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الســـبانخ

ــة  ــروات الورقي ــن الخ ــويل م ــبي ح ــات عش ــبانخ نب الس

ــبانخ. ــي للس ــن األص ــارس املوط ــاد ف ــر ب ــدة، تعت املفي

الرتبة املناسبة:

الســبانخ نبــات يفضــل الرتبــة الخفيفــة جيــدة الــرف وال 

ينجــح يف األرايض الحمضيــة وينجــح يف األرايض التــي يكــون 

معــدل حموضتهــا)7-6.5(.

الســبانخ مــن النباتــات القصــرة العمــر فإنه مــن الروري 

إمــداده بكميــات كافيــة مــن األســمدة )األزوتيــة( والعضوية 

املخمــرة جيــداً للحصــول عــى نمــو رسيــع ونوعيــة عاليــة 

مــن اإلنتــاج واإلبتعــاد مــا أمكــن عــن إســتخدام األســمدة 

الكيميائيــة الضــارة لإلنســان والبيئــة وينجــح الســبانخ يف 

ــه  نفــس األرايض التــي ينجــح فيهــا الســلق ويمكــن زراعت

بنجــاح بــن صفــوف األشــجار املثمــرة لقدرتــه عــى تحمــل 

الظــل، يــزرع الســبانخ إبتــداًء مــن شــهر آب وأيلــول عــى 

عــروات.

طريقة الزراعة:

ــم تقســم األرض  تحــرث األرض وتضــاف األســمدة الازمــة ث

إىل أحــواض صغــرة وتــرتك فواصــل بــن األحــواض) يختلــف 

ــطور  ــى س ــذور ع ــزرع الب ــة( ت ــوع الرتب ــب ن ــا حس عرضه

ــى  ــم( وتغط ــن )12-36 س ــرتاوح ب ــافة ت ــدة بمس متباع

البــذور بطبقــة مــن الــرتاب بســماكة )1-2ســم( ثــم تــروى 

ريــاً خفيفــاً ويفضــل ريهــا بالطريقــة الحديثــة عــن طريــق 

ــرذاذات. ال

وال بد من متابعة العمليات الزراعية من عزق وتعشـيب إلزالــة 

النباتـات الغريبـة التي تنافس نبات الســبانخ عى النمــو.

الحصاد:

ــة إىل  ــن خمس ــه م ــون في ــا يتك ــات عندم ــي النب ــم جن يت

ــد  ــي األوراق إال بع ــدم جن ــح بع ــرة وينص ــتة أوراق كب س

إكتمــال نموهــا وتبــدأ أول حشــة بعــد )40-50يومــاً( مــن 

الزراعــة ويختلــف عــدد الحشــات حســب الصنــف والرتبــة 

ــل. ــن العوام ــا م وغره

ــة الجنــي بعــد الظهــر للمحافظــة عــى نضــارة  تتــم عملي

األوراق وخلوهــا مــن الرطوبــة الزائــدة التــي تــيء لعمليــة 

التســويق مــع إزالــة األوراق الصفــراء والذابلــة وامللونــة.

أمراض نبات السبانخ:

البياض الزغبي:

يسببه الفطر)peronospora effuse( أعراضه بقـع مصفـرة 

عى السطوح العليا لألوراق ويقابلها عى الوجه السـفي زغب 

رمادي إىل بنفسجي وتتطور اإلصابــة إىل أن تصبـح الورقـة 

سوداء اللون وينترش هذا الزغب الفطـري عى النبـات كامـاً 

ويؤدي بالنهاية إىل موت النبات، وتتـم املكافحـة باســتخدام 

املبيدات الكيميائية.

تبقع األوراق:

يسببه الفطر)Heterosporium Variabile CKe( أعراضه بقع 

مستديرة عى األوراق بلون بني رمادي وقد تتصل هذه البقـع 

ببعضها. وتتم املكافحة باستخدام املبيدات الكيميائية.

فوائد السبانخ:

• يحافظ عى صحة وسامة العن ويمنع التدهور املرتبط 

بحدوث تلف يف الشبكة بسبب الشيخوخة والتقدم بالعمر.

• يقي من اإلصابة بأمراض القلب ورسطان الكولون.

• يخفض نسبة الدهون والكولسترول يف الدم.

• يساعد عى خفض ضغط الدم املرتفع إلحتوائه عى أماح 

الكالسيوم واملاغنزيوم والبوتاسيوم.

زراعة شجر الحور من »الزينة« إىل التجارة
عامــاً بعــد عــام، تنشــط زراعــة أشــجار الحــور يف لبنــان، 

ــع  ــاف الينابي ــى ضف ــر ع ــاحاتها تقت ــت مس ــا كان بعدم

واألنهــر وســور البســاتن. أصحــاب الشــأن يطالبــون 

بتحويلهــا إىل زراعــة بديلــة تدخــل يف الصناعــات الخشــبيّة، 

وصــوالً إىل االكتفــاء الذاتــي واالســتغناء تدريجــاً عــن 

ــن  ــة م ــوق املحليّ ــا الس ــي تحتاجه ــات الت ــتراد الكمي اس

ــارج. الخ

ــة،  فيمكــن لهــذه الزراعــة أن تســّد الحاجــة لزراعــات بديل

يف هــذا اإلطــار، يذكــر أحــد املزارعــن تجربتــه األوىل يف هــذه 

الزراعــة. حينهــا، كان هدفــه اســتغال الدونمــات الثمانيــة 

نبـــاتات منتجــــــــة

تجــــربة
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التــي يملكهــا يف منطقــة البقــاع. وبمــا أن امليــاه لديــه كانت  

وافــرة، فكــر بزراعــة أشــجار الحــور التــي يحتــاج نمّوهــا 

إىل كميــات كبــرة مــن امليــاه. لهــذا الســبب، غــرس نحــو 10 

آالف مــن نصــوب الحــور عــى كامــل مســاحة األرض. فهــذه 

الزراعــة ال تكلــف أبــداً، ألنــه يمكــن الحصــول عــى نصوبهــا 

ــة  ــة أكاف ماديّ ــع أي ــزارع دف ــى امل ــب ع ــن دون أن يرتت م

ــة التــي  ، فذلــك يجــري مــن خــال تقليــم الفــروع الجانبيّ

تفــّرخ مــن جــذوع األشــجار التــي ال يتعــدى عمرهــا أكثــر 

مــن عــام، وتجزئتهــا، عــى أن ال يقــل طــول الواحــدة منهــا 

عــن 50 ســنتمرتاً. وهنــا يجــب اختيــار الفــروع مــن األقــام 

ــوائب،  ــة ش ــن أي ــة م ــاق والخالي ــتقيمة الس ــة املس الرفيع

وغرســها يف الرتبــة خــال أشــهر الشــتاء عــى شــكل أثــام 

ــا،  ــم. وهن ــن 50 و60 س ــرتاوح ب ــافة ت ــا مس ــل بينه تفص

ينصــح املــزارع  بزراعــة أشــجار الحــور عــى ضفــاف األنهر 

ــا يف  ــن مثياته ــر م ــة أكث ــو برسع ــا تنم ــع، ألنه والينابي

املشــاتل املســتحدثة، ويمكــن أن تســبقها بعــدة ســنوات، ألن 

عامــل تعرضهــا للشــمس والهــواء يســاعد عــى ذلــك. أمــا 

ــط  ــام التنقي ــاع نظ ــن إتب ــري، يمك ــة ال ــبة إىل طريق بالنس

لســقاية هــذه األشــجار.

اإلكيدنيـــــا

الخصائص النباتية:

ــة التــي تضــم األشــجار  ــة الوردي ــا للفصيل تنتمــي اإلكيدني

ــا  ــات إال انه ــات والتفاحي ــل اللوزي ــاقطة األوراق مث متس

مســتديمة الخــرة كمــا أنهــا تتميــز خافــاً لكافة أشــجار 

الفاكهــة بأنهــا تزهــر يف الخريــف وتنضــج يف الربيــع. 

الشــجرة متوســطة الحجــم ويبلــغ إرتفاعهــا 5-10م التــاج 

كــروي كثيــف التفــرع ولــون الســاق أحمــر أو بنــي غامــق. 

اإلكثـــار:

اإلكثار بالبذور:  

ــذور ذات الحيويــة  ــا إىل مجموعــة الب تنتمــي بــذور األكيدني

ــك  ــة لذل ــرتة طويل ــا لف ــن تخزينه ــي ال يمك ــرة والت القص

يجــب زراعتهــا خــال أقــرب وقــت ممكن بعــد إســتخراجها 

ــهري آذار  ــال ش ــا خ ــل جفافه ــة وقب ــار الناضج ــن الثم م

ــة  ــاج غــراس بذري ونيســان. تســتخدم هــذه الطريقــة إلنت

يتــم التطعيــم عليهــا بأصنــاف مرغوبــة.

اإلكثار بالتطعيم: 

ــل  ــم يف فص ــم ويت ــة بالرع ــراس بذري ــى غ ــار ع ــم اإلكث يت

ــف. ــان أو يف الخري ــهري آذار ونيس ــال ش ــع خ الربي

يتــم التطعيــم يف املشــتل عــى غــراس بعمــر 1-2ســنة وبعــد 

نجــاح الطعــم تبقــى الغــراس ســنة يف املشــتل للتأكــد مــن 

ــل  ــك تنق ــد ذل ــم بع ــام ث ــكل ت ــه بش ــم ونجاح ــو الطع نم

الغــراس وتــزرع يف املــكان املســتديم.

الخصائص البيئية:

درجة الحرارة املناسبة: 

ــتاًء  ــي ش ــكل طبيع ــو بش ــا لتنم ــجرة االكيدني ــب ش تتطل

دافئــاً نســبياً، حيــث تتأثــر بشــدة بــرودة الشــتاء. فتــؤدي 

درجــات الحــرارة املنخفضــة إىل مــوت الراعــم الزهريــة قبل 

تفتحهــا وإىل مــوت األزهــار املتفتحــة وقــد تؤدي إىل تســاقط 

ــدل الحــرارة إذ  ــب صيفــاً معت الثمــار الصغــرة. كمــا تتطل

ــار  ــة الثم ــؤدي إلصاب ــاً ي ــرارة صيف ــة الح ــاع درج إن ارتف

بربــة الشــمس حيــث يســود الجلــد ويتعفــن اللــب. 

الرياح: 

تؤثر الرياح سلباً عى أشـجار االكيدنيا ال ســيما تلك الريــاح 

الباردة شتاًء لذلك فمن الروري إنشاء مصدات رياح مناسبة.

الرتبة:

ــواء  ــة س ــواع الرتب ــف أن ــا يف مختل ــة اإلكيدني ــح زراع تنج

ــجرة  ــذه الش ــى ه ــية، تخ ــة أو كلس ــة حمضي ــت الرتب كان

الرتبــة املالحــة خاصــة خــال الســنتن األولتــن مــن 

شـــــجرة مثمـــــرة
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ــة  ــة طيني ــة وخصبة،رملي ــة عميق ــب ترب ــا فتتطل حياته

ــي  ــاحلية الت ــق الس ــادة يف املناط ــجرة ع ــذه الش ــرش ه تنت

ــا  ــرت إال أنه ــن 400 و500م ــر ب ــطح البح ــن س ــع ع ترتف

ــة. ــع محمي ــاً يف مواق ــش ايض ــتطيع العي تس

الزراعة:

موعــد زراعــة الغــراس: خــال فصــل الربيــع يف شــهري آذار 

ونيســان أو يف شــهر آب مــع بدايــة جريــان العصــارة.

 أبعاد الحفرة: 80×80×80 سم.

مسافات الزراعة: 5×5 أو 6×6 م.

الري:

• ال تــزرع بعليــاً يف املناطــق التــي يقــل فيهــا معــدل 

ــق  ــك املناط ــى يف تل ــم وحت ــن )400( مل ــنوياً ع ــول س الهط

ــردود  ــاً م ــي دائم ــجرة تعط ــذه الش ــة له ــات املروي فالزراع

ــود.  ــار أج ــة ثم ــل ونوعي أفض

ــال  ــة خ ــاء خاص ــرة إىل امل ــا بكث ــجرة اإلكيدني ــاج ش • تحت

أشــهر الربيــع والصيــف وهــذا مــا يســتدعي ريهــا اعتبــاراً 

ــراء  ــد إج ــم بع ــار ث ــهر أي ــال ش ــار خ ــاف الثم ــن قط م

ــران. ــهر حزي ــال ش ــم خ ــة التقلي عملي

• بشكل عام تروى األشجار كل 10 أيام يف الصيف وكل 20 يوم 

يف الشتاء.

تسميد االكيدنيا: 

تسّمد أشجار االكيدنـيا يف شـهري آب وأيلـول بخاف املوعــد 

املحدد يف تسميد األشـجار املثمـرة األخرى. تضاف األســمدة 

العضـوية بمعــدل 20-25 كلغ للشـجرة الواحدة بعمـر 8-5 

سنوات ينثر حول الشجرة تحت مجموعهـا الخري وتعزق 

األرض جيداً  بعد التسميد ثم تروى األرض مبارشة. تزداد هذه 

الكمية كلما إزدادت األشجار يف العمر.

املحصول ونضج الثمار:

ــة أو  ــنة الرابع ــن الس ــاراً م ــار إعتب ــجار باإلثم ــدأ األش تب

الخامســة مــن الزراعــة يف األرض الدائمــة. يبــدأ نضــج الثمار 

يف شــهر آذار لألصنــاف املبكــرة ويف نيســان وأيــار لألصنــاف 

ــتدل  ــج ويس ــة النض ــي تام ــار وه ــع الثم ــرة. تجم املتأخ

ــر أو  ــر إىل األصف ــن األخ ــا م ــول لونه ــن تح ــك م ــى ذل ع

ــرع  ــن األف ــار ع ــال الثم ــهولة إنفص ــة لس ــايل إضاف الرتق

وإكتســابها الطعــم الســكري وإنخفــاض نســبة الحموضــة 

ــي. ــون البن ــذرة إىل الل ــاف الب ــون غ ــول ل ــا. ويتح فيه

ال يمكــن تخزيــن الثمــار يف الــرادات لرسعــة تلفهــا ويجــب 

إســتهاكها مبــارشة بعــد القطــف.

اآلفات واألمراض: 

تصــاب اإلكيدنيــا ببعــض اآلفــات نذكــر منهــا: املــن، تبقــع 

اإلكيدنيا،مــرض التقــرح البكتــري، اللفحــة...

اليانســــون

يعتر املوطن األصي  لنبات اليانسون دول حوض البحر املتوسط. 

الوصف النباتي: 

ــه 50 – 60  ــغ إرتفاع ــويل يبل ــبي ح ــات عش ــون نب اليانس

ــي  ــكلها قلب ــفلية ش ــه الس ــة، أوراق ــاقه متفرع ــم، وس س

أمــا األوراق العلويــة مقســمة إىل فصــوص خيطيــة طويلــة 

ونورتــه خيميــة مركبــة وأزهارهــا بيضــاء صغــرة وثمــاره 

ــة.  ــة الرائح ــرة عطري ــي صغ ــن وه ــقة إىل ثمرت منش

الخصائص البيئية: 

ــل  ــدل مائ ــو معت ــاج إىل ج ــتوي يحت ــات ش ــون نب اليانس

ــرتة  ــة. والف ــة الرطوب ــاع درج ــه إرتف ــرودة وال يائم إىل ال

الحرجــة للحــرارة هــي مــن بدايــة اإلزهــار وحتــى النضــج. 

ــادة  ــة بامل ــة وغني ــة متعادل ــات إىل أرض خصب ــاج النب يحت

ــدة التهوئــة وهــو يجــود يف األرايض  ــة والجــر وجي العضوي

ــث  ــراء حي ــاً ويف األرايض الحم ــزرع مروي ــث ي ــراء حي الصف

ــاً. ــا بعلي ــزرع فيه ي

الخصائص الزراعية: 

يختلــف موعــد الزراعــة بإختــاف حــرارة املنطقــة،  ففــي 

املناطــق املعتدلــة يــزرع كمحصــول شــتوي خــال شــهري 

ــي.  ــن األول والثان ترشي

ــاردة فيــزرع كمحصــول صيفــي مبكــر  أمــا يف املناطــق الب

بــدءاً مــن منتصــف شــباط وحتــى نهايــة آذار. 

التفريد والعزق: 

بعد ظهور البادرات فـوق سـطح الرتبة ووصـل إرتفاعـــها 

إىل 7 – 10 سم تفـرد النباتـات عى أن تجعل املسـافة بن كل 

نباتن متجاورين 20 – 25 سـم كما تعشـب األرض بطريقـة 

التنسيل وذلك بقلع الحشائش وبعد ميض 40 – 50 يومـاً عى 

نباتات طبية وعطرية
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الزراعة تعزق األرض بمناكـيش حديدية صغـرة للتخلص من 

الحشائش وسد الشقوق لتهوئة الرتبة. 

الري والتسميد: 

يحتــاج اليانســون مــن 3 – 6 ريــات وذلــك حســب الحاجــة 

وحســب أحــوال املنــاخ ونوعيــة الرتبــة ويراعــى إعطــاء رية 

بعــد عمليــة التشــتيل بـــ 3 – 5 أيــام كمــا يراعــى إعطــاء 

الريــات عــى فــرتات منتظمــة. 

ــة إىل  ــر باإلضاف ــدي املتخم ــماد البل ــة  بالس ــمد الرتب تس

ــة.  ــمدة الكيميائي ــواع األس ــض أن بع

ينثــر الســماد البلــدي عنــد الحراثــة الربيعيــة أمــا األســمدة 

األخــرى فتضــاف عــى دفعتــن األوىل عنــد الزراعــة والثانيــة 

بعــد شــهر إىل شــهر ونصــف حيــث تــزرع األرض بعدهــا. 

الحصاد: 

بعــد مــيض 4 – 5 أشــهر مــن الزراعــة تبــدو عامــات نضــج 

النباتــات وهــي إصفــرار املجمــوع الخــري وإمتــاء الثمار 

وتلونهــا باللــون االخــر الزيتونــي يجــب جمــع النباتــات 

قبــل تلــون الثمــار باللــون األصفــر ألن كميــة الزيــت 

ــع  ــد تمــام النضــج كمــا يراعــى أن يكــون قل تتناقــص عن

ــى  ــدى حت ــر الن ــل تطاي ــر قب ــاح الباك ــات يف الصب النبات

ــات  ــزم النبات ــم تح ــاد ث ــاء الحص ــار يف أثن ــرط الثم التنف

ــرتك  ــفل وت ــو األس ــها نح ــوام رأس ــع يف أك ــل وتوض وتنق

ــدق  ــم ت ــار ث ــج الثم ــا نض ــل خاله ــام ليكتم ــدة 4 – 5 أي مل

ــع  ــي تجم ــار الت ــل الثم ــبية لفص ــارق خش ــات بمط النبات

ــش.  ــن الخي ــاس م ــأ يف أكي ــل وتعب وتغرب

املكونات الفعالة: 

يســتعمل مــن اليانســون ثمــاره التــي تحتــوي زيتــاً طيــاراً 

بنســبة 2 – 5% مــن وزنهــا الجــاف ويمتــاز زيــت اليانســون 

ــون أو أنــه أصفــر فاتــح قليــاً ولــه طعــم  بأنــه عديــم الل

اليانســون ورائحتــه املميــزة.

اإلستعمال: 

ــة  ــه الطبي ــبب خواص ــادي بس ــول إقتص ــون محص اليانس

ــص  ــاره للتخل ــون وثم ــت اليانس ــتعمل زي ــة فيس والعطري

مــن حــاالت املغــص وخاصــة عنــد األطفــال كمــا يدخــل يف 

أدويــة الســعال وبعــض األدويــة األخــرى لتحســن طعمهــا 

كذلــك يســتعمل منقــوع اليانســون كمهــدئ يف حالــة 

ــو. ــات الرب ــة ونوب ــاب الرئ ــداع وإلته الص

محمية اليمونة

ــي  ــفح الرشق ــى الس ــة ع ــة الطبيعي ــة اليمون ــع محمي تق

ــاه إذ  ــة باملي ــي غني ــرة، وه ــل واملنيط ــل املكم ــى جب مللتق

ــة  ــر دائم ــة أنه ــة إىل أربع ــاً باإلضاف ــى 84 نبع ــوي ع تحت

الجريــان ونهريــن موســمين فيهــا آثــار فينيقيــة، رومانية، 

ــة  ــز املحمي ــا قلعــة كبــرة. تتمي ــة وفيهــا أيضــاً بقاي عربي

ــة  ــجار كثيف ــي وأش ــاء نبات ــزاب وبغط ــجار الل ــد أش بتواج

نســبياً تغطــي 30% مــن مســاحتها التــي تبلــغ حــوايل 2100 

هكتــاراً، وهــي ترتفــع بــن 1400 و2000 مــرتاً عــن ســطح 

البحــر.

ــة  ــاء محمي ــخ 1999/2/20: إنش ــم 10 تاري ــون رق القان

ــة. ــة يف اليمون طبيعي

دبس الحرم

ــون  ــون ويك ــذ أي ل ــل أن يأخ ــرم قب ــف الح ــب قط • يج

ــر. ــه أخ لون

ــه  ــات إىل تنظيف ــع اإللتف ــة م ــة حب ــرم حب ــرط الح • يف

تمامــاً مــن األعناق)القمعــة( التــي إن وجــدت تعطــي 

ــج. ــرورة يف املنت ــة م طعم

• يغســل الحــرم ثــم يســلق بإضافــة ربــع كميــة الحرم 

. ء ما

• بعــد أن ينضــج عــى النــار، يعبــئ يف أكيــاس خــام ويكبس 

لتريــف أكــر كميــة ممكنــة مــن املاء.

مــن املمكــن تعليــق األكيــاس- مثــل عمليــة تصنيــع اللبنــة 

– قبــل عمليــة الكبــس ثــم كبســها بهــدف التصفيــة.

ــم  ــب، يت ــل يف الكع ــح التف ــج ويصب ــو املنت ــا يرس • عندم

غليــه عــى النــار حتــى يشــتد ويصبــح لونــه أحمــر غامــق. 

ــكايف.  ــان ال ــح عندمــا يتحقــق الغلي يضــاف املل

• تختلف كمية امللح حسب الذوق.

تصنيع زراعي

محميــــات
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مــاء الورد

طريقة تصنيعه:

ــم  ــة ث ــاء يف أوان خاص ــع يف امل ــورد وتوض ــات ال ــزع بت تن

ــاس،  ــن النح ــت م ــة صنع ــطة أوعي ــكام بواس ــى بإح تغط

توضــع هــذه األوانــي عــى النــار ملــدة أربعــة ســاعات حتــى 

يتبخــر املــاء ويتكثــف داخــل اإلنــاء النحــايس لينتــج بذلــك 

مــاء الــورد.

فوائده: 

• يحتــوي مــاء الــورد عــى العديــد مــن الفيتامينــات 

... الينولينيــك  وأحمــاض   a كفيتامــن 

• يعمل ماء الورد عى منح الجلد الرتطيب املناسب له.

• يعــد مــن الزيــوت القابضــة للبــرشة الدهنيــة فهو يســاعد 

عــى تفتيــح املســامات والحد مــن اإلفــرازات.

• لــه قــدرة عاليــة عــى تجديــد األنســجة والخايــا الجلديــة، 

وتعويــض التالــف منهــا.

ــم  ــن الجراثي ــص م ــة للتخل ــادات الفعال ــن املض ــد م • يع

ــمس. ــعة الش ــن أش ــة ع ــات الناتج ــة اإللتهاب ومعالج

• لــه فعاليــة كبــرة يف الحــد مــن التوتــر واإلكتئــاب 

باإلضافــة إىل قدرتــه عــى تهدئــة األعصــاب.

أمراض الكرمى

Uncinula necator,Oidium tuckeri مرض الرمد

• من أهم األمراض الفطرية التي تتعرض لها الكرمة.

ــان ويف دول  ــاراً يف لبن ــة إنتش ــراض الكرم ــر أم ــن اكث • م

ــط. ــر املتوس البح

• حساسية األصناف متفاوتة.

ــن  ــة م ــزاء النباتي ــة األج ــب كاف ــري يصي ــرض فط • م

ــارش إىل  ــم يب ــاج إذا ل ــى اإلنت ــيئ ع ــر س ــة وذات تأث الكرم

ــاره. ــن إنتش ــد م ــه والح مكافحت

أعراض اإلصابة:

ــم  ــن الرع ــة م ــة املنبثق ــان الفتي ــيء لألغص ــو بط • نم

املصــاب.

• ظهور تلبد أبيض عى الطرد املصاب بالرمد.

ــى األوراق  ــض ع ــار أبي ــور غب ــع ظه ــة م • أوراق متقزم

خاصــة لــدى األصنــاف الحساســة ويف الكــروم ذات اإلصابــة 

ــديدة. الش

• ملاعية يف األوراق.

ــبيهة  ــان ش ــض األحي ــون يف بع ــراء الل ــع صف ــور بق • ظه

ــة. ــرض اللفح ــن م ــة ع ــت الناتج ــع الزي ببق

• إصابــة العناقيــد الزهريــة: ظهــور غبــار أبيــض، تســاقط 

األزهــار ويبــاس العناقيــد الزهريــة.

ــم  ــض الناع ــار األبي ــرة بالغب ــب الصغ ــار العن ــة ثم • إصاب

ــون. ــة الل ــع رمادي ــاً إىل بق ــول الحق ــذي يتح ال

ــة  ــاً إىل اإلصاب ــا الحق ــار وتعرضه ــرشة الثم ــقق يف ق • تش

ــادي ــن الرم ــرض العف بم

العوامل املساعدة عى إنتشار املرض:

• وجــود الفطــر املمــرض عــى الراعــم الناتجــة خــال فــرتة 

الســكون يف الشــتاء ويف املناطــق املوبــؤة مــع بدايــة النمــو 

الخــري.

• توفــر نســبة الرطوبــة العاليــة والحــرارة املائمــة)27-20 

درجــة مئويــة(.

• حساســية بعــض األصنــاف مثــل صنــف العبيــدي، 

البيتمونــي...

ــال  ــار خ ــة وللثم ــاوراق الفتي ــرض ل ــر بامل ــة التأث • قابلي

مرحلــة العقــد األوىل وبالتــايل إن إصابــة الثمــار بالرمــد قــد 

ــوغ نســبة الســكر %8  ــد بل تصبــح مســتحيلة عن

إسرتاتيجية املكافحة:

• إعتماد أصول وأصناف سليمة ومقاومة

أمراض وآفاتمقطـــرات وزيوت
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ــروم وإىل  ــة يف الك ــؤدي إىل تهوئ ــم ي ــوذج تقلي ــاد نم • إعتم

ــدوايل. ــد إىل ال ــكل جي ــمس بش ــعة الش ــول أش وص

• تجنب التسميد اآلزوتي العايل

• إســتعمال الكريــت يف املراحــل األوىل مــن اإلصابــة والــذي 

لــه تأثــر ثانــوي عــى أمــراض فطريــة أخــرى مثــل مــرض 

األكســكوريوز والعفــن األســود وحــرشة اإلرينوز)نــوع مــن 

أنــواع األكاروز(

الفــرتات  الفطريــة املتخصصــة خــال  املبيــدات  • رش 

الحساســة أي إبتــداًء مــن مرحلــة تكــون ورقتــن إىل ثــاث 

ــض. ــه البع ــى بعض ــود ع ــاق العنق ــى إغ أوراق وحت

• إستعمال مبيدات فطرية متخصصة.

• مــن املهــم تبديــل املبيــدات املســتعملة مــن فــرتة إىل أخــرى 

ــدات  ــة للمبي ــة مقاوم ــاالت مرضي ــق س ــدم خل ــك لع وذل

ــتعملة. املس
مصلحة األبحاث الزراعية

حماية األطفال من البيئة

تلوث الهواء: تهديد غر مرئي لصحة األطفال.

ــو 570,000  ــاة نح ــواء إىل وف ــوث اله ــؤدي تل ــام ي يف كل ع

طفــل دون ســن الخامســة ويشــمل ذلــك الدخــان يف األماكن 

املغلقــة واملفتوحــة والدخــان غــر املبــارش.

بالنسبة لألطفال قد يؤدي تلوث الهواء إىل: 

• إعاقة نمو املخ

• عرقلة وظائف الرئة وإثارة الربو

• الرسطان

• األمراض التنفسية املزمنة

• األمراض القلبية الوعائية

• السكتة الدماغية

يموت نحو مليون طفل كل عام بسبب اإللتهاب الرئوي. نصف 

هذه الحاالت ترتبط بتلوث الهواء.
منظمة الصحة العاملية

ملحة عامة عن وضع التنوع البيولوجي يف لبنان

يعنــي التنــوع البيولوجــي تنــوع الحيــاة عــى األرض 

ويشــمل مجموعــة متنوعــة مــن النظــم اإليكولوجيــة التــي 

تدعمهــا. وفقــاً إلتفاقيــة األمــم املتحــدة للتنــوع البيولوجي، 

ــة  ــات العضوي ــن الكائن ــي تباي ــي يعن ــوع البيولوج إن التن

ــن  ــا، ضم ــا فيه ــادر بم ــة املص ــن كاف ــتمدة م ــة املس الحي

ــة  ــة والبحري ــة األرضي ــم اإليكولوجي ــرى، النظ ــور أخ أم

واألحيــاء املائيــة واملركبــات اإليكولوجيــة التــي تعــد جــزءاً 

منهــا، وذلــك يتضمــن التنــوع داخــل وبــن األنــواع والنظــم 

ــة. اإليكولوجي

يتمتــع لبنــان بتنــوع غنــي جــداً وفريــد مــن نوعــه. يعــود 

ــه  ــة وميزات ــه البيولوجي ــاص إىل جغرافيت ــكل خ ــك بش ذل

مســتوطناته  إىل  إضافــة  واإليكولوجيــة  الجيولوجيــة 

ــدوق  ــاً لصن ــط. وفق ــة املتوس ــة يف منطق ــة التاريخي البرشي

الرشاكــة مــن أجــل النظــم البيئيــة الحرجــة، تعتــر منطقــة 

ــوع  ــث التن ــن حي ــة م ــاخنة حقيقي ــة س ــط منطق املتوس

ــاً بــن املناطــق الســاخنة  البيولوجــي وتصنــف ثالثــة عاملي

لجهــة التنــوع النباتــي واألنــواع املســتوطنة، بعــد منطقــة 

ــانداالند. ــة وس ــز املداري األندي

مــن  معروفــاً  نوعــاً   9116 عــى  لبنــان  يحتــوي 

ــوايل 4630  ــات) ح ــاً( والنبات ــوايل 4486 نوع الحيوانات)ح

البيولوجــي-وزارة  للتنــوع  الوطنيــة  الدراســة  نوعــاً() 

البيئــة  الزراعة/برنامــج األمــم املتحــدة للبيئة/مرفــق 

.)1996 العاملــي 

توزع عى خمس مناطق جيومورفولوجية:

ــرف  ــاحي والج ــط الس ــمل الخ ــاحلية: تش ــة الس 1. املنطق

ــال  ــفوح جب ــاحلية وس ــهول الس ــة إىل الس ــاري، إضاف الق

ــم. ــول 250كل ــاحل بط ــع س ــان م لبن

منوعات

معايير بيئية
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مناطــق  تشــمل  الغربيــة:  لبنــان  جبــال  سلســلة   .2

ارتفاعــات الوســطى والعاليــة مــا فــوق 250 مــرتاً. تشــمخ 

يف اإلرتفــاع مــن عــكار يف الشــمال إمتــداداً إىل الجنــوب حيــث 

تــال جبــل عامــل. تصــل هــذه السلســلة إىل أعــى قممهــا 

مــع 3088مــرتاً يف القرنــة الســوداء يف لبنــان الشــمايل. يبلــغ 

ــم. ــن 25و40ك ــا ب ــم وعرضه ــلة 160 كل ــول السلس ط

3. سهل البقاع: إنه إنحدار يف األرض يفصل جبـل لبنـان عـن 

سلسلة جبال لبنان الشـرقية. يتألف من ممـر خصب عرضـه 

يرتاوح بن 8و12كم ويبلغ طوله ما يناهز 120كم من الشمال 

إىل الجنوب. ويحيط بسـهل البقـاع نهر العـايص من الشـمال 

ونهر الليطاني من الجنوب.

4. سلسلة جبـال لبنـان الشـرقية: تمتـد عى طـول الحـدود 

اللبنانية السورية وتسـجل أعى قممها إرتفـاع 2600مرت)تلة 

موىس(. إن األقسام الجنوبية من سلسلة جبال لبنان الرشقية 

تشمل جبل الشيخ)جبل حرمـون(، الذي يعرتض مياه األمطار 

ويعيد توزيع املياه إىل ما ال يقل عن ثاثة مستجمعات لألمطار 

يف لبنان وسوريا وفلسطن.

ــى  ــد ع ــة تمت ــة مرتفع ــكل هضب ــان: يش ــوب لبن 5. جن

مســافة قصــرة يف الداخــل، مــن الســواحل الغربيــة لجنــوب 

لبنــان إىل ســفوح جبــل حرمــون يف الــرشق. وتمــر يف هــذه 

ــرب إىل  ــن الغ ــق م ــمية تتدف ــداول موس ــدة ج ــة ع املنطق

ــط. ــر املتوس ــب يف البح ــرشق وتص ال

ــوع  ــذا التن ــود ه ــان وج ــم يف لبن ــمات األه ــن الس ــن ب م

ــداً.  ــدودة ج ــاحة مح ــة أرض ذات مس ــي يف قطع البيولوج

يغطــي لبنــان 0.007% مــن الســطح الــري للعالــم ويحــوي 

ــم.  ــة يف العال ــجلة واملصنف ــواع املس ــن األن ــوايل 0،8% م ح

ــة  ــواع النباتي ــن األن ــة)12%( م ــبة عالي ــان بنس ــع لبن يتمت

الريــة والبحريــة املســتوطنة.)تقرير البيئــة يف لبنــان: 

ــات2011(. ــع واإلتجاه الواق

إن التنــوع العــايل يف مســاحات صغــرة واضــح عى مســتوى 

ــي يف  ــاء النبات ــة، فالغط ــة األرضي ــواع إىل البقع ــبة األن نس

لبنــان يتمتــع بمعــدل مرتفــع جــداً لجهــة نســبة األنــواع إىل 

البقعــة األرضيــة، ويبلــغ 0.25نوعاً/كــم2، مقارنــة بالبلدان 

ــراء  ــوي أراض خ ــا تح ــرتض أنه ــن املف ــي م ــرى الت األخ

أكــر وتمتــد عــى مســاحات أوســع بكثــر مــن املســاحات 

يف لبنــان.

اإلطار القانوني املتعلق باإلدارة البيئية املتكاملة

أ.القوانن:

القانون رقم 444 تاريخ29تموز2002)حماية البيئة(

ــص  ــات الفح ــراء دراس ــدد إج ــي تح ــادة21 الت ــيما امل الس

ــي  ــاريع الت ــي للمش ــر البيئ ــم األث ــي أو تقيي ــي املبدئ البيئ

قــد تهــدد البيئــة بســبب حجمهــا أو طبيعتهــا أو أثرهــا أو 

ــاطها. نش

القانون رقم 251 تاريخ 15نيسان 2014

ــق  ــاة تحقي ــن وقض ــن متفرغ ــن عام ــص محام تخصي

ــة. ــؤون البيئ لش

ب.املراسيم:

املرســوم رقــم 8213 تاريــخ 24 أيــار 2012)التقييــم البيئــي 

ــج يف  ــط والرام ــات والخط ــاريع السياس ــرتاتيجي ملش اإلس

القطــاع العــام.

ــا  ــا فيه ــرتاتيجي بم ــي اإلس ــم البيئ ــل التقيي ــدد مراح يح

ــرشوع. ــف امل ــة تصني ــم ومنهجي ــاق التقيي ــد نط تحدي

املرســوم رقــم 8633 تاريــخ 7آب 2012)أصــول تقييــم األثــر 

. ) لبيئي ا

ــه، فضــاً  ــر البيئــي ومراحل ــم األث تعريفــات بعنــارص تقيي

ــم. ــواع املشــاريع بحســب إســتلزامها للتقيي عــن أن

املرســوم رقــم 8471 تاريــخ 19تمــوز 2012)اإللتــزام البيئي 

) ت للمنشآ

يحــدد آليــة الحصــول عــى شــهادة اإللتــزام البيئــي 

ــوزارة يف  ــن دور ال ــاً ع ــا فض ــة تجديده ــآت وكيفي للمنش

ــي. ــزام البيئ ــام اإللت نظ

مراسيم وقوانين
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