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غنى لبنان بالتنوع الحيوي وبالنباتات العطرية
• موقع لبنان المتوسطي بين اربع ممالك نباتية
• التنوع المناخي والطبيعي للبيئات اللبنانية
ساهم في اختيار العديد من النباتات المفيدة المتأقلمة مع البيئات الهامشية .
• اكثر من  2600نوع نباتات

• عشرات النباتات العطرية والطبية
• العديد من النباتات مستوطنة عندنا فقط واذا اختفت تختفي عن كل االرض
ةنحرم انفسنا ونحرم البشرية من االستفادة منها
• العديد من االسماء لبنانية المرجعIris sofrana, Origanum :
ehrenbergii, kesruanensis, ehdenesis, rachayensis, libani,
karami, kornet es saouda, etc.

خريطة تنوع الغطاء النباتي واستعمال االراضي في لبنان
• لبنان هو فسيفساء تنوع حيوي على
مساحة جغرافية صغيرة خاصة
المناطق المتوسطية
• نجد الوان صافية فقط على مساحات
كبيرة في الجبال العالية ،في سهل
البقاع ،وفي السلسلة الشمالية
الشرقية.
• الباقي موزاييق
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تعريف الغابة
قانون الغابات 1949

يعنى بالغابة :
• الغيضة المشتملة على اشجار مختلفة ملتف بعضها على بعض كبيرة كانت
ام صغيرة
• واالجمة المشتملة على اشجار غير كبيرة وال مشتبكة ببعضها .
وذلك من النوع الذي ال يستعمل عامة اال للصناعة والوقود.

مقارنة بين غابة كثيفة وبين غطاء شجيري

• سؤال ايهما يعتبر اكثر غنى

6

3

غنى الوزن الحيويV/S غنى التنوع الحيوي
) الخ،• الغابات الكثيفة فقيرة باالنواع (غابات اوروبا
• غابات الصنوبر الكثيفة فقيرة باالنواع
• غابات الكينا المزروعة تسبب تدهور الغطاء النباتي العشبي والشجيري
) الخ، المغرب،(سوريا
• غنى الوزن الحيوي ال يعني بالضرورة غنى باالنواع
)• معظم المناطق اللبنانية التي ال تعتبر غابات (فقيرة باالنتاج الحيوي
لكن هي غنية بالنباتات المفيدة

غطاؤنا النباتي مهم لغناه باالنواع وليس بالوزن الحيوي
معظم عمليات جني النباتات عندنا تتم خارج الغابة
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بعض النباتات البرية اللبنانية العطرية والطبية
) نوع نباتي مستعمل300 (اكثر من

Cichorium intybus L هندابء. Chicorée Asteracées
Eryngium creticum Lam. عين قرصPanicaut Apiacées.
Capparis spinosa L. " "كربCapparidacées
Foeniculum vulgare Mill.  مشرةFenouil Apiacées
Ferula hermonis  زلوعApiacées
Teucrium polium.  حشيشة الغرباBrassicacées
Centaureum spp. عشبة القنطارية
Gundelia tournefortii L.  عكوبAsteracées
Thymbra, Coridothymus, Thymus sps. زعرت أخضرLabiacées
Origanum syriacum and sps. زعرت املناقيشLabiacées
Malva spp. خبيزةMalvacées
Asparagus officinalis L., A. acutifolius L., A. aphyllus L. هليونAlliacées.
Ruscus aculeatus L. صرم الديكAlliacées.
Crocus ochroleucus  زعفرانBoiss. Alliacées.
Orchis sps. سحلبOrchidées.
Rhus coriaria L.  مساقSumac Polygalacées.
Alcea setosa (Boiss.) Alef. خامتية أو ختمةMalvacées.
Salvia fruticosa L. fil. قصعنيSauge Labiacées.
Matricaria spp اببونج. Camomille Asteracées
Ocimum basilicum L.  حبقBasilic Labiacées
Rosmarinus officinalis L.  إكليل اجلبلRomarin Labiacées
Origanum marjorana L.  مردكوشMarjolaine Labiacées
Lavandula spp. خزامسLabiacée
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القيمة المباشرة وغير المباشرة للنباتات العطرية
الطبية في لبنان

الجني من البرية يساهم في:
• تنويع وزيادة الدخل في المناطق الريفية
• استثمار اقتصادي للمناطق الهامشية
• التنويع االستعماالتي وبالتالي يفتح اسواقا جديدة.
العديد من هذه النباتات تجنى تقليديا من البرية وتدخل في العديد من الوصفات
الطبية الشعبية والمطبخية والصناعات التقليدية السليمة:
• وبالتالي تساهم في الحفاظ على العادات والتقاليد المحلية المتوارثة
• باالضافة الى انتاج العسل كون معظمها رحيقية

اسألوا النحالين عن عسل الزعتر

استعماالت تقليدية متعددة
غذائية
• قرص عني ،هندباء ،ابو
ابراهيم ،عكوب ،زويتي،
لسان الثور ،حميضة،
سبينخة ،زعرور..،

تصنيع غذائي :تقطير ،
زهورات
صابون بلدي
خلطات زعتر
منكهات

اصول نباتات مزروعة:
• تفاح بري ،اجاص بري
• نجيليات ،بقوليات

االستعماالت
تزيينية:
• خروب ،هليون،
صرام الديك ،دفلي،
دفل ،خنشار،
صفرين ،غار،
قطلب..،

عطرية وطبية:
• زعتر ،قصعين،
زوفى ،عشبة الغبرا،
عشبة التالول،
ختمية ،بابونج..،

د .جهاد نون
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اهمية النباتات العطرية والطبية
على المستوى العالمي
•اكثر من  %80من السكان في العالم ال يزالون يثقون بالطب الشعبي
•نسبة  %25من العقاقير الصيدالنية مصدرها نباتي مع العلم ان %1
فقط من النباتات على الصعيد العالمي خضعت للفحوصات ( 2500نبتة
من اصل )250000
• عودة الى التركيز على الغنى النباتي كمصدر للدواء والعالج
)(Merk, etc
• عدد كبير من الزهورات والخلطات الشعبية المختصة بكل بلد.
• زيادة الطلب في االسواق العالمية على النباتات الطبية والعطرية:
• قصعين او قويصة او عيزقان Salvia fruticosa
 .زعتر Origanum syriacum،Satureja, Thymus
•خزامى Lavandula officinalis
•بابونج Chamomilla officinalis
• ، Ginkgo Bilobaغبيرة او عشبة التالول Hypericum sps.

د .جهاد نون

الوضع الحالي الستثمار النباتات الطبية
والعطرية

6

تطور االسواق ادى الى ظهور انماط من الجني الجائر
عكوب
زوبع ،زعتر
قصعين

سؤال :برايكم ما هو الجني الجائر؟

د .جهاد نون
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امثلة حول جني غير مستدام
• القصعين او العيزقان  Salvia fruticosaيجنى بكميات كبيرة قبل االزهار وفي حاالت
غير مناسبة (بذور اقل ،ونباتات متدهورة) ويصدر بمئات االطنان وسط اهمال اذونات
جني المسبقة
• الزعتر بانواعه يجنى بشكل مكثف خارج اي اذونات في فترة قبل االزهار من كثير من
القرى مما يحرم السكان من استثمار هذا المصدر ويهدد المجموعات البرية
• الزلوع  Ferula hermonisاو فياغرا لبنان يتعرض عن حق او عن غير حق لحملة
مماثلة
• العكوب  Gundelia tournefortiiيواجه نفس المصير وهو يستورد من االردن لسد
حاجات السوق المحلية
• االشجار والجنبات التزيينية تجنى بدون أي غطاء قانوني (غار ،خروب ،هليون ،دفلي،
صفرين ،الخ)
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لغط بين النباتات واالستعماالت
• لغط بين انواع الزعتر وايها افضل :زعتر ،زعيترة ،زوباع،
زويبعة..،
• زعتر رفيع ،زعتر فارسي ،زعتر خالط ،زعتر جحاش... ،
• زعتر حلبي ،زعتر اردني... ،

• لغط بين القصعين اللبناني والقصعين االوروبي وبين Phlomis
• لغط حول مفعول الزلوع وطريقة جنيه
• لغط حول مفعول البنفسج اللبناني والبنفسج الشائع
• لغط حول انواع البابونج واالقحوان وفائدتها

مقارنة النباتات :قصعين Salvia genus
Salvia officinalis
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Salvia fruticosa

لماذا الحاجة الى تنظيم استثمار النباتات العطرية والطبية
• معظم هذه النباتات هي مستوطنة  Endemicوبالتالي متاقلمة مع
والتنوع البيئي لكن وسط توزع طبيعي هش:
• استثمارها الجائر يؤدي الى انقراضها
• الزراعة تريح المجموعات البرية وتوسع الفائدة.

• معظم هذه النباتات تعاني من:
• التدهور البيئي نتيجة الحرائق والرعي والجني الجائر والمد العمراني الخ
• تغير المناخ بين سنة واخرى بما يخلق تغيرا في االنتاج وفي النوعية
• توسع حركة النقل والجني التجاري يتخطى في معظم االحيان طاقة البيئة على
التحمل .نفس الشيء كما الصيد قلل الطيور وكما القطع يحاصر الغابات.

بالنتيجة صار الحفاظ على هذه النباتات اولوية وجزء من
استثمارها المستدام والمقونن على المدى الطويل

مطلوب على المدى الطويل والمستدام
في مجال االستثمار من البرية
• آليات تنظيم قطاع ما قبل وما بعد الحصاد
• تطوير قوانين الجني واالستثمار نحو مفهوم االستدامة
• الحفاظ على المواقع البرية من عوامل الخطر والضغط االخرى:
• الحرائق اخطر من الجني الجائر
• النباتات الغازية الغريبة التي تهدد الغطاء المحلي (كينا،
• الرعي المكثف بما يفوق طاقة المواقع
• تغيير استعمال االرض بشكل غير مناسب

• اغناء البرية وادخال مواقع اخرى على الئحة االستثمار حيث امكن
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مطلوب على المدى الطويل والمستدام
في مجال توسيع الزراعة الدخال مستفيدين جدد الى القطاع
• الزعتر العريض والرفيع دخال الزراعة بدون عوائق كبيرة
• القصعين بحاجة لتحسين مقاومته المراض مرتبطة بالري
• نباتات اخرى يمكن تجربتها في اطار االبحاث قبل نقلها الى مستوى
المزارع

تنظيم استثمار النباتات العطرية والطبية
• تنظيم القطاع واستحداث القوانين المالئمة
• حسن تطبيقها لما فيه الخير العام:

• الحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة وكمصدر مواد اولية لتطوير الزراعة
وللصناعات التقليدية
• تشجيع استثمارها القانوني بشكل مستدام
• حماية ورعاية المستفيدين منها كمصدر دخل خاصة الفئات المهمشة
• االبتعاد عن ذهنية المنع واالستقواء بالقانون
• تظهير القانون لمصلحة الجاني بالدرجة االولى النه المعني االول به:
نحن ال نضع حزام االمان من اجل الدركي

القصاص والمحاسبة هي اخر الوسائل القانونية وليست االولى
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البلديات والفائدة من هذه المصادر
• البلديات هي سلطة محلية مسؤولة عن نطاقها بجماله وغناه الطبيعي
• من المهم تعريف البلدية على غنى النباتات في نطاقها :سؤال عن عدد
النباتات المفيدة التي نعرفها
• يمكن ان تحول هذا الغنى الى فائدة اقتصادية لتنويع الدخل وتثبيت
القروي في قريته
•
•
•
•

بلدية حمانا ،بكاسين ،وغيرها تكسب سنويا مبالغ مهمة من استثمار الصنوبر
المثمر
بلديات اخرى تستفيد من تضمين االحراج للفحم او الحطب
يمكن تطوير هذا القطاع على النباتات لتعميم الفائدة من نفس المنطلق
قصعين في جبيل والبترون ،زعتر في الجنوب ،زعتر في القاع ،الخ

دور البلديات في قانون الغابات 1949
المادة 58
• يتولى المجلس البلدي او لجنة القرية االستثمار مباشرة او بطريقة
التلزيم بعد مصادقة مصلحة الغابات على هذا االمر ووفقا للشروط
المقررة منها .تجري احكام المادتين  19و 20على رؤساء البلديات
ولجان القرى وعلى المختارين
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موجبات القرارات المنظمة للجني البري
تفادي االستثمار الجائر وغير المستدام:
• خطر قلع النباتات من الجذور
• عدم احترام نسبة النباتات المطلوب تركها
• عدم احترام طريقة القطف (ارتفاع القطف ،الجزء المجني) ،
• هدم احترام توقيت الجني (بعيدا عن الحر الشديد واالمطار ،الخ)
القطاف قبل او خالل فترة االزهار في حال وجود نحل
• المرور اكثر من مرة من نفس الموقع
• القطف من مواقع ملوثة او معرضة لمصادر التلوث
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اهمية القوانين :حفظ حق الجاني اوال
• تحافظ على النباتات وديناميتها في مواقعها االصلية
• تؤمن ضبط الكميات المستثمرة لمنع التجاوزات
• تحافظ على النوعية خاصة في مرحلة ما بعد الجني
• الحصول على اذن يؤمن الحق في االستثمار ويحميه بما يسمح بجني
مستدام يرضي كافة الفرقاء المعنيين بالقطاع:
• اصحاب االرض
• المستثمرين والجناة
• التجار الوسيطين
• والمصنعين

القوانين تربط الجاني بالمالك ،بالموقع ،بالنبتة ،بالموسم،
بالكميات المصدرة مما يقلل من الجني الغير مضبوط

استثمار الغابات

(قانون الغابات  1949عدد المواد  151:مادة)
المادة 99
• ان استخراج ونزع الحجارة او الرمل او المعدن او التراب او الحشيش
او االربق او الرتم) اللزان (او الكأل او االوراق الخضراء او اليابسة او
االسمدة الطبيعية من ارض الغابات او البلوط او البذور المختلفة او
االثمار االخرى او حاصالت الغابات التي تعينها مصلحة الغابات يستلزم
ترخيصا منها او من صاحب الغابة.
لنكن واقعيين ،استحالة التطبيق العملي بغياب المعطيات
الحقلية

13

كيفية سن قوانين مالئمة للواقع وسهلة المتابعة
لتكون قابلة للتطبيق بشكل مستدام ،القوانين بحاجة لمعطيات حقلية:
• الكميات
• اجزاء النبات الني تهم الجاني
• تركيز المواد الفعالة عبر الوقت ومراحل النمو وفي مختلف اجزاء النبات
• استعماالت اخرى مهمة (نحل ،تلقيح ،الخ)
• دورة وواقع تجدد النباتات في البرية
• تأثير الجني على تجدد النباتات في البرية

من هو مسؤول عن تأمين هذه المعطيات؟
الوزارات ،الجناة والمزارعين ،المؤسسات البحثية ،الخ؟

دور االبحاث في تأمين المادة العلمية
• مسح اولي وتحديد مناطق عمل نموذجية
• تجميع المعطيات الحقلية المتعلقة بانتاجية النباتات وتجددها في البرية
لعدة سنوات لتجطي الفوارق الفصلية والسنوية:
• كثافة النباتات،
• نمو خضري،
• تطور مراحل االزهار
• طاقة تجدد النباتات عبر مراقبة انبات ونمو شتول جديدة
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دور االبحاث في تحديث القوانين
• تقديم المادة العلمية والنتائج بما يساعد على تطوير قوانين قابلة للتنفيذ
• اقتراح آلية تعديل بالتعاون مع الوزارات المعنية
• تقديم المستندات العلمية الالزمة لبناء القدرات والخبرات التي تواكب
تطبيق القوانين
• حراس االحراج بحاجة لمعطيات سهلة التنفيذ والمتابعة لتطبيقها
الدوائر الوزارية بحاجة الطار تنظيمي يتابع مختلف مراحل سلسلة
االنتاج:
• دور حراس االحراج على االرض
• دور الدوائر التي تعنى بالتصنيع الغذائي والتسويق
• دور الجمرك واذونات التصدير

تقدير انتاجية المواقع البرية
من المهم تقدير معطيات الوزن الحيوي لتقدير نسبة االنتاج في الموقع
مما:
• يسهل عمليات الجني ويوضح الكلفة والضغط
• يسهل عمليات التسويق والعقود المسبقة
• يحد من عمليات الغش والجني العشوائي والجائر
• يسمح برسم سياسات زيادة االنتاج وتوسيع االسواق
• برايكم ما هي انتاجية مواقع الزعتر البرية؟
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معطيات حقلية هامة لزعتر المناقيش اي الزوبع
انتاج وزن
حيوي

كثافة نبتة نسبة النباتات
بالدونم
الكبيرة
اكثر من
45غصن

نسبة النباتات نسبة النباتات
الصغيرة
المتوسطة
 15-1 45-16غصن
غصن

انتاج اخضر
كلغ\دونم

انتاج جاف
مسوق
كلغ\دونم

آسيا

442

11،1%

36.8%

52.1%

44.89

11.2

مرستي

491

2.2%

43.3 %

54.3 %

30.95

7.7

تم التوسع وتأكيد هذه المعطيات في عدد من المواقع البرية
االخرى في مناطق انتشار الزعتر او الزوبع

مختصر عن القرار الجديد  1/179تاريخ 2012
• تحديد الفترات
• تحديد النسب
• تحديد طريقة الجني وأليات ما بعد الجني
• تحديد فترة التصدير بحسب اشكال المنتوج ومصادره
• تمييز بين الزعتر المجني من البرية والمزروع

االستحصال على اذن مسبق مع تبسيط للمعامالت
وتأمين إمكانية ضبط ومنع التجاوزات
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كيفية الحصول على االذن وآلية المتابعة
طلب الجني او االذن يحتوي على:
• تعريف بالجاني
• تحديد الموقع والنبتة والفترة
• يقدم في االدارة االقليمية قبل مهلة شهرين
• يرفع الى االدارة المركزية وبعد الموافقة يعود ليسلم في االدارة االقليمية
• البلدية لها صفة ابداء الراي ويمكن في مرحلة الحقة ان يصير لها رأي ملزم
• التنفيذ يصير بمتابعة حراس االحراج بالتعاون مع الحراس البلديين في حال اهتمام
البلدية
• يتم ضبط الكميات عبر متابعة أذونات النقل
• يتم الكشف على الموقع اثناء وبعد الجني للتأكد من حسن االلتزام

دور ومناقبية حراس االحراج
من المهم ان يكون حراس االحراج ملمين بالنباتات المجنية:
• حسن تقدير وضع النباتات
• حسن تقدير الكميات الممكن جنيها
• حسن تقدير النسب بحسب قوانين الجني
• حسن التأكد من اقتصار منطقة الجني على المنطقة الملحوظة في االذن
• بناء الثقة بين الحراس والجناة مهم فنحن لهم وليس العكس
• مساعدة في حل التشابك بين صاحب االرض والجاني في حال لم يكونا نفس الشخص

مع الوقت نفس مناطق الجني وتقريبا نفس االشخاص مما يسهل
عملهم ويصبحون خبراء في محيطهم تماما كما في الحطب
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كيفية التعاطي مع االذن على االرض:

طريقة احتساب الثابت في معادالت تقدير االنتاجية
لزعتر المناقيش
حالة النبات
عدد االغصان وزن وسطي تحديد
نسبة
بالمتر المربع لالغصان
الغضة (غرام) الجني
2/3
4
نمو خضري غض مع 7
نسبة ازهار مرتفعة
2/3
2
نمو خضري متقدم مع 7
بداية تساقط اوراق
القاعدة

تحديد الثابت بعد
االخذ بعين االعتبار
مسبة الجني
18،48=0،66x4x7

اعتمدت 20
9،24=0،66x2x7

اعتمدت 10

كثافة بالدونم اقل من  500نبتة تسمح بجني  20-10كلغ زعتر
اخضر/دونم في البرية

مراقبة طريقة ونسبة الجني
•
•
•
•
•
•

ارتفاع القطع 15-10 :سم عن سطح االرض
الجني يتم بواسطة المقصات والحالوش
تفادي القطع في الطقس الحار والخمسيني لعدم تعريض النباتات لخطر الشوي والموت
في حال وجود نحل يجب انتظار فترة نهاية االزهار اواخر حزيران للزعتر(منتصف ايار للقصعين)
تحديد نسبة الجني يؤمن استمرارية المجموعات النباتية وهامش حماية للتجدد ولمنع اي تدهور جيني
وبيئي
جني  2/3كل نبتة:
• طريقة تؤمن حماية افضل من الدخيلين حين يروا ان كل نبتة لم يبق منها اال الثلث فال يتشجعوا
لالعتداء

• صعوبة تقدير الثلث في كل نبتة
• صعوبة للمفتشين وحراس االحراج التأكد من ان ما تبقى من كل نبتة هو ثلث ما كان مزهرا فعليا

قبل االزهار ورمي البذر ال يمكن المرور على الموقع اكثر من مرة
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تغير االنتاج عبر الموسم والتوقيت؟
• توقيت الجني اساسي :من المهم اختيار التوقيت المناسب الفضل انتاج كمي ونوعي
• تركيز مختلف اجزاء النبتة ال يكون متساويا:
• الزهر عادة اغني من الورق
• الورق الناضج اغنى من الورق الندي
• الورق اغنى من االغصان الخشبية
• تركيز المواد الفعالة يتطور بحسب عمر ومراحل النبات
• تركيز الماء يكون كبيرا في الشتاء والربيع اذا مردود اخضر كبير مقابل مردود
جاف قليل
• امكانية التجفيف اصعب اذا نوعية اقل لون غامق الى سواد وزيوت طيارة قليلة
• امكانية وجود عفائن

تجدد النباتات في محيطها الطبيعي
• عمر النبتة محدود بالنهاية ستموت وان كانت معمرة
• اذا لم نسمح لنباتات جديدة بالنمو سيتدهور عدد النباتات في الموقع
• في المناح الحالي االنبات صعب وصمود الشتول حديثة االنبات في فصل
الصيف اصعب
• لهذا ننصح بترك ثلث النباتات من دون جني للسماح بتجدد الغطاء النباتي:
• هذه النسبة ترتكز على:
• حسابات طاقة رمي البذر بحسب نتائج الكثافة واالزهار
• معدالت انبات في البرية بحدود %1
• نسبة عيش النباتات.%0.1 :

من هنا اتت ارقام  2/3لنسبة الجني
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تجدد المجموعات البرية:
معطيات حقلية هامة للزعتر
معطيات
البذور
للتجدد

كثافة
النباتات
بالدونم

نسبة
النباتات
المزهرة

معدل عدد
الزهر
بالنبتة

آسيا

442

-

4.6

مرستي

491

-

8.1

كمية بذر
بالغصن

كمية بذر
بالدونم

كمية بذر
غرام
بالدونم

1076
بذرة
 541بذرة 1 217 250
936 120

70.2
91.3

ترجمة المعطيات الحقلية للزعتر على االرض
معدالت االنبات في البرية بحدود  100000انبات بالدونم بالسنة .تصبح
 30000في حال ترك  1/3النباتات .تصبح صفر في حال جني كامل
النباتات قبل رمي للبذر
نسبة عيش النباتات 100 :نبتة بالدونم بالسنة .تصبح  30في حال ترك
 1/3النباتات
يعني الموقع بحاجة الى اكثر من  16سنة لتجديد كامل النباتات (حوالي
 500نبتة بالدونم).
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هل يمكن زيادة الغطاء النباتي في البرية
تقييم االنبات لبعض االنواع المجربة في المشتل وفي البرية
• الزعتر  : Origanumانبات بطيء وموزع مع الوقت في بقع منفصلة.
نمو بطيء ويبقى لوقت طويل ملتصق بالتراب نظرا لصغر بذوره.
• القصعين  :Salviaانبات متجانس ونسبة انبات عالية

• لكن االنبات ليس كل شيئ يجب على الشتول حديثة االنبات الصمود خالل
فصل الصيف االول ثم في الفصول الالحقة
في حال نجحت المتابعات على االرض لعملية االنبات في البرية وصمود
الشتول خالل فصل الصيف االول يمكن اعتماد البذر المباشر في البرية

تأثير توقيت الجني ومراحل النبات على انتاجية الزعتر
مرحلة نباتية
phonological
stage

اهميتها
االقتصادية
والبيئية
تأثير الجني

خالصة

اول آب– آخر تشرين
تموز
حزيران
نيسان-
تشرين الثاني-آذار
االول
آيار
فترة بداية نهاية اوج االزهار فترة نضج البذور فترة تكاسل النمو
ما قبل االزهار
الخضري
واوج
االزهار
غير مهمة للنحال غير مهمة للنحال زال
مهمة للنحالين ،مهمة لتأمين
زيادة الوزن الحيوي
مهمة لتأمين نضج الخطر على نضج
البذور
الورقي وتأمين
البذور لكن ال رمي
البذور
المخزون النباتي
للبذور
لالزهار
يسمح باالستثمار يسمح باالستثمار
منع االستثمار العسلي ومنع
تدمير الوزن الحيوي
العسلي ويمنع رمي
العسلي ويمنع
الحاضن لالزهار ،تقليل انتاج البذور
البذور
انتاج البذور
فرص االزهار
ال ينصح بالجني لتدني االنتاج
بجني منظم
يسمح َ
والنوعية (مادة جافة قليلة ،شروط
بجني منظم
( )٢/٣يأخذ
يسمح َ
صعبة لما بعد الجني)
باالعتبار استثمار
ومضبوط ()٢/٣
النحل
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31/05/2021

2021
43
د.

انتاجية الزعتر من العسل
الزعتر او الزوباع من النباتات المتوسطيةالعطرية والرحيقية
• يمكن االستفادة من الزراعة في تربية النحل وانتاج العسل الفاخر :بين
 10الى  20كلغ عسل بالدونم المزروع.
• بدون ان يؤثر ذلك على انتاجية المادة الجافة عبر حسن اختيار توقيت
الجني
• في حال وجود نحل يجب انتظار فترة نهاية االزهار (اواخر
حزيران)

الجلسة الخامسة :الممارسات الجيدة
الحصاد وما بعد الحصاد
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الجني الزعتر او الزوباع
توقيت َ
تركيز المواد الفعالة يتطور بحسب عمر ومراحل النبات
• تركيز الماء يكون كبي ار في الشتاء والربيع ،إذا مردود أخضر ندي مقابل
مردود جاف قليل
• إمكانية التجفيف أصعب إذا نوعية أقل
• من المهم اختيار التوقيت المناسب إلنتاج أفضل كمي ونوعي

تركيز المواد الفعالة في اجزاء النبتة

تركيز مختلف أجزاء النبتة ال يكون متساويا.
الجني أساسي بغية االستفادة القصوى من الزهر والورق:
توقيت َ
• الزهر عادة أغنى من الورق بالزيوت الطيارة
• الورق أغنى من األغصان الخشبية
الندي
• الورق الناضج أغنى من الورق َ
• االغصان المخشوشبة غير ذي فائدة
• في حال وجود نحل ،يجب انتظار نهاية أوج اإلزهار (أواخر حزيران
للزعتر)
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الجني :الزعتر األخضر
توقيت َ

• يتم َجني الزعتر األخضر بعد نمو الطرود الخضرية
الغضة قبل اإلزهار وفي فترة النضارة.
• إن الفترة األمثل الستعماله هي من أواخر الخريف
حتى أوائل الربيع (ال ُينصح بجنيه أخضر في فصل
الصيف ألن طعمه يصبح حادا جدا).
الجني في الشتاء يخسر الجاني القصة
• في حال َ
الربيعية من الزوباع المعد للتجفيف.

الم َعّد للتجفيف
َجني الزعتر ُ

• كي يتمكن الجاني من َجني

كمية أكبر من الزوباع المخصص للتجفيف

بخصائص جيدة ،عليه َجنيه عند أوج اإلزهار مع
المحافظة على أعلى نسبة ممكنة من األوراق القاعدية لضمان إنتاج
جيد ،ألن المكونات العطرية المسؤولة عن طعم ونكهة الزوباع (الزيوت
الطيارة) موجودة أساسا في األزهار وبدرجة أقل في األوراق الناضجة،

بينما تؤمن األوراق كمية إنتاج أكبر.
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توقيت الجني خالل النهار
الجني في ظروف مناخية غير مالئمة ،كالطقس الخمسيني الحار
يجب تفادي َ
الجني.
الذي قد يعرض النباتات لخطر الموت بعد َ

• في حال غياب الرطوبة ،يفضّل الجني في الصباح الباكر لضمان أفضل
الجودة
• في حال عدم وجود الندى ،يفضل ان ننتظر تبخره قبل البدء بالقص

• تفادي القطع في الطقس الرطب (ندى كثيف) والماطر لصعوبة تجفيف
المنتوج .مما قد يسهم في ظهور الفطريات والبكتيريا على المنتَج

طريقة الجني
• يتم قطع النباتات على ارتفاع  20-10سم فوق سطح االرض
حسب عمرها.
الجني خاصة في
• يجب الحرص على عدم اقتالع كامل النبتة خالل َ
أول مراحل النمو أو في حال كانت األرض رطبة او رملية أو قليلة
التربة
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الجني
ادوات َ

•
•

منجل أو حالوش ،مقص تقليم ،سكين
يجب على المعدات ان تكون مسنونة جيدا وقاطعة حادة حتى
لجني
ال يساهم ضغط القطع في اقتالع كامل النبتة خالل ا َ
خاصة في أول مراحل النمو أو في حال كانت األرض رطبة
او رملية.
قلم ،مفكرة ،أوراق الصقة لحفظ السجالت
صندوق إسعافات أولية

•

تأكد من أن جميع المعدات ،األدوات ،األوعية ،األكياس إلخ
المستخدمة لنقل وحصاد وتخزين المواد النباتية -الطازجة
والجافة -نظيفة وخالية من بقايا النباتات التي حصدت من قبل
أو أيّة مواد غريبة

•
•

مواصفات أوعية النقل والتوضيب والتخزین

• بحسب الجزء المستھدف من النبات ،يجب استخدام األوعية المناسبة،
التي تتميز بسھولة التعامل بها في النقل والتنظيف.
• يمكن استعمال أكياس وأوعية نظيفة تؤمن تھوئة جيدة وال تحتفظ
بالرطوبة وال تتفاعل مع المركبات الكيميائية للزعتر
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أوعية النقل والتوضيب والتخزین
الجزء المستھدف من النبات

نوع األوعية

البذور

أكياس ورقية ،كرتون ،عبوات زجاجية او
معدنية

الغضة
الطرود واألوراق ّ
المخصصة لالستھالك الطازج

أقفاص بالستيك أو صناديق بوليسترين
(فلين صناعي أبيض) أو أكياس ورقية

األوراق واالغصان المخصصة
للتجفيف

أكياس الجنفيص أو الخيش الصناعی

الجني
شروط
عملية َ
ّ

يجب االنتباه لعدم َجني نباتات غريبة:
▪ عدم َجني نباتات قد تبدو مشابھة أو لھا نفس االسم بغية زيادة
الحجم
▪ ال يجب َجني األعشاب الضارة في حال وجودھا في الحقل
وخاصة المتشابكة مع النباتات الطبية (مديدة ،ھالوك)...
▪ بعض ھذه النباتات قد يكون م ار (طيون ،مرمير ،الح).
•
•
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بعض ھذه النباتات قد يكون ساما (عنب الدب مثال) ،حيث إن
ذلك سيؤثر سلبا على جودة المنتَج النھائي.
يجب فرز كل الشوائب من أعشاب ضارة وأوراق ملوثة بالتراب
أو البزاق وأية بقايا أخرى

الجني
توثيق
عملية َ
ّ

▪ االسم العلمي لنوع النبات

▪ االسم المحلي لنوع النبات
▪ أجزاء النبات المحصودة
الجني
▪ موقع َ

الجني
▪ منطقة َ

▪ اسماء الحصادين

الجني
▪ تاريخ َ

▪ الكميات الطازجة المحصودة

▪ وضع النباتات (زهر ،ورق،
شيقان ،ورق اصفر ،الخ)
▪ الرقم المرجعي للدفعة

▪ ظروف الحصاد (مطر ،اجهاد
المائي ،غبار ،حرارة ،الخ)

يجب االنتباه ألي سياق خاص او تفصيل قد يؤثر على المنتج (في وقت
مبكر ،في وقت متأخر ،تأخر النقل ،تعطل االلية ،إلخ)

الجني
شروط صحية خالل
عملية َ
ّ

الجني أو االحتكاك بالمنتَج في حالة اإلصابة بأمراض معدية.
• تفادي َ
• تبديل المالبس واألحذية ،في حال كان المزارع يتعاطى مهنة تشكل
مصد ار لتلوث الزوباع.
• مثال مربي الحيوانات والطيور
• في حال رش المبيدات

• البدء صباحا بالعمل في الزعتر وترك هذه االعمال لبعد الظهر

• غسل اليدين جيدا وتجنب التدخين واألكل والعطس وغيره ،أثناء
التعاطي القريب مع النباتات.
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الممارسات الجيدة الحصاد وما بعد الحصاد

معامالت ما بعد الجني

معامالت ما بعد الجني
• تجنب اإلفراط في حشر المواد النباتية في أكياس/أوعية الحصاد و/أو
التخزين
• في الساعات االولى تبدأ الخمائر والفطريات والبكتريا بالتكاثر في
المنتوج في حال كان غضا او رطبا او ساخنا ومكدسا ومحشورا في
االكياس او المستوعبات مما تؤثر على الجودة
• نالحظ ارتفاعا في درجة الحرارة داخل كتل الزوباع في المستوعبات
خالل اقل من ساعتين بعد الجني
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الجني
النقل بعد َ

يجب نقل المنتوج مباشرة الى اماكن التجفيف مباشرة بعد الجني وبأسرع وقت
ممكن.
يتم النقل في وسائل نظيفة ،بحيث تكون خالية من المخلفات الملوثة والخطرة
(مواد كيميائية ملوثة ،اسمدة ،مبيدات ،زبل إلخ)

أماكن التجفيف
• أماكن التجفبف يجب ان تكون مهوأة بشكل جيد بعيدا عن اشعة الشمس
المباشرة ومصادر الحرارة وغير معرضة لمياه االمطار.
• اماكن التجفيف و التُخزين يجب ان تكون مجهزة ونظيفة بعيدة عن أي مصدر
للتلوث الكيميائي ،أو الفيزيائي ،أو البيولوجي
• تعزل جيدا عن الحشرات ،العناكب ،الطيور والحيوانات (قوارض ،كالب ،
قطط ،الخ) خالل كل مراحل ما بعد الحصاد والنقل والتجفيف والتخزين
والتصنيع.
ِ
• ُينصح بالتجفيف التقليدي على قطع من القماش الرقيق او الشبك ،في الظل

تعرض اإلنتاج للحرارة والشمس بشكل مباشر مع ان هذه
يجب تجّنب ّ
الطيارة ،وتسيء إلى
تسبب تب ّخر الزیوت ّ
العوامل تسرع التجفيف لكنها ّ
نوعية ولون
المنتج النهائي.
َ
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طرق التجفيف
خالل الطقس الجاف ،يمكن التجفيف في الهواء الطلق في الظل،
•

في المساحات المفتوحة ال بد من أن التظليل بنسبة  %80على األقل كي يحافظ
المنتوج على لونه وعلى غناه بالزيوت الطيّارة

خالل الطقس الرطب ،يصبح التجفيف اشكاليا داخل االماكن المقفلة:
•

في حال استعمال الهواء الطبيعي الرطب تطول فترة التجفيف

•

في حال رفع الح اررة تسيء الى النوعية.

هنا اقترح استعمال مراوح او ماكينات سحب رطوبة.

•

يمكن تعديل الح اررة في الداخل بما يمكن خفض الرطوبة الجوية وتسريع عملية
التجفيف

نموذج خيمة مغطاة بتظليل  %80تشكل مساحة تجفيف
على  3طبقات.
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معامالت التجفيف
• يجب افراغ المستوعبات او االكياس وفلشها بسرعة في مكان التجفيف لتهوئتها لتبدأ
بخسارة رطوبتها وحرارتها قبل بدء تكاثر الفطريات
• يفضل خالل هذه العملية تدقيق المنتج وإزالة جميع المواد والشوائب غير المرغوب
فيها،
• إزالة االوراق الصفراء او المصابة او المتآكلة
الملوثات وأيّة أشياء غريبة أخرى (أجزاء نباتية غريبة ،أحجار ،رمال،
• ازالة
ّ
بزاق ،إلخ)
في أول أيام التجفيف ،يجب تقليب وتحريك المنتَج عدة مرات يوميا كي ال يرص على
بعضه (يزول خطر الرص عندما يصبح المنتج خفيفا ،فتقل الحاجة للتحريك اليومي
المتكرر).
يجب التعامل بحذر مع جميع أجزاء النبات التي تم َجنيها ،لتجنب تلوثھا واإلضرار
بها ،وخسارة خواصها الكيميائية (الزيوت الطيارة مثال)

نتائج تجفيف الزعتر
• يجب تج ّفيف النباتات في الظل حيث تكون درجة الحرارة والمدة مناسبتين
من أجل تجنب التجفيف البطيء للغاية أو السريع للغاية واللذين سيكون
آثارا سلبية على الجودة
لهما ً
• بطيء للغاية = خطر تطور الفطريات والبكتيريا
• سريع للغاية = خطر فقدان الزيوت الطيّارة

الهدف هو الوصول الى نسبة رطوبة ( )%12-10في خالل ايام قليلة.
• تنتهي عملية التجفيف عندما تصبح األوراق واألزهار سهلة الكسر وال
تلتف عند فركها في راحة اليد ،كذلك السيقان تتكسر وال تنثني عند
محاولة ليها (نسبة الرطوبة  ٪١٢ - ١٠خالل أسبوع إلى أسبوعين كحد
اقصى).
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ألوان الزعتر بعد التجفيف
• التجفيف المناسب يعطي اوراقا بلون عشبي فاتح مائل الى الرمادي
• التجفيف في الشمس يعطي لونا رماديا فاتحا
• تجفيف اوراق غضة غنية بالماء في فصل الشتاء وبداية الربيع يعطي لونا
اخضر داكن (مائل الى السواد) كلون ورق النعنع اليابس
• تخمير وتعفن المنتَج يعطي لونا داكنا (مثل ورق الملوخية المجفف او
النعنع) مع رائحة عفن
• تجفيف االوراق الصفراء او الميتة يعطي اوراقا بنية كأوراق الدخان اليابسة.

بعض ألوان الزعتر الجاف
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الدَّرس

• بعد انتهاء التجفيف ،بتم جمع الزعتر المجفف وحصر حجمه
لتقليص احتماالت التلوث
•

تبدأ عملية َّ
الدرس لفصل العيدان عن األوراق واألزهار.

• للكميات الصغيرة :يمكن َّ
الدرس يدويا عبر فرك األغصان
بشكل حركات دائرية فوق غربال
• للكميات التجارية الكبيرة يمكن الدرس عبر ضرب النباتات
بعصا منحنية قبل غربلتها لفصل القش عن األوراق واألزهار.
• يمكن مكننة َّ
الدرس عبر استعمال آالت تعمل بواسطة فراش
بالستيكية تحشر األغصان داخل غربال داخلي عبر حركات
دائرية معاكسة.

البيدر والمورج للذاكرة فقط
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التوضيب والتخزین

• يجب توضيب وحفظ وتسويق الزوباع في
مستوعبات وأكياس مطابقة للمواصفات الغذائية
المعتمدة.
• يتم التخزين في أماكن جافة وجيدة التهوئة بعيدا
عن مصادر الح اررة والضوء والرطوبة والتلوث على
أنواعه للحفاظ على جودته.

• ينصح بتجهير المستودعات بآآلت سحب الرطوبة

التخزين
• يجب ابقاء العينات المختلفة والدفعات منفصلة بوضوح في جميع الخطوات الالحقة
بغرض التتبع
يفضل وضع المواد النباتية دائ ًما على فواصل نظيفة وليس على األرض مباشرة
• يجب ترك ممرات واضحة لتجنب المشي على المنتوج
• يمكن تخزين المادة االولية كما هي
• لكن االفضل تخزين الزوباع بعد فرطه وفصل االوراق واالزهار عن العيدان
• ال يحبذ الطحن قبل التخزين النه يفقد الكثير من الزيوت الطيارة .تترك هذه العملية
لما قبل التصنيع مباشرة.
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الممارسات الجيدة الحصاد وما بعد
الحصاد
استعماالت الزعتر ومشتّقاته

ومشتقاته
استعماالت الزعتر
ّ

ُيباع الزعتر الجاف:

• غير مطحون ليستعمل كزهورات او لتحضير الخلطات الحقا
• مطحونا دون إضافات ليستعمل كمنكه أو معطر،

• أو مخلوط لصناعة المناقيش حيث تضاف إليه المكونات التقليدية
التالية :سماق ،سمسم ،ملح ،كما يمكن إضافة مكونات غذائية أخرى
مثل الحبوب والبهارات والمكسرات بحسب طبيعة السوق.
إن معظم تجار الجملة المحليين يشترون الزعتر المجفف دون َدرس (أغصان
جافة مع أوراق وزهر) أو مدروسا (أوراق وزهر فقط) ،دون طحنه لضمان
خلوه من الشوائب.
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ومشتقاته :الزهورات
استعماالت الزعتر
ّ

• يوضع الزوباع المجفف للزهورات في أكياس بدون طحن
إذ إن المستهلك يرغب في رؤية األوراق واألزهار عند
االستعمال كضمانة للجودة.
• من الضروري أن تكون األكياس مقفلة بإحكام مع طبقة
ألمنيوم داخلية عازلة ،لحفظ المكونات الفعالة في الزيوت
الطيارة.
• كما يمكن سحب الهواء لضمان الجودة وإطالة عمر
المنتَج ومدة صالحيته.

الطيارة وماء الزعتر
استعماالت الزعتر
ّ
ومشتقاته :الزیوت ّ

الطيارة استعمالها صناعي ،نادرا ما تستعمل في اصار فردي
• الزیوت ّ
• تشتري المصانع الزيوت الطيارة بشكل مركز الستعماالت صناعية
صيدالنية وطبية،
• في حين أن المستهلك يشتري ماء الزوباع لالستعمال المباشر.

• يمكن استخالص هذه الزيوت عبر التقطير المائي أو البخاري.

الجني في فترة أوج اإلزهار ،كما
• يمكن تقطير اإلنتاج طازجا مباشرة بعد َ
يمكن تقطيره بعد تجفيفه في الظل ،ألن تجفيفه بعيدا عن الشمس
والح اررة المرتفعة يبقي على مكوناته الفعالة بحالة جيدة وبتركيز عال
ويسهل زحمة وضغط التقطير.
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الطيارة وماء الزوباع :التقطير المائي
الزیوت ّ
ّ

✓ يتم بواسطة كركة مثل التي تستعمل في تقطير ماء الزهر والورد ،حيث يضاف الزوباع
إليها ثم يغمر بالماء.
✓ يسخن المزيج حتى درجة أقل من  ١٠٠درجة مئوية (الزيوت الطيارة تتبخر على درجة
ح اررة أقل من درجة غليان الماء) .وتخرج هذه الزيوت من عنق الكركة ممزوجة
ومحمولة ببخار الماء حيث يتم تبريدها ونسييلها.
✓ تطفو الزيوت الطيارة عادة على سطح
المزيج ألنها أقل كثافة من الماء .ويتم
استخراج الزيت النقي إما عبر سحبه
بواسطة إبرة خاصة ،وإما عبر تجهيز
الكركة بواسطة آلة بسيطة تضاف في
نهاية جهاز التبريد وتعمل على فصل
السوائل بحسب الكثافة.

الطيارة وماء الزوباع :التقطير البخاري
الزیوت ّ

• يتبع مبدأ التقطير المائي ،دون أن تُغمر النباتات بالماء .توضع فوق شبكة ستانلس
ستيل لتفصل النباتات عن الماء المغلي الموجود في أسفل الكركة.
• يتم تمرير بخار الماء بح اررة * 100Cعبر النباتات ليحمل الزيوت الطيارة.
• بخار الماء يمكن تحضيره داخل مراجل (غاليات بخارية) ،وإما عبر وضع كمية من
الماء لنغلي في أسفل الكركة.
• بخار الماء المتصاعد على درجة
الغليان يمر صعودا عبر النباتات
ويحمل معه الزيوت الطيارة.
• ثم يتم التبريد والفصل كما في
التقطير المائي.
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سوق
المواد الجافة
سوق
الخضار الورقية
سوق
الطيارة
الزیوت ّ

طبيعة السوق
المحلية
ّ

زعتر المناقيش (مهم جدا  -األول حاليا)
زهورات
حسب البعد عن مراكز االستهالك
حسب المواسم
حسب المناسبات (صوم)...

غير مطور محليا
سوق جيدة عالميا
ال صلة وصل بين المزارع والمصنع حاليا

ھوامش األسعار خالل فترة 2019-2010
البيع مباشرة بعد التجفيف

المنتج ( َدرس) وغربلته
البيع بعد فرط
َ
البيع بعد تحضير خلطات تقليدية
ماء الزعتر  ٥٠٠ملل
طيارة
زیوت ّ
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 ٥٠٠٠ – ٣٠٠٠ل.ل/.كلغ

 ١٠٠٠٠ – ٧٥٠٠ل.ل/.كلغ
 ٢٥٠٠٠ – ١٥٠٠٠ل.ل/.كلغ
 ١٥٠٠٠ – ٧٠٠٠ل.ل/.كلغ
حسب تركيبة الزيوت ومتطلبات السوق

استنتاجات وتوصيات

البریة
مقارنة بين الزراعة و َ
الجني من ّ

البریة
ّ
إنتاج غير متجانس وتفاوت في
اإلنتاج من سنة إلى أخرى
الجني
عدم القدرة على ضبط فترة َ
وضمان الكمية،
طاقة إنتاجية محدودة

تدهور جيني وبيئي وهاجس تأمين
تجدد المجموعات النباتية
تشابك في اإلدارة بين صاحب
األرض والجاني الغريب
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الزراعة
إنتاج متجانس بشكل أفضل مع
المحافظة على الكميات
الجني وتقدير
القدرة على ضبط فترة َ
وضمان الكمية
إمكانية التوسع والتطوير

تنوع جيني وبيئي

تحكم أفضل في إدارة األرض

ماذا يهم الجاني؟
•كمية انتاج عالية
•انتاج خضري (عدد ووزن الورق بالنبتة)
•وخاصة انتاج زهري :عدد االزهار وكبرها بالنبتة
•نسبة ورق وزهر عالية ونسبة خشب قليلة في االغصان

31/05/2021

الجني في مواقع:

ممنوع على الجاني

• قريبة من بساتين وزراعات يرش فيها مبيدات
• قريبة لمحاور طرق رئيسية كثيفة المرور

• قريبة للمزابل ودخانها ،للكسارات والمرامل وغبارها،
للمعامل والمحارق ولمداخين المولدات الكبيرة
• خطرة بسبب االعمال الحربية (ألغام ،قنابل عنقودية،
مناطق عسكرية ،الخ)
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في حال الشك يمكن التواصل مع المركز اللبناني
لالعمال المتعلقة باالغام
ثكنة شكري غانم الفياضية قرب بيروت
هاتف05 956143 :
عنوان موقع الويب:
www.lebmac.org

ماذا يهم التاجر والوسيط؟

• منتَج حسن التحضير
• لون جيد يعكس شروط التجفيف المناسبة

• خال من الروائح والعفائن والفضالت والشوائب

• منتَج موضب ومحفوظ جيدا في عبوات مناسبة ،مع ملصق توضيحي
حول المكونات واالستعماالت
• منتَج ذات تركيز عال للمواد الفعالة والخصائص التي تهم المصنع
• منتَج يحافظ على خصائصه وجودته عبر الوقت أثناء الحفظ الجيد
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ماذا يهم المصنع؟
• تراكيز عالية
• بالزيوت الطيارة
• بالمكونات الفعالة المطلوبة

• ثبات في الجودة
• عبر المواسم من سنة الخرى
• عبر القصات في الموسم الواحد
• طرق تحضير ثابتة وبمعايير واحدة وموثقة

• قدرة على المنافسة في السوق
• تحمل مقومات المنافسة من حيث السعر والنوعية والثبات

خاتمة
• سوق النباتات الطبية والعطرية واسع ومتشعب
• جني الزعتر والنباتات االخرى هو ذات مردود جيد وسند اقتصادي
• اختيار طرق الجني المستدامة
• عدم تحويل الجني الى عملية سريعة الربح تستنزف الموارد الطبيعية
• زيادة القيمة المضافة على المنتوج عبر التصنيع المقونن وتطوير سلع قادرة
على النفاذ في االسواق
• القانون هو لحماية المستفيدين وتأمين استدامة لمداخيلهم
• دور الوزارات المعنية اساسي في تنظيم القطاع
• دور البلديات واعد في المستقبل
• القانون يبقى حبر على ورق في حال لم يطبق وهذا دوركم
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شكرا الصغائكم
لمزيد من االيضاح د جهاد نون 03 292252
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