثيقـاً 

مناسباً، أو بمواد التربيد الالزمة لعمل اآلالت وأن تكون األجزاء 

التي تالمس املنتج مصنعة من معدن غري قابــل للصدأ أو من 

مواد التتفاعل مع املواد الداخلة يف التصنيع أو املنتج النهـائي.

ــة  ــات علمي ــب معلوم ــة اآلالت حس ــف وصيان ــب تنظي • يج

مكتوبــة وحفــظ الوثائــق الخاصــة بإجــراء هــذه العمليــات 

ــتخدمة يف أي  ــدات املس ــف املع ــام بتنظي ــب القي ــا يج كم

عمليــة تصنيعيــة تنظيفــاً كامــالً بعــد اإلنتهــاء مــن العملية 

ــل البــدء يف عمليــة تصنيعيــة جديــدة . التصنيعيــة وقب

• ضبط املواد األولية ومواد التعبئة.

الفصل الثاني: يف نظام الصيد الربي

املادة السادسة:

يحظــر عــى أي كان أن يصطــاد األوقــات املســموح الصيــد 

ــة  ــى رخص ــزاّ ع ــاد حائ ــون الصي ــب أن يك ــا. ويج خالله

ــتندة إىل: ــة مس ــن وزارة البيئ ــد م صي

أ . رخصة قانونية بحمل السالح من وزارة الدفاع الوطني ألسلحة 

الفئة الرابعـة )لصيد الطرائد املوبرة(، ومـن وزارة الداخلــــية 

والبلديات ألسـلحة الفئة الخامـسة)لصيـــد الطيــور الربية(.

ب . بوليصــة تأمــن ضــد الغــري أي خاصــة بضمــان األرضار 

التــي قــد تلحــق بالغــري مــن جــراء ممارســة الصيــد، تحــدد 

بمرســوم يتخــذ يف مجلــس الــوزراء. 

املادة السابعة:

اليعترب الطري والحيوان الربي يف لبنـــان مهما كان نوعــه أو 

مصدره ملكاً ألحد. ولصاحب العقار أو صاحب أي حـق عليه، 

أن يمنع الصيد عى عقاراته بوضع لوحات عى مداخــل هذه 

العقارات تعلن عن املنـع وفقاً لألصـول املرعية اإلجــراء. 

املادة الثامنة:

يمنــع الصيــد منعــاً باتــاً يف املــدن والقــرى ومحــالت التنــزه 

والحدائــق العامــة واملحميــات الطبيعيــة واألماكــن املصنفــة 

ــالت  ــن مح ــرت م ــن 500 م ــل ع ــافة التق ــى مس ــاً، ع تراثي

الســكن ودور العبــادة واملنشــآت العامــة والخاصــة وحتى إذا 

تــم بواســطة أســلحة الضغــط الهوائــي أو الغــاز املضغــوط، 

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

وعــى الطرقــات العامــة. 

املادة التاسعة:

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

ــة.  الكهربائي

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

للصيــد، وقــوس النشــاب، ويجــوز بواســطة الــكالب 

والصقــور والبــزاة والعقبــان. 

يمنــع منعــاً باتــاً ترصــد الحجــال واإلحتيــال عــى أي نــوع 

ــتعمال آالت  ــالل إس ــن خ ــا م ــد بجذبه ــواع الطرائ ــن أن م

ــور  ــاً شــبيهة بأصــوات الطي ــي تصــدر أصوات التســجيل الت

ــد  ــواع الطرائ ــع أن ــاردة جمي ــع مط ــا يمن ــات. كم والحيوان

ــق  ــد يف املناط ــك الصي ــرة. وكذل ــيارة أو الطائ ــطة الس بواس

ــا.  ــوج بكامله ــوها الثل ــا تكس ــة عندم الجبلي

املادة العارشة: 

يمنــع يف كل فصــول الســنة إنتــزاع األعشــاش أو أخــذ أو تلف 

أو بيــع أو رشاء أو نقــل أو إلتقــاط أو إيــذاء بيــوض أو فــراخ 

أو صغــار الحيوانــات والطيــور الربيــة. كمــا يمنــع تصديــر 

بيــوض أو فــراخ ســائر أنــواع الطيــور والحيوانــات الربيــة 

ــة  ــات الربي ــور والحيوان ــض الطي ــور وبي ــتثناء طي )بإس

ــا  ــار كم ــات ذات األوب ــار الحيوان ــزارع( وصغ ــاة يف امل املرب

ــة.  ــال الربي ــاس األحج ــر إحتب يحظ

مراسيم وقوانين
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