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المندوبين والمرافقين إحضار نسخهم إلى اإلجتماعات وإلى تجنب طلب نسخ إضافية. معظم وثائق المنظمة على شبكة 
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 هٌئة الغابات و المراعى للشرق األدنى

 الدورة العشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثانى

 تركٌا ، أنطالٌا

 9109 فبراٌر 9 – ٌناٌر 92

 عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشٌدة للغابات و المراعى 

 : ٌةالخشب المنتجات الحرجٌة غٌر وتصنٌع استغالل األدنى بشأن بلدان الشرق تجارب

 الحجري روزماري والصنوبر، الفستق، عسل النحل، الصمغ العربً حاالت

 
 

، وكما تقدم العدٌد من وإنتاجٌة هامة وظابؾ وقابٌةلها ( RNE)الؽابات والمراعً فً منطقة الشرق األدنى  -1

ها ٌمكن أن تسهم فً على هذا النحو، فإن. البٌبٌة واالجتماعٌة فً المنطقة، الفرص للمساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة
 .تخفٌؾ وطأة الفقر وتعزٌز رفاهٌة الناس الذٌن ٌعٌشون فً المناطق القرٌبة من الؽابات والبلد ككل

 
تشمل الحفاظ على  RNE إقلٌم الشرق األدنى المراعً فًو األشجار ،ٌة من الؽاباتابوظابؾ وق -2

الحٌاة البرٌة والمأوى وللماشٌة زراعٌة؛ موابل النظم ال صد الرٌاح عنمستجمعات المٌاه، وحماٌة وتثبٌت التربة؛ 
 .للمستوطنات البشرٌة

 
الشجٌرات والمراعً فً المنطقة تشمل توفٌر المنتجات الخشبٌة  ،األشجار ،الوظابؾ اإلنتاجٌة للؽابات -3

تشمل المنتجات الخشبٌة الخشب، الخشب المنشور، الخشب (. المنتجات الحرجٌة ؼٌر الخشبٌة)وؼٌر الخشبٌة 
. واأللواح (القشرة) الخشب الرقابقًالورق، والفحم والمنتجات الخشبٌة مثل  الوقود صناعً، وأعمدة البناء وحطبال

؛ العاج؛ حوم الرعىالمنتجات الحرجٌة ؼٌر الخشبٌة من ناحٌة أخرى تشمل مجموعة واسعة من المنتجات مثل مواد 
مثل الفلٌن والقرفة ومواد  القلؾ الحرٌر؛ مشتقات ، الراتنجات والمطاط؛الصموغنحل والشمع؛ عسل الاألدؼال؛ 

الفستق والصنوبر مع األعشاب الطبٌة والعطرٌة اللوز والفواكه، المكسرات والبذور مثل  ؛(التانٌنات) الدباؼة
 .والرٌحان والزعتر (روزمارى) والطهً مثل إكلٌل الجبل

 
 
 
 

 أهداؾ هذه المذكرة

 :فً سلسلة، والؽرض من ذلك هو ىاألولكون تأن  ااألمانة، ٌقصد بهمذكرة - 4

 

هٌبة  فً البلدان األعضاء فً NWFPs تسلٌط الضوء على الفوابد البٌبٌة لبعض المنتجات الحرجٌة ؼٌر الخشبٌة( أ)

 ،NEFRC ؼابات ومراعى الشرق األدنى
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للفقراء فً المناطق االجتماعٌة واالقتصادٌة بشكل عام ومساهمتها فً سبل المعٌشة واألمن الؽذابً  هامنافع( ب)
 الرٌفٌة فً البلدان التً ٌتم إنتاجها على وجه الخصوص،

 .تجارب البلدان فً مجال التنمٌة وتعظٌم االستفادة من المنتجات الحرجٌة ؼٌر الخشبٌة تعكس( ج)
 
إقلٌم المنتجات الحرجٌة ؼٌر الخشبٌة فً  إنتشارصور خمس سلع التً تمثل التنوع الجؽرافً وت المذكرة -5
، جمهورٌة إٌران اإلسبلمٌة، الفستق فً الصمػ العربً فً السوداننحل فً الٌمن، عسل ال شرق األدنى، وتحدٌدا  ال

 .فً لبنان الحجرى روزماري فً تونس والصنوبر
 
تعرٌؾ المنتج؛ التسمٌات من : وهذه تشمل. 1لكل منتجٌسلط الضوء على عدد من الجوانب سوؾ و -6

المشاركة فً اإلنتاج، وتارٌخ موجز النخراط الببلد فً المنتج ومناطق اإلنتاج الشجٌرات واألشجار واألعشاب، و
حٌث ٌتم إنتاج المنتج؛ ملكٌة الموارد؛ استدامة  النباتالربٌسٌة فً الببلد؛ التصنٌؾ اإلٌكولوجً وطبٌعة تشكٌل 

ً والمنتجٌن على نطاق ، ودور صؽار المنتجٌن، منظمات المجتمع المحلفٌه اإلنتاج، طرق اإلنتاج، والذي ٌشارك
االجتماعٌة  ،التشرٌعٌة/تجهٌز، الجوانب المؤسسٌةال ،المورد/واسع، والبحوث وأنشطة اإلرشاد على المنتج

وؼٌرها للمجتمعات المحلٌة والبلد والتسوٌق والتجارة؛ استخدام المنتج فً  المعترؾ بها البٌبٌةالفوابد واالقتصادٌة؛ 
 .من التجارة( دوالر أمرٌكً)ٌمة والق( طن)الببلد والعالم وحجم 

 
 :نحل فً الٌمنعسل ال

 

، وذلك باستخدام الرحٌق من Apis النحل من جنس ٌصنعههو الطعام الحلو الذي ( BH)عسل النحل  -7

السكر  فىكما  تهوالجلوكوز، وتقرٌبا نفس نسبة حبلو السكر ىمن الفركتوز أحاد عسل النحل تأتى حبلوته. الزهور
 .المحبب
 

النحل  حٌث ٌتؽذى علٌهافً الٌمن والتً تحمل أسماء النباتات العلفٌة  عسل النحلتاج أنواع عدة من وٌتم إن -8
السدر  أشجارمن  Juranaiو Du'aniوالمعروؾ تجارٌا هً  قٌمة األكثراألنواع . فٌها أو المواقع التً ٌتم إنتاجها

(Ziziphus spina christi )سلوم  من سلوموالتوالً  المنتجة فً محافظات حضرموت وشبوة على

(ehrenbergiana Acacia )فً تهامة. 

 

 mellifera          تسمىالٌمنٌة  السبللة البلدٌة: معروفة فً الٌمن( HB)أربعة سبلالت من نحل العسل  -9
jemenitica Apis ، سوجترا فًصنفان: A.carnica  وA.m.fasciataى اإلٌطال ، الصنؾA.m. ligustica 

 .من خبلل التنقل المستمر واالنتقاء الطبٌعً تأقلمهاتم كل األصناؾ . A.m.lamarckii والصنؾ المصرى
 

 
قبل المٌبلد عندما كان الٌمن مزدهر  العاشرتربٌة النحل وانتاج العسل فً الٌمن ٌعود تارٌخها الى القرن  -11
عسل  واستمرت هٌمنة إنتاج .المرتبة الرابعة فً الٌمن القدٌمإلى وصلت تجارة العسل . البخور والعسلبشتهر وٌ

 وقمل النحل جنبا  إلى جنب نوسٌماالفاروا و حلمالقطاع بسبب انتشار أمراض تدهور عندما  السبعٌناتحتى النحل 
ثم تدخلت الحكومة من خبلل مشارٌع لحماٌة النحل وتعزٌز إنتاج . مع األمراض البكتٌرٌة، الفطرٌة والفٌروسٌة

نظمت وزارة  1998فً عام . من مصر وسورٌا( BHi)من خبلٌا النحل الحدٌثة  وشملت المشارٌع المقدمة. العسل

األلمانً بهدؾ اإلرشاد، التدرٌب ونشر  - مشروع العسل الٌمنً األلمانى دعمال، ومن خبلل (MAI)الزراعة والري 

 .الحدٌثة الخلٌة تقنٌات
 

إال أن األكثر  .تنتج عسل النحل والمناطق اإلٌكولوجٌة فً الٌمن 21ومن المعروؾ أن جمٌع المحافظات  -11

 .الحدٌدة والحجة ،، تعز، لحجإبشبوة، حضر موت، أبٌن،  إنتاجٌة هً
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هذه . المناطق المختلفة من الٌمنأنظمة مندمجات المحاصٌل مع الؽابات التقلٌدٌة المتعددة موجودة فى  -12
اصٌل أو تربٌة الحٌوانات، مما ٌزٌد من مع زراعة المح الشجرٌةاألنظمة تمثل شكبل من أشكال التكامل بٌن األنواع 

األنواع األصلٌة األكثر شٌوعا فً هذه النظم الزراعٌة الحرجٌة التقلٌدٌة . اإلٌرادات العامة وٌحمً إنتاجٌة التربة

 Acacia negrii, A. tortilis, Cordia abyssinica, Dobera glabra, Ficus vasta, Tamarixهً
nilotica, and Z. spina-christi.  المجلوبة إدخال األنواعبفً اآلونة األخٌرة، فقد بدأ المزارعون الٌمنٌون 

األكثر شٌوعا المجلوبة األنواع . لتثبٌت الكثبان الرملٌة فً تهامة ومأربو واقٌة أحزمةكتستخدم  التى رٌعة النموس

 ,Azadirachta indica, Cononcarpus lancifolius, Melia azedaracht, Parkinsonia aculeata :هً
Prosopis chiliensis, and P. juliflora. . 

 

٪ 15و      ٪ من األفراد، 81 بنسبة ملكٌة خاصة األراضى هى. حٌازة األراضًبرتبط ملكٌة الموارد ت -13

لمشاركة فً بناء السدود وأنظمة الري بالقرون،  أهتمشعب الٌمن . ٪ من قبل الدولة5من المؤسسات الخاصة و

على الدوام  والمربٌٌن (BHi) خبلٌا النحل الحدٌثة عدد(. BK)ممارسة الزراعة المستقرة وتربٌة النحل  الراسخة فً

 طن فى عام 178 لتنتج 116911من  تقد زاد المناحل تشٌر إلى أن ىوزارة الزراعة والر سجبلت. فً ازدٌاد

 .2119طن فً عام  2486لتنتج  1 239 692إلى  2111
 

 صنادٌق. من الخشب طوٌل ورفٌعخلٌة ٌستخدم فٌها صندوق الٌمن تربٌة النحل فى فً ألسالٌب التقلٌدٌة ا -14

 12×12 ىسم وفى قطاعها العرض 111-81الخبلٌا الحدٌثة تقوم على نفس األساس وهى خشبٌة ٌتراوح طولها من 

وهذا ٌمكن . طٌنلدخول النحل وٌتم توصٌل إؼبلق العمق ومختومة بال Vفى الجبهة نجد مدخل الباب على شكل . سم

ن الخلٌة من أن تفتح فى نقطتٌن أن ٌكون أٌضا  من أنابٌب الفخار فى ثبلثة أقسام ومعتمدة على إطار معدنى، مما ٌمك  
 .بطولها

 

الٌرقات )وهى عبارة عن ( الحضنة)فإن الملكة والناتج عن الفقس  BHiفى كل خبلٌا النحل الحدٌثة  -15

النحل عن طرٌق المبنٌة طبٌعٌا  ( HC)امٌة من الخلٌة بٌنما تأخذ أقراص العسل تسكن المنطقة األم( والملكات النامٌة

خبلل  HCٌتم إستخراج أمشاط العسل . فى شكل قطع مكافا وتعلق طولٌا  إلعطاء الحد األقصى من التهوٌة والتبرٌد

ن اإلضطراب إلى داخل الجزء الخلفى من الخلٌة التى هى مختومة بالطٌن وبذلك تفتح بسهولة مما ٌسبب حد أدنى م
 .الحضنة

 

فى اإلرتفاع على حامل معدنى صفوؾ  4-3، مكدسة من فى صفوؾ خلٌة 111-11من تتكون المناحل  -16

 .والتى هى بدورها مؽطاة بورقة ببلستٌكٌة زرقاءمؽطى بالعشب أو أى مادة للتبرٌد، 
 

بعضهم ٌتخذ تربٌة : ب القطرىنشأت تربٌة النحل فى الٌمن وبقٌت فى أٌدى األفراد والعاببلت فى الجان -17
أو التجارة النحل حرفة أساسٌة فى حٌن أن األؼلبٌة من الممارسٌن لها ٌعتبرونها وظٌفة جانبٌة مع الزراعة 

 .هناك العدٌد من جمعٌات مربى النحل ولكنها لٌست فعالة. الصؽٌرة
 

من خبلل هٌبة البحوث  إختصاص وزارة الزراعة والرىالبحوث الزراعٌة وبحوث الؽابات واإلرشاد من  -18
 .الزراعٌة، اإلدارة العامة للؽابات والمراعى ومكافحة التصحر

 

 :بعد نضج العسل فإن مربى النحل ٌتخذ عدد من العملٌات التجهٌزٌة- 19

 وجمعها فى أوعٌة خاصة، HCحصد أقراص العسل  -

بعضها (. صفابح)لصدأ تعبأ فى حاوٌات من الحدٌد ؼٌر قابل ل( مختومة الشمع% 85)األقراص الناضجة  -

 ٌباع كما هو بحالته،
الحدٌثة تستخدم أجهزة الطرد  المناحلفى بعض . فصل العسل ٌدوٌا  أو عن طرٌق التسخٌن بالشمس -

 المركزى الكهربابٌة،
 ،فصل الشمع من العسل -
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 .كجم 14أو  7،  1تعببة العسل فى عبوات زجاجٌة أو ببلستٌكٌة وزن  -

 

% 321ملٌون نسمة مع نسبة نمو سكانى تصل إلى  2221الٌمن إلى وصل تعداد سكان  2118فى عام  -21

% 4626كانوا ٌعٌشون فى المناطق الرٌفٌة التى تخلو من الخدمات األساسٌة، وحٌث أن % 74سنوٌا  ومن بٌنهم 

من السكان فى مناطق تربٌة النحل ٌعٌشون % 45فى حٌن أن  .ٌوم/دوالر أمرٌكى 2منهم ٌعٌشون على أقل من 

أسر الفقراء واألفضل على  ٌملكهمن عسل النحل % 75و  25فإن  1999فى إستطبلع . ٌوم/دوالر 2 من لعلى أق

 .من إنتاج عسل النحل من قبل أسر الفقراء واألفضل كعمل لهم على الترتٌب% 78و  13وٌتم تسوٌق . الترتٌب

 
لٌة التنوع الحٌوى والتوازن تأتى عبر عملٌة تلقٌح النباتات والتى تؤثر على عمأهم فابدة لنحل العسل  -21

أسرة تعٌش فى رٌؾ الٌمن حٌث نجد أن  511111من مربى النحل ٌشكلون حوالى  88111نجد أن . الطبٌعى

خاصة بالنسبة لمحاصٌل نخٌل % 31-21بنسبة  نٌةاتعملٌة التلقٌح بواسطة النحل تزٌد من المحاصٌل الحقلٌة والبس

 .البلح، البن، العنب، المانجو والقطن
 

بعد عملٌات تجهٌز عسل النحل فإن المنتجٌن ٌبٌعون مباشرة لتجار التجزبة والمستهلكٌن أو وكبلء  -22
البعض ٌسوق منتجاته إلى الوكبلء مباشرة فى الدول العربٌة خاصة خبلل المهرجانات الدولٌة مثل القرٌة . التصدٌر

 .الدولٌة فى دبى أو معرض الخرٌؾ فى الكوٌت
 

من عسل النحل المنتج فى الٌمن ٌتم % 71فنجد أن . نطاق واسع كؽذاء ودواءعسل النحل ٌستخدم على  -23

طن  2411وٌقدر إجمالى إنتاج العسل فى السنوات القلٌلة الماضٌة بحوالى . ٌتم تصدٌره% 31إستهبلكه محلٌا  و

السعودٌة،  طن ٌتم تصدٌرها إلى المملكة العربٌة 811ملٌون دوالر أمرٌكى حٌث أن منهم  45بقٌمة تقدر بنحو 

ملٌون  11اإلمارات العربٌة المتحدة، الكوٌت، البحرٌن، قطر، األردن، مصر، سورٌا وبلدان أخرى بقٌمة تقدر بنحو 

 .دوالر أمرٌكى
 

 :الصمغ العربى فى السودان
 

تبزل هو مصطلح ٌطلق فى األصل على اإلفرازات التى ترتشح للخارج عندما ( GA)الصمػ العربى  -24

الصمػ العربى تم (. Acacia Senegalأكاسٌا سٌنٌجال ) Hashab treeأفرع شجرة الهشاب سٌقان أو ( تجرح)

أكاسٌا سٌنٌجال تعرٌفه من قبل الهٌبات التنظٌمٌة الدولٌة على أنه اإلفرازات المجففة من جذع وأفرع أشجار 
Acacia Senegal  أو أكاسٌا سٌالA.seyal  التابعٌن للعابلة البقولٌةLeguminosae .الرؼم من ذلك فإن الصمػ ب

فهو أكثر سهولة فى تفتٌته وأردئ من  Talhالطلح أو تسمى أشجار  A.seyalأكاسٌا سٌال الذى ٌنتج من أشجار 

 Acacia أشجار أكاسٌا سٌنٌجالالتعرٌؾ القدٌم ٌحدد الصمػ العربى على أنه إفرازات . Hashabالهشاب صمػ 
Senegal   ومرتبط به إرتباطا  وثٌقا. 

 
ؼرب دارفور، شمال دارفور، جنوب دارفور، : نتاج اإلجمالى للصمػ العربى ٌمتد إلى تسع والٌات هىاإل -25

 .ؾشمال كوردوفان، جنوب كوردوفان، النٌل األبٌض، سنار، النٌل األزرق وجدار
 

األشجار المنتجة للصمػ تزدهر فى منطقة السفانا فى وسط السودان سواء فى مناطق قلٌلة أو كثٌرة  -62
األعشاب األكثر شٌوعا  والموجودة معها هى  .A.melliferaو  Balanites aegyptiacaر باإلشتراك مع األمطا

Aristida pallida ،Eragrostis tremula وCenchrus biflorus. 
 

فان، وٌتم إنتاج الصمػ العربى بنفس الممارسات النموذجٌة إلستخدام األراضى التى كانت سابدة فى كورد -27
ٌتم ممارسة نظام مندمجات المحاصٌل مع . الشجٌرات –زراعة متنقلة مع أو بدون فترة إراحة ؼرب السودان ك

كوسٌلة إلستعادة خصوبة التربة وتعزٌز إنتاج الصمػ  Acacia Senegalأكاسٌا سٌنٌجال  األشجار بزراعة أشجار

ٌعتبر واحدا  من أكثر  Acacia Senegalنظام مندمجات المحاصٌل مع الؽابات التقلٌدى والخاص بزراعة . العربى

األشكال نجاحا  فى إدارة الؽابات الطبٌعٌة فى األراضى الجافة اإلستوابٌة وتعتبر مستدامة من حٌث فوابدها البٌبٌة، 
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نظام المندمجات مع الصمػ العربى المعتمد على المعارؾ األصلٌة المرتبط مع نظام إنتاج . اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة
قبل المزارعٌن فى مجتمعات حزام الصمػ مع مرور الوقت الطوٌل، وهذا هو النظام المستدام  الصمػ المكتسب من

 .طالما حافظت على طول دوراتها
 

، الدخن Sorghium bicolor  ٌتم إدارة أشجار الصمػ العربى مع المحاصٌل الزراعٌة مثل الذرة الرفٌعة -28

Pennisetum typhoideumالفول السودانى ، Arachis hypogeae السمسم ،Sesamum indicum 

خصوبة التربة بعد  لحفظسنة  15-11نظام المندمجات هذا ٌسمح بفترة من . Hibiscus sabdariffa والكركدٌة

 .فترة قصٌرة من زراعة األراضى الصالحة للزراعة
 

من األراضى المخصصة إلنتاج الصمػ تعتبر مملوكة للقطاع الخاص، والبقٌة تمتلكها % 87حوالى  -29

 .هكتار 611111بساتٌن الصمػ التى ٌملكها المزارعون نظمت فى رابطة المنتجٌن لمساحة قدرها . الحكومة

 
على الرؼم من نوبات الجفاؾ الدورٌة، الحروب األهلٌة فى حزام الصمػ فإن السودان قد أستمر فى إنتاج  -31

 .حرجٌة وخطط اإلدارةالصمػ العربى بكمٌات ونوعٌات بأسعار معقولة من خبلل مختلؾ السٌاسات ال
 

 :إنتاج الصمػ ٌشمل مرحلتٌن -31
 

ٌجمع  talhaٌتم جمعه بعد البزل، فى حٌن أن صمػ الطلح  hashabصمػ الهشاب : البزل وجمع الصمػ: أوال  

عمل )بعد اإلصابة . الطرق التقلٌدٌة للبزل تكون بإستخدام أداة مصممة خصٌصا  لذلك. كنتٌجة لئلفرازات الطبٌعٌة
بعد خمسة أسابٌع من عملٌة الجمع . كل قطرات الصمػ على األسطح المكشوفة وتترك لتجؾ وتتصلبتتش( الجرح

ٌوم حتى نهاٌة شهر فبراٌر لتصل فى النهاٌة إلى  15األولى، ٌتم الجمع دورٌا  من نفس األشجار على دورات كل 

 .خمس أو ست مرات للجمع
 

عن طرٌق المنتجٌن وفٌما بعد عن طرٌق كبار التجار ( التصنٌؾ) ٌتم التنظٌؾ والفرز: مرحلة ما بعد الحصاد. ثانٌا  
 .بعد البٌع فى أسواق المزاد

 
منتجى الصمػ العربى، تجار القرى الصؽٌرة، جمعٌات الصمػ العربى وشركات الصمػ العربى تشارك  -32

زل، الجمع، التصنٌؾ، ، الب(تجدٌد األشجار)بروتوكول كامل إلعادة إكثار األشجار . بشكل جماعى فى تنظٌم اإلنتاج
العملٌات األولٌة والتسوٌق تم وضعه للصمػ العربى عن طرٌق المزراعٌن السودانٌن، رجال الؽابات ورجال 

 .األعمال
 

فى السنوات األخٌرة تم تطوٌر األبحاث الخاصة بالصمػ العربى لتشمل تحسٌن اإلنتاج، التسوٌق،  -33
المؤسسة الوطنٌة . صفات، األٌكولوجى والبٌبة للصمػ العربى، الموا(علم وظابؾ األشجار)فسٌولوجٌا األشجار 

جمعٌات منتجى الصمػ العربى، ات للمجتمعات المحلٌة، ٌللؽابات تنشر سنوٌا  برامج اإلرشاد من خبلل مكاتب الوال
 .المنتجٌن، المزراعٌن وؼٌرهم من المرتبطٌن بالصمػ العربى

 

 :وهذا ٌشمل عدد من األنشطة، من أهمها ما ٌلى. الخاصٌجرى تجهٌز الصمػ عن طرٌق شركات القطاع - 34

 

(: HPS)منتقاه ٌدوٌا  ومختار . 1:تجارة الصمػ الدولٌة تعرؾ ثبلث درجات من الصمػ الخام: التدرٌج. أ

مكسور أو مقسم : صمػ تدرٌجه نظٌؾ. 2الخام ؼٌر مكسور أو مقسم إلى كرٌات نظٌفة من الصمػ العربى، 

 .التدرٌج أو التنظٌؾ/ ٌنتج عن عملٌات الؽربلة : ؼبار. 3 ها أبعاد محددة،إلى كتل حبٌبٌة لٌس ل

 

مم وبحد أدنى  14بحجم حده األقصى ( آلٌا  )حبٌبات صمػ كسرت مٌكانٌكٌا  : صمػ مطحون. 1: التجهٌز. ب

مٌكرون وهى  211مسحوق أبٌض ناتج من ؼربال فتحاته : المسحوق المٌكانٌكى. 2. مم 8مم وفى مدى  3
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مٌكرون والذى ٌنتج  111مسحوق ناتج من ؼربال فتحاته : الرزاز المجفؾ. 3. جة عن السحق المٌكانٌكىنات

من عملٌة ٌتم فٌها إذابة الصمػ فى الماء ثم إستخدام الطرد المركزى إلزالة الشوابب ثم تتم البسترة ورشها 
 .فى الهواء على هٌبة رزاز فى وجود الهواء الساخن لتبخٌر الماء

 

إلى  فى عملٌة اإلنتاج بداٌة من عملٌة البزل فى األشجار (النساء والرجال)تشارك المجتمعات المحلٌة - 35

إجمالى . شرعت المؤسسة الوطنٌة للؽابات فكرة جمعٌات الصمػ العربى لتطوٌر اإلنتاج. الجمع، التنظٌؾ والتدرٌج

 .1,881,800تضم فى عضوٌتها  1481عدد الجمعٌات المسجلة ٌبلػ حوالى 

 

ٌنتج من قبل المنتجٌن األفراد وٌتم تصدٌره عن طرٌق القطاع الصمػ  طوال القرون الماضٌة كان - 36

تم تأسٌس شركة ذات مسبولٌة عامة وهى شركة الصمػ العربى ومنحت اإلمتٌاز بإعتبارها  1969فى عام . الخاص

هٌبة تنظٌمٌة وهى هٌبة الصمػ العربى وأنشبت  2119تم إزالة اإلمتٌاز فى عام . المصدر الوحٌد للصمػ الخام

(GAB .)ؤلة عن وضع نظام فعال للمراقبة وتنظٌم األسواق المحلٌة، سهذه الهٌبة هى المهٌمنة والمنظمة والم

. متابعة تنفٌذ السٌاسات مع المؤسسات الحكومٌة أو الخاصةوإستراتٌجٌات الدولة، السٌاسات، التوجٌهات، القواعد 

لضمان اإلنتاج، التموٌل، ( GASE)أنشأت بورصة الصمػ العربى  GABة الصمػ العربى فإن هٌب 2111فى عام 

 .ومراقبة الجودة والتسوٌق
 

حزام أشجار الصمػ بمثابة حاجزا  : الفوابد البٌبٌة، اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة للصمػ العربى ال تحصى- 37

ٌعتبر هذا الحزام موببل  طبٌعٌا  . ؾ الصحراءمن المساحة الكلٌة للسودان من زح% 41أكثر من طبٌعٌا  لحماٌة 

وهذا الحزام هو قاعدة الموارد بالنسبة لمعظم إنتاج السودان من الحبوب . من النباتات والحٌواناتلمجموعة واسعة 
وٌقدر أن ستة مبلٌٌن شخص فى جمٌع أنحاء الببلد تعتمد . الؽذابٌة األساسٌة، المحاصٌل النقدٌة والثروة الحٌوانٌة

ٌلعب الصمػ العربى دورا  هاما  بوصفة مصدرا  ربٌسٌا  للنقد األجنبى، وهو ما ٌمثل . ى الصمػ العربى فى الدخلعل

 .من الدخل السنوى للصادرات ؼٌر النفطٌة% 1326

 

السودان كمصدر للصمػ العربى منذ الحضارات القدٌمة السودانٌة والمصرٌة والتى كانت تستخدم عرؾ - 38

فى أوابل القرن الثامن عشر نقل . معابدهم ومبلبس موتاهم ءلمرضى وفى تحنٌط موتاهم، طبلالصمػ فى عبلج ا
. التجار العرب الصمػ العربى من موانى البحر األحمر والبحر األبٌض المتوسط إلى أوروبا ومن هنا جاءت التسمٌة

ة للسودان حتى إدخال القطن إلى وكان الصمػ العربى المصدر الربٌسى للعابدات ومصدر األرباح النقدٌة الخارجٌ

ملٌون دوالر  81ر الصمػ العربى حوالى ٌاألرباح النقدٌة السنوٌة الحالٌة من تصد. 1921السودان فى عام 

 .أمرٌكى
 

فى وقت مبكر من األلفٌة الثانٌة قبل المٌبلد أستخدم المصرٌون القدماء الصمػ العربى فى الؽذاء، المواد - 39

وضع )لٌا  فإن الصمػ العربى ٌستخدم فى المشروبات الؽازٌة، نشا الؽسٌل وفى التجصٌص مح. البلصقة والطبلء
لزٌوت الحمضٌات فى مشروبات  بالطلب العالمى على الصمػ العربى بسبب خصابصه الفرٌدة كمستحل(. اللزق

. ثبت وكمادة الصقةجمٌل، األدوٌة، الحلوٌات، العلكة، ومالفواكه ومشروبات الكوال، مثخن، موثق، مستحضرات الت
مؤخرا  فإن الصمػ العربى أصبح العنصر . فى الصٌدلة والحلوٌات والتصوٌر الفوتوجرافى إستخدمات أخرى

وعنصرا  ربٌسٌا  من األؼذٌة الصحٌة بسبب محتواه العالى من األلٌاؾ القابلة للذوبان وإنخفاض سعراته  الؽذابى
 .الحرارٌة

 

المستهلك الربٌسى للصمػ هى دول . تاج وتجارة الصمػ العربى العالمٌةمن إن% 81السودان ٌهٌمن على - 41

. ومع ذلك فإن كمٌات ضبٌلة تذهب إلى الٌابان ودول من الشرق األقصى. ؼرب أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ٌطالٌا، ألمانٌا، المملكة المتحدة، الٌابان، فرنسا، إ: هى من السودان لصمػ العربىالتى تستورد االدول الربٌسٌة 

 .الدانمرك، بلجٌكا، أسبانٌا، الٌونان، هولندا، البرتؽال وإٌرلندا
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 الفستق فى جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة
 

تنمو فى المناطق القاحلة من العالم على مقربة من خط  شجرة الفستق تعتبر شجرة صؽٌرة نسبٌاُ وؼالبا  ما- 41

متر فوق سطح البحر  1811إلى إرتفاع ( سبٌل المثال أتٌكا، الٌونانعلى )من سطح البحر وهى تنمو . 31العرض 

توفر ما ٌكفى من ساعات البرودة فى الشتاء  مزٌج من خطوط العرض واإلرتفاع(. على سبٌل المثال كرمان، إٌران)
 .والصٌؾ الحار الطوٌل المشمس وهى ظروؾ إنتاج المحاصٌل قابلة النمو

 

هذا ٌسبب عادة تبادل الحمل، الشهٌرة جدا  فى . على خشب عمرة سنة واحدة شجرة الفستق تحمل جانبٌا  - 42

 .إنتاج الفستق مع عواقب تجارٌة واسعة
 

وكل نوع  Pistaciaنوع فى جنس الفستق  11الفستق التجارى هو النوع الوحٌد الصالح لؤلكل من بٌن - 43

ثل ما فى الفستق، ولكن األسم ٌرجع بشكل عام إلى العدٌد منها م. ٌتمٌز بقدرته على إفراز التربنتٌن أو المصطكى

وٌنتمى إلى عابلة . Pistacia vera L هو( العلمى)البلتٌنى  األسم. الثمرة الصالحة لؤلكل بشكل تجارى

Anacardiaceaeوتشمل . اقم، الذى ٌنتمى إلٌها أٌضا  الكاجو، المانجو، اللببلب السام والبلوط، شجرة الفلفل والس

، P.terebinthus ،P.palaestina ،P.lentiscus ،P.chinensis: هى خرى من الفستقاألنواع األ

P.afghanistania  وP.atlantica. 
 

األوراق فى وضع . متر فى الطول 15-5شجٌرات وأشجار صؽٌرة تنمو إلى  نباتات الفستق عبارة عن- 44

كل األنواع ثنابٌة . وراق إعتمادا  على النوعاأل( متساقطة)متبادل رٌشٌة مركبة، ومنها مستدٌم الخضرة أو نفطٌة 

 81الجنس عمره ٌقدر بحوالى  .P.atlanticaالجنس ولكن لوحظت بعض الحاالت الفردٌة أحادٌة الجنس للنوع 

 2متر فى القطر واألشجار تصل إلى  1سنة لؤلشجار لكى تصل إلى  211قد ٌتطلب األمر أكثر من . ملٌون سنة
سم نادرة فى معظم المناطق وفى بعض المناطق فإنه ٌتم  51األشجار التى تزٌد عن . هامتر فى القطر تم معرفت

 .سم 31حصاد األشجار عندما تصل إلى 

 

زراعة الفستق تنتشر فى عالم البحر األبٌض المتوسط حٌث أزدهرت بشكل مستمر فى سورٌا وتركٌا - 45

منذ السبعٌنات فإن الفستق أصبح محصول . تأخرةوالفستق معروؾ منذ العصور القدٌمة الم. والٌونان وصقلٌة

: وهذه المناطق تشمل. شمال وجنوب خط اإلستواء 31التى تقع حول خط العرض  تجارى فى عدٌد من البلدان

 .كالٌفورنٌا، شمال أفرٌقٌا، نٌوساوث وٌلز فى أسترالٌا، جنوب أفرٌقٌا، أفؽانستان وشٌلى
 

جمٌع البذور . النباتٌة فهى ثمار فردٌة البذرة من الناحٌة. ٌد متعددة الثمارثمار الفستق الفردٌة تنمو فى عناق- 46

فى الفستق (. النواة)ٌحٌط بالبذرة ( قشرة)تتكون من ثبلثة أجزاء، ؼبلؾ خارجى صلب، لب لحمى وؼبلؾ داخلى 
 .بعكس الفاكهة ذات النواة الحجرٌة( تؤكل)فإن البذرة هى التى تستهلك 

 

كجم من البذور أو  51شجرة فستق تنتج حوالى  كل. امالتجارٌة فى كٌفٌة فتح إنفصالهتختلؾ األصناؾ - 47

تتم عملٌة التلقٌح . األشجار تبدأ فى اإلزهار مع وصول الطقس الدافا فى أواخر مارس. كل سنتٌن 51111حوالى 

ٌكل وقشرة البذرة عن طرٌق حبوب اللقاح المذكرة مع الجزء المؤنث وذلك مع رٌاح شهر أبرٌل وٌتم تكوٌن ه
شهر ٌونٌو نجد أن البذرة داخل القشرة تبدأ فى أخذ األبعاد وتتوسع سرٌعا  قبل نهاٌات . بالكامل فى منتصؾ ماٌو

 .وتكون البذور جاهزة للحصاد منذ بداٌة سبتمبر. وبحلول أول أؼسطس نجد أن البذرة تملا القشرة
 

واأللٌاؾ والمواد المضادة لؤلكسدة والدهون ؼٌر المشبعة  بذور الفستق مصدر ؼنى بالفٌتامٌنات والمعادن- 48

وبالمقارنة فإن حجم معٌن من بذور الفستق توفر المزٌد من العناصر المؽذٌة أكثر . وذلك إلتباع نظام ؼذابى صحى
 .من المكسرات األخرى والوجبات الخفٌفة
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نشرت إدارة األؼذٌة والعقاقٌر . ٌة للفستقهناك العدٌد من الدراسات التى تسلط الضوء على الفوابد الصح- 49

ٌومٌا  من الفستق ( جرام 45حوالى )أونصه  125بالموافقة على أن األدلة العلمٌة تشٌر إلى أن تناول  2113بٌان فى 

وذلك طبقا  " السا"وهو الكولٌسترول  LDLالفستق قد ٌساعد فى الحد من . قد ٌقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب

فى مجال البحوث فى جامعة والٌة بنسلفانٌا، فإن الفستق وعلى وجه . 2118خرى نشرت فى عام لدراسة أ

مع زٌادة ( LDLكولٌسترول )الخصوص ٌؤدى إلى إنخفاض كبٌر فى مستوٌات البروتٌن الدهنى منخفضة الكثافة 

 .مستوٌات مضادات األكسدة فى مصل عدد من المتطوعٌن
 

فى إٌران هى إقلٌم كرمان، الذى ٌقع فى جنوب شرق الببلد القاحل وتقع المنطقة الربٌسٌة المنتجة - 51

بابك،  –رافسنجان، أنار، كرمان، سٌرجان، زاراند، شاهرى الزراعات واسعة النطاق فى المناطق القرٌبة من 

 طن من المحصول المجفؾ بالقشرة 137111هكتار و  219111كرمان بإجمالى )رافار، راٌان وؼٌرها من المدن 

جوموبى، سمنان،  –أى  –رازافى، ٌزد، فارس، خراسان  –أى  –أٌضا  نجد أن خراسان ( 2111وهو إنتاج عام 

بمجموع )تان، مكازى، أصفهان، قم، قزوٌن، طهران والمحافظات األخرى فى إٌران سبلوشٌ –أو  –سٌستان 

المجفؾ فى القشرة حسب  طن من محصول الفستق 211111هكتار وتنتج  292111مساحات فى إٌران تصل إلى 

 (.2111إحصابٌات اإلنتاج فى 

 

ملكٌة بساتٌن الفستق، الصناعة القابمة على الفستق والتصدٌر واإلستٌراد كلها أنشطة تجارٌة تنتمى إلى - 51

 .القطاع الخاص سواء كانت أفراد أو شركات
 

شجٌرات الفستق المزروعة وفى البرٌة العمرٌة وأقسام األقطار ل أشارت دراسة حدٌثة على التوزٌع، الفبات- 52

  .بأن هناك إستدامة طوٌلة األجل فى اإلنتاج فى جمهورٌة إٌران اإلسبلمٌة
 

من المساحة المزروعة بالعالم، ولكن هناك عدد قلٌل من % 53معظم اإلنتاج ٌأتى من البساتٌن التى تمثل - 53

إستمرت فى طبٌعتها وتم إدارتها ( P. atlantica)ىاألماكن، كما هو الحال فى جبال زاجروس، حٌث الفستق البر

الفستق البرى المعروؾ باسم بانٌه فى إٌران هو النوع األكثر أهمٌة من . على نطاق واسع للمجامٌع شبه الطبٌعٌة
 .الناحٌة االقتصادٌة لسكان الرٌؾ فى مناطق الؽابات الطبٌعٌة

 

الزراعة، عملٌات ما بعد : الصناعة التى تقوم على الفستق فى إٌران تتكون من ثبلثة قطاعات ربٌسٌة- 54

 .الحصاد والتجارة
 

هناك . سنوات للوصول إلى اإلنتاج الكبٌر 11إلى  7تزرع أشجار الفستق فى البساتٌن وتأخذ ما ٌقرب من - 55

ة اإلنتاج فى األشجار ذات وتبلػ ذر. أثقل فى سنوات بالتبادل تبادل لحمل الثمار فى اإلنتاج بمعنى أن الحصاد ٌكون

شجرة مذكرة واحدة تكفى . ٌتم تقلٌم األشجار عادة  إلى الحجم الذى ٌسمح بسهولة الحصاد. عاما  تقرٌبا   21عمر 

 .شجرة مؤنثة 12إلنتاج لقاح إلى 

 

تق تجارٌا  فى إٌران بتوسع من حوالى بدأت زراعة الفس. أشجار الفستق زرعت فى إٌران منذ آالؾ السنٌن- 56

ٌقدر أن كمٌة الفستق المنتجة فى إٌران قد . وقد استمر االتجاه التصاعدى لئلنتاج منذ ذلك الحٌن. مابة عام مضت

تجاوز متوسط اإلنتاج على . 1975طن فى عام  25111طن فى الخمسٌنٌات إلى حوالى  2111ارتفعت من حوالى 

 .طن 151111األخٌرة من األلفٌة الثانٌة  مستوى الببلد فى السنوات

 

من المزارعٌن ٌقومون بحصاد المحصول من مساحة حوالى  151111فى الوقت الحاضر ٌوجد حوالى - 57

من اإلنتاج ٌأتى من صؽار المنتجٌن % 71هكتارمن بساتٌن الفستق على الصعٌد الوطنى، أكثر من  291111

الطاقة اإلنتاجٌة السنوٌة من الفستق حوالى نجد أن حالٌا  (. هكتار أو أقل 2أولبك الذى ٌدٌرون بساتٌن مساحتها )

متوسط اإلنتاج السنوى للفستق المزروع . بساتٌن الفستق فى إٌران ٌتم فٌها الحصاد ٌدوٌا  كل  .طن مترى 281111
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كجم لكل  3111إلى  311المزارع الفردٌة قد تنتج من . كجم لكل هكتار 811 فى البساتٌن فى إٌران ٌصل إلى

 .هكتار
  

ومن المأمول أن المساحات المزروعة فى المناطق الجدٌدة مع وفرة الموارد المابٌة من قبل الشركات بدال  - 58

رابطة الفستق فى . من األفراد من شأنه فى المستقبل إفساح الطرٌق أمام إنشاء بساتٌن حدٌثة على نطاق صناعى
 .ات من خبلل المشروع النموذجى لبساتٌن الفستقإٌران تروج بالفعل لمثل هذه المبادر

 

الضخم، المستدٌر، الطوٌل، نواة البذرة : مجامٌع ربٌسٌة 5أو  4وفقا  للشكل الخارجى للفستق فهو ٌقسم إلى - 59

 (.المؽلقة)، البذرة بالقشرة (بدون قشرة)
 

النبات والبساتٌن فى مدٌنة من قبل قسمى وقاٌة  1961بدأت البحوث على إنتاج الفستق فى إٌران فى - 61

ونظرا  ألهمٌة إنتاج الفستق . رافسنجان، وهى المنطقة الربٌسٌة من حٌث المساحة المتزاٌدة فى إٌران لزراعة الفستق

من خبلل الجمع بٌن ( IPRI)فى الصحراء والمناطق القاحلة من الببلد فقد تم إنشاء معهد بحوث الفستق اإلٌرانى 

فى الوقت الحاضر هناك . 1993الفستق واستكملت مع أربع إدارات جدٌدة فى عام ( أقسام)ت البحوث السابقة إلدارا

عبلوة على ذلك هناك محطات البحوث الستة تحت . التى تتناول جوانب مختلفة من إنتاج الفستق IPRIستة أقسام فى 

ؤلقسام المختلفة ومحطات البحوث المجموعة العلمٌة ل .إشراؾ المعهد فى مناطق مختلفة لزراعات الفستق فى الببلد

 .فنى 15باحث و 35تبلػ 

 

صناعة تجهٌز الفستق فى إٌران تتحرك تدرٌجٌا  من التقلٌدٌة، منخفضة القدرة، المنزلٌة أو المزرعٌة، - 61

. وحدات تجفٌؾ شمسٌة متخصصة، محطات صناعٌة  ذات قدرة عالٌة باستخدام الهواء الساخن المدفوع للتجفٌؾ
 .فإن محطات التجهٌز عملت كمركز خدمة للمزارعٌنتقلٌدٌا ، 

 

على الرؼم . طن من الفستق الطازج ٌومٌا   351حالٌا  فإن أكبر محطة لتجهٌز الفستق فى الببلد تعمل بقدرة - 62

 . من صؽر قدرة المحطة إال أن العدد اإلجمالى من وحدات التجهٌز المٌكانٌكٌة كبٌرة وتزداد سنوٌا  
 

وذجٌة اإلٌرانٌة لتجهٌز الفستق والتى تعمل على الفستق الطازج الذى تم حصاد خطواتها المحطة النم- 63

الوزن، التفرٌػ، أخذ العٌنات، التقشٌر، التعوٌم فى خزان الماء، التسخٌن، دفع الهواء الساخن المستمر : كاآلتى
انٌكى للبذرة بدون القشرة الصلبة، للتجفٌؾ، إزالة تامة للقشرة الملتصقة، المجفؾ والتجفٌؾ الشمسى، الفصل المٌك

 .أو إختٌار الجدول والتعببة/تدرٌج الحجم مٌكانٌكٌا ، الجمع عن طرٌق الحزام الناقل و
 

تعتبر إٌران هى . طن 150000تجاوز متوسط اإلنتاج على مستوى الببلد فى السنوات األخٌرة من األلفٌة - 64

 .طن مترى 300000 أكبر منتج ومصدر للفستق مع إنتاج سنوى ٌصل إلى

 

هناك سٌاسٌات وتشرٌعات مختلفة متعلقة بقطاع الؽابات . وزارة الزراعة هى المسبولة عن قضاٌا البستنة- 65

 .التى تؽطى مسابل الفستق
 

وهى تقدم . هى منظمة ؼٌر حكومٌة وطنٌة مسبولة عن تطوٌر هذه الصناعة (IPA)رابطة الفستق اإلٌرانى - 66

ها وذلك بهدؾ تعزٌز مصالحها فضبل  عن مصالح صناعة الفستق اإلٌرانى ككل سواء داخل خدمات مختلفة ألعضاء
 .إٌران أو دولٌا  

 ملٌون شخص ٌعتمدون على إنتاج  1.5نحو . مزارع الفستق لها العدٌد من الفوابد اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والبٌبٌة

 

 .طن 30000      2010كان اإلستهبلك المحلى فى عام . الفستق لكسب معٌشتهم- 67
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نحو . الفستق ٌعتبر سلعة إستراتٌجٌة لجمهورٌة إٌران اإلسبلمٌة وٌتصدر أكبر الصادرات ؼٌر البترولٌة- 68

الصادرات السنوٌة فى حدود . من التجارة العالمٌة للفستق تأتى من إٌران%  60من إنتاج العالم من الفستق و   55٪

ٌون دوالر أمرٌكى، وبشكل كبٌر إلى اإلمارات العربٌة المتحدة، هونج بل 1.5طن بقٌمة تقدر بحوالى  160000

الدول المنتجة والمصدرة األخرى تشمل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، سورٌا، تركٌا . كونج، روسٌا، ألمانٌا وأسبانٌا
 .والٌونان

 

األول بإنتاج ٌبلػ  حٌث تحتل إٌران المركز 2002طن فى  548759بلػ إنتاج الفستق فى العالم نحو - 69

 .طن 26000طن والصٌن  39208طن، سورٌا 40000   طن، تركٌا 127000طن، الوالٌات المتحدة  300000

 
 :روزمارى فى تونس

 

" ندى البحر"        رفٌا  حالبلتٌنٌة التى تعنى " إكلٌل الجبل"بحكم التعرٌؾ، فإن الروزمارى اسم مشتق من - 71

عة فى كل أنحاء وبة التى تنتمى إلى البحر األبٌض المتوسط والتى أصبحت اآلن مزرفى إشارة إلى أصول هذه العش
 .العالم

 

المعروؾ عن أفضالها العبلجٌة فإن زٌت روزمارى ٌستخدم لتسهٌل حركة األمعاء، تهدبة السعال، تحفٌز  - 71

 .المرارة والجهاز التنفسى وكذلك لعبلج آالم المعدة
 

ق، مستدٌم الخضرة، أوراقه بهو نبات عشبى خشبى معمر ذو ع  (Rosmarinus officinalis)روزمارى- 72

 .، والتى ٌنتمى إلٌها أٌضا  عدٌد من األعشاب األخرىFam: Lamiaceae ٌةعوهو عضو فى العابلة النعنا. إبرٌة

 

األنواع . Rosmarinusهو واحد من نوعٌن إثنٌن فى جنس  Rosmarinus officinalisهذا النبات - 73

م تسمٌته فى القرن الثامن عشر ت. ، فى تونسR. eriocalyxخرى هى وثٌقة الصلة ولكنها أقل فى القٌمة التجارٌة األ

النباتى كارولوس لٌنٌوس، ولم ٌطرأ علٌه أى تؽٌٌر كبٌر منذ ذلك الحٌن من ( التصنٌؾ)رجل الطبٌعة والتقسٌم من 

 .(Iklil)" إكلٌل"أسمه العربى . الناحٌة التصنٌفٌة

 

متر فى الطول ونادرا  ما  1.5تشر، الشكل العمودى ٌصل إلى نشكل النبات ٌتراوح ما بٌن العمودى والم- 74

مللٌمتر سطحها العلوى أخضر  2-5سم وعرضها  2-4األوراق مستدٌمة الخضرة، ٌصل طولها . متر 2ٌصل 

الناضجة والصحٌة وٌحدث  اإلزهار ٌحدث بصورة عادٌة فى النماذج. والسفلى أبٌض مع شعر صوفى قصٌر كثٌؾ
لون األزهار . فى الصٌؾ فى الشمال، ولكن النباتات ٌمكن أن تزهر باستمرار فى المناخات ذات الشتاء الدافا

 .ٌختلؾ ما بٌن األبٌض، الوردى، األرجوانى أو األزرق
 

صا  فى وبسبب أنها جذابة وتتحمل بعض درجات الجفاؾ فإنها تستخدم فى المناظر الطبٌعٌة وخصو - 75

روزمارى . وٌعتبر أنه من السهل نموها للبستانٌٌن المبتدبٌن وهى مقاومة لآلفات. المناطق ذات مناخ البحر المتوسط
وهى تنمو بصورة أفضل فى الظروؾ . تنمو على التربة الطمٌٌة الهشة جٌدة الصرؾ فى وضع مشمس مفتوح

هلة التقلٌم إلى أشكال واستخدمت فى الحدابق المشذبة شجرة الروزمارى س. ةصوبالمتعادلة أو القلوٌة متوسطة الخ
ٌمكنها . إلٌقاؾ نموها العشوابى( مةلمق)فمن األفضل اإلبقاء علٌها مشذبة ( القدور)عندما تزرع فى األوانى . فنٌا  

سم وإزالة بعض األوراق من أسفل هذه العقلة  10-15التكاثر خضرٌا  عن طرٌق قطع جزء من الفرع بطول 

 .باشرة فى التربةوتزرع م
 

 ,Rosemaryمثل   (AP)تونس بلد من ببلد البحر األبٌض المتوسط حٌث العدٌد من النباتات العطرٌة - 76

comminus, Thymus capitatus, Myrtus  روزمارى ٌعتبر منتج دابم . وؼٌرهم التى تنمو بصورة طبٌعٌة

 .ٌل والؽذاء إلخحٌوى ومقاوم طبٌعٌا  وٌستخدم فى الصٌدلة ومستحضرات التجم
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بسبب قٌمتها اإلقتصادٌة، البٌبٌة واالجتماعٌة، فإن روزمارى تم اإلهتمام بها من قبل وزارة الزراعة - 77

(MOA)  ،التى استثمرت بشكل كبٌر فى حماٌتها وترشٌد إستخدامها من خبلل البحوث، التخطٌط والتطوٌر، اإلنتاج

 .اإلكثار وتثمٌن المنتج
 

التى تنمو عادة فى حماٌة النباتات األخرى تحت ؼابات  (Chamaephyte)عمر روزمارى نبات م- 78

وهى توجد فى . Juniperus spالعرعر  أو Pinus halepensis، Tetracnilys articulataالصنوبر الحلبى 

حٌوى للبحر ولكنها سابدة على نطاق واسع فى المناخ ال. مختلؾ األمنخة الحٌوٌة من شبه الرطبة حتى القاحلة الفقٌرة
 .المتوسط شبه الجاؾ

 

: ٌروان، سٌلٌانة وزؼوان وفى الشمال الؽربىقالقصرٌن، ال: فى تونس وجدت روزمارى فى مركز الدولة - 79

م العثور أٌضا  على مساحات صؽٌرة فى الشمال الشرقى، وادى مدجردا، الكاب بون وحتى فى الجنوب ت. الكاؾ
 .مطماطة

 

. طبٌعٌا  فى صورة شجٌرات فى تكوٌنها حٌث أنها تمٌز مناخ البحر المتوسطروزمارى تنمو فى تونس - 81

: التى تتمٌز بالشكل الشجٌرى تتركب أساسا  من اتمجامٌع النبات. وهى مقاومة للجفاؾ لفترات طوٌلة

R.officianalis, Myrtus comminus, Arbutus unedo, Erica arborea, Pistachia lentiscus, Cistus 
monspellensis and C. laurifolius فى تونس فإن روزمارى تزرع أٌضا  ولكن فى المناطق المحظورة. 

 

ٌملك . هكتار تشؽلها شجٌرات روزمارى 340.494لتشمل % 90الؽابات فى تونس تملكها الدولة منها - 81

. حفظ اإلنتاج المستداممسبولة عن إدارتها وإستعبللها بهدؾ  وزارة الزراعة . هكتار 4300القطاع الخاص حوالى 

تضع وتنفذ خطة عمل على مدى من سنتٌن إلى خمس سنوات بالتناوب ووفقا  لحالة  GDFالمدٌرٌة العامة للؽابات 

 . الموارد
 
هذا األسلوب من االستؽبلل . سنوات بالتناوب 5، 3، 2   تقسم المنطقة كلها إلى مجموعات على أساس- 82

 .طاء النباتى لشجٌرات الروزمارىالمستمر للرقابة ٌضمن تجدٌد الؽ

 
بضمان إستؽبلل الموارد على نحو مستدام بعد نظام التناوب  GDFتشرٌعات الؽابات فى تونس تلزم - 83

 .وتقنٌات الحصاد المناسبة
 

 :نبات روزمارى ٌستخدم ألؼراض عدٌدة- 84

 ٌمكن . لبحر المتوسطٌتم استخدام أوراق روزمارى الطازجة أو الجافة فى المطبخ التقلٌدى لدول ا
 .إستخدامهم لعمل التشرب

  ،تستخدم األجزاء العلوٌة من روزمارى فى استخراج الزٌوت األساسٌة إلستخدامها فى العطور
 .المستحضرات الصٌدالنٌة والمنتجات التجمٌلٌة األخرى

 

ة التجفٌؾ من فى تونس فإن استؽبلل روزمارى ٌمتد فترتٌن، فترة التقطٌر من مارس حتى ٌونٌو وفتر- 85

 .أسلوب اإلنتاج ثابت وٌعتمد على اإلستخدام النهابى للنبات. مارس حتى سبمتبر
 

86  -

i. إستخدام األوراق الطازجة والمجففة. 
  هتجفؾ هذ.. مم ٌتم جمعها 5لهذا الؽرض فإن األجزاء العلوٌة من أؼصان وفروع أقطارها 

 .األجزاء بتركها فى الظل
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ii. ج الزٌوت األساسٌةإستخدام المستخلص إلستخرا. 
  إستخبلص الزٌوت األساسٌة تتم متبعٌن فى ذلك طرٌقة قدٌمة تقلٌدٌة تسمى االستخبلص ببخار

عندما ٌسخن . كجم 811بسعة حوالى " اإلنبٌق"توضع فى  (أوراق وأؼصان)اد صالح. الماء

ى أنبوب السباحة الماء فإن البخار ٌتجه خبلل المادة النباتٌة حامبل  معه الزٌوت األساسٌة وٌمر ف
بعد ذلك ٌتكثؾ البخار فى المتلقى وحٌث تبقى الزٌوت األساسٌة ألنها خفٌفة . فى الماء البارد

 .الوزن عن الماء على السطح
 

بلك القطاع الخاص فى اإلنتاج وتجارة مو( NGOS)تشارك الشركات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة -  87

رص العمل فى هذا النظام اإلنتاجى من استؽبلل المادة تم وضع عدٌد من األنشطة وخلق ف. الروزمارى
الخضراء من قبل السكان المحلٌٌن الستخراج الزٌوت األساسٌة بواسطة عملٌة تقطٌر متخصصة لنقل، لتخزٌن، 

 .لتجارة وللتصدٌر من قبل الشركات
 

ة لوضع خطة التالٌ DGF ،FHAٌتم تنظٌم استؽبلل روزمارى بواسطة المدٌرٌة العامة للؽابات -  88

وتنظم التجارة والتسوٌق عن طرٌق . وٌنظم بٌع حق االستؽبلل على أرض الدولة من قبل قانون الؽابات. عمل
 .قانون الدولة العام للتجارة الخارجٌة

 

 311إنتاجه ٌولد لهم دخبل  إضافٌا  ٌبلػ حوالى . زٌت روزمارى هو شبكة أمان للسكان المحلٌٌن-  89

هناك العدٌد من أصحاب المصلحة فى عملٌة إدارة روزمارى، اإلنتاج . مل فى السنةدوالر أمرٌكى لكل عا
من بٌن هؤالء نجد المؤسسات العامة، الشركات الخاصة، السكان المحلٌٌٌن، المنظمات ؼٌر . والتسوٌق

 .والقطاع الخاص GDAs، (NGOs)الحكومٌة 

 

 :بٌنها من. سلسلة روزمارى لها فوابد بٌبٌة جمة على الببلد-  91

  إذا تم إدارة الؽطاء النباتى من روزمارى بشكل صحٌح فهذا ٌجعله وسٌلة لمكافحة التصحر وحماٌة
 .التربة من االنجراؾ

  الؽطاء النباتى من روزمارى واألنواع المرتبطة بها تشكل موببل  للتنوع البٌولوجى الؽنى بما فى ذلك
 .الحٌاة البرٌة الؽنٌة

 ارى سوؾ ٌطور الملحقات بما فى ذلك تربٌة النحل وإنتاج المنتجات الحفظ الجٌد لنباتات روزم
 .البٌولوجٌة مثل عسل النحل

 

من بٌن . هناك فوابد أخرى قٌاسٌة معترؾ بها للمجتمعات الرٌفٌة والشرابح المختلفة من السكان-  91

 :هذه الفوابد، من المهم أن نذكر

 الوظابؾ الموسمٌة كل عامٌتم إنشاء آالؾ من . فرص العمل للسكان المحلٌٌن. 
 تنمٌة وتشجٌع الشركات الصناعٌة والتجارٌة. 
 المساهمة فى اقتصاد البلد بما فى ذلك كمصدر للعملة األجنبٌة. 

 

دوالر  28، كانت تكلفة إنتاج واحد كٌلو جرام من زٌت روزمارى حوالى 2111فى عام -  92

 .لنقل، التخزٌن والتجارةوهذا ٌشمل حصاد المنتج، التداول، التقطٌر، ا. أمرٌكى
 

وٌستهلك المتبقى فى السوق . من اإلنتاج الوطنى% 91فى المتوسط فإنه ٌتم تصدٌر أكثر من -  93

طن تجلب  151111الكمٌة التى ٌتم تصدٌرها سنوٌا  خبلل السنوات القلٌلة الماضٌة فى المتوسط هى . المحلٌة

إلى المملكة العربٌة السعودٌة، فرنسا، إٌطالٌا، ٌر بكثرة ٌتم التصد. ت األمرٌكٌةثبلثة مبلٌٌن من الدوالرا
 .المتحدة األمرٌكٌةوالوالٌات بلجٌكا، اإلمارات العربٌة 
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 فى لبنان( الجامد)الصنوبر الحجرى 
 

الصنوبر الحجرى هو واحد من أهم العناصر فى مراحل نباتات البحر األبٌض المتوسط فى جبل -  94

المثٌرة لؽاباته والشكل الممٌز وبذوره الصالحة لؤلكل تساهم فى القٌمة االقتصادٌة،  المناظر الطبٌعٌة. لبنان

 . Pinus pineaاالجتماعٌة، الثقافٌة والبٌبٌة للصنوبر الحجرى 

 

عادة  ما ٌطلق علٌها باٌن ناط فى اللؽة اإلنجلٌزٌة، بٌنون ( P. pinea)ثمرة الصنوبر الحجرى -  95

 (.hazelnutsبندق هو االسم العربى أٌضا  للبندق )دق باللؽة العربٌة فى الفرنسٌة وصنوبر أو بن
 

بذور األنواع . وهى بندق الصنوبر لؤلكل ٌنتج بذور صالحة( P. pinea)الصنوبر الحجرى -  96

الصنوبر . ال تستهلك  فى لبنان( P. brutiaو  P. halepensis)األخرى من الصنوبر النامٌة فى لبنان 

سنة وٌتم حصاد البندق من األشجار البرٌة لمدة  6111عته من أجل الحصول على البندق منذ الحجرى ٌتم زرا

 .طوٌلة جدا  فى بلدان البحر األبٌض المتوسط
 

من البروتٌن، فى حٌن أن بندق % 34 -11إعتمادا  على األنواع فإن بندق الصنوبر تحتوى على -  97

ٌتم تخزٌن المواد الؽذابٌة فى . ضا  مصدر لؤللٌاؾ الؽذابٌةوهى أٌ. الصنوبر الحجرى ٌحتوى على أعلى كمٌة
. ، فإن بندقة الصنوبر عبارة عن بذرة من الناحٌة النباتٌةىفى الطه الجنٌن فى مركز البندقة ولو أن البندقة

وفى بندق الصنوبر ؼٌر مزال القشرة فإن صبلحٌتها تكون . وٌجب إزالة القشرة قبل أن تؤكل بندقة الصنوبر
 . ل وذلك إذا تم حفظها جافة ومبردة عن البندق الذى أزٌلت قشورهأطو
 

وهى تشكل عنصرا  ربٌسٌا  . بندق الصنوبر ٌتم أكله فى أوروبا وآسٌا منذ فترة العصر الحجرى-  98

 .فى المطبخ اللبنانى وٌتم إضافتها إلى اللحوم، األسماك، السلطات، أطباق الخضار والحلوٌات
 

ٌخ، فإن ؼابات الصنوبر الحجرى تم استؽبللها بصورة مفرطة على أساس على مر التار-  99

والوالٌات  1917و 1914خبلل فترة االحتبلل العثمانى وتحدٌدا  بٌن . متواصل من قبل جمٌع مختلؾ الؽزاة

. الفرنسٌة والبرٌطانٌة التى تلت ذلك، فإن جزء كبٌر من هذه الؽابات تم حصادها لتلبى احتٌاجات الحروب
 .كلها تقرٌبا  وأصبحت المنحدرات خالٌة من هذه األشجار قطعهابات الصنوبر الجامد تم ؼا
 

أكبر عدد (. جنوب لبنان)وجزٌن ( لبنان -جبل)تقع ؼالبٌة أشجار الصنوبر الحجرى فى المتن - 111

 .من منتجى بندق الصنوبر موجودٌن فى قرٌة راس المتن
 

أنواع الؽابات الربٌسٌة الموجودة على نطاق واسع . عٌا  هاما  الؽابات فى لبنان تشكل موردا  طبٌ- 111

 Quercus calliprinos, Q. infectoria, Q. cerris var. Pseudo cerris, Juniperus: فى لبنان هى
excelca, Cedrus libani, Abies silicica, Pinus pinea, P. halepensis, P. brutia and 

Cupressus sempervirens. زء األكبر من مساحة الؽابات تتكون من ؼابات البلوط والصنوبرالج .

 .باإلضافة إلى ذلك فإن ؼابات لبنان تحوى مجموعة واسعة من النباتات العطرٌة، البرٌة والطبٌة
 

فى المنظر الطبٌعى ( عرٌضة األوراق -بعد البلوط)ؼابات الصنوبر تشكل أكبر نوع من الؽابات - 112

 P. brutia, P. halepensis)    هكتار وهى 17211ثة أنواع من الصنوبر تشؽل مساحة توجد ثبل. فى لبنان
and P. pinea ) من هذه % 46وتتوزع فى مناخات مختلفة، بٌنما الصنوبر الحجرى بمفرده ٌؽطى أكثر من

 (.هكتار 8111حوالى )المساحة 
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( األراضى األخرى به أشجار الؽابات، األراضى الحرجٌة األخرى وجزء من)أراضى الؽابات - 113

فى لبنان ملكٌتها تقرٌبا  متساوٌة وموزعة ما بٌن القطاع الخاص، القطاع العام والجماعات الدٌنٌة تحت إطار 
وتستخدم اإلٌجارات وحقوق االنتفاع . وقد ال ٌكون مستخدمى الؽابات هم المالكٌن له. نظم حٌازة عدٌدة

قد ٌسمح لعمال الؽابات وشركات خاصة رٌفٌة أو الرعاة الستخدام . امواألعراؾ واالتفاقات لتنظٌم هذا النظ
أصحاب ؼابات الصنوبر الحجرى ٌتبعون نفس النمط كما فى الؽابات . الفضاء تحت هذه النظم المستخدمة

 .واألراضى الحرجٌة األخرى
 

النادرة المتعلقة  ٌظل واحدا  من األنشطة المدرة للدخل P. pineaإنتاج بندق الصنوبر من ؼابات - 114

وسوؾ تتأثر باستراتٌجٌات السوق المفتوحة، وذلك أساسا  بسبب ارتفاع . بالؽابات واألراضى الحرجٌة األخرى

تتأثر أٌضا   P. pineaؼابات الصنوبر الحجرى . تكالٌؾ اإلنتاج والمنافسة من خبلل المستورد من المكسرات

ٌخوخة األشجار واالهتمام المحدود من جٌل الشباب فى نشاط بالزحؾ العمرانى ؼٌر المنظبط، قلة العمالة، ش
 .من هذا القبٌل

 

وتنتشر بضعة أشجار . معظم ؼابات الصنوبر الحجرى الموجودة اآلن فى لبنان ٌتم زراعاتها- 115

فى ؼٌاب أى إنتاج للخشب، فإن ؼابات . معمرة تقؾ بمفردها فى المناظر الطبٌعٌة، القرى وفى الؽابات
 .الحجرى فى لبنان تمثل النوع الربٌسى للؽابات مع وظٌفة اإلنتاج األولىالصنوبر 

 

وهى . فى حوالى الثبلثٌن من عمرها( المخارٌط)أشجار الصنوبر الحجرى تبدأ فى إنتاج الثمار - 116

. نوع وحٌد الجنس حٌث توجد كل من األزهار المذكرة والمؤنثة على نفس الشجرة، ولكن على أعضاء مختلفة
أثناء السنة األولى فإنه عبارة عن مخروط صؽٌر . خارٌط المخصبة تأخذ ثبلث سنوات لتصل لمرحلة النضجالم

. سم، وٌصبح مثل ثمرة الجوز فى السنة الثانٌة، وٌصل لحجمه النهابى أثناء السنة الثالثة2طوله ال ٌتجاوز 

وهى تتكون من حراشٌؾ بنٌة، وكل . زهٌرالمخارٌط تصل لمرحلة النضج أثناء التسقٌط فى السنة الثالثة بعد الت
كل . بندق الصنوبر موجود داخل البذور. منها ٌحتوى على بذرتٌن ذات ؼطاء بنى صلب مؽطاة بؽبار أسود

 .شجرة تحمل فى نفس الوقت مخارٌط لثبلث مراحل نموٌة مختلفة
 

طح مستوى، وتحت بعد حصاد المخارٌط فى الفترة ما بٌن نوفمبر وإبرٌل، فٌتم نثرها على س- 117

وتوضع فى (. التجهٌز)ثم ٌتم جمعها وتجلب إلى محطة المعالجة . أشعة الشمس، حتى ٌكتمل تفتحها بالكامل
برمٌل آخر ٌكسر البذور السوداء وٌفصل . البرامٌل حٌث ٌتم نزع المخارٌط والحراشٌؾ من البذور السوداء

زالة الطبقة الرقٌقة التى تحٌط بالبذور لٌنتج بعد ذلك وهناك مروحة تبعث هواء إل. األؼشٌة عن البذور، البندق
 .بذور بٌضاء وهى بندق الصنوبر

 
 

               311إلى  251الكثافة الشجرٌة للصنوبر الحجرى فى ؼابات لبنان تتراوح ما بٌن - 118

كجم  751إلى  15ن عند النضج واعتمادا  على الموقع، العمر واإلدارة فإن األشجار تنتج ما بٌ. هكتار/ شجرة

كل خمسة كٌلوجرامات من المخارٌط تنتج واحد كٌلو جرام من البذور، كل خمسة . سنة/ من المخارٌط
 .كٌلوجرامات من البذور تعطى واحد كٌلو جرام من بندق الصنوبر

 

تاج كل أربع سنوات فإن أشجار الؽابة تح. تكلفة اإلنتاج تختلؾ طبقا  للكثافة، اإلدارة والتدخبلت- 119

إلى التقلٌم، تنظٌؾ وإزالة المواد من تحت األشجار تجرى سنوٌا ، بعض المزارعٌن ٌستخدمون األسمدة 
ولذلك فإن متوسط تكلفة اإلنتاج تتراوح ما . وبصفة أساسٌة روث الدجاج لتحسٌن النمو واإلنتاج( المخصبات)

 .كجم/ دوالر أمرٌكى 28و 27بٌن 
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. عضوا ، اللبنانٌٌن والسورٌٌن على حد السواء 531قابة، مع حوالى ٌتم تنظٌم المنتجٌن فى الن- 111

التى ٌجرى تنظٌمها، فهم قادرون على توفٌر حماٌة أفضل لئلنتاج وممارسة الضؽوط المناسبة على الحكومة 
 .كلما كانت هناك حاجة لها

 

بسبب عدم وجود أنشطة البحوث واإلرشاد فى الصنوبر الحجرى ال تزال محدودة، وذلك أساسا  - 111

 .معهد لبحوث الؽابات وؼٌاب التعلٌم الرسمى للؽابات
 

كجم، وسعر / دوالر أمرٌكى 41فإن سعر البٌع لبندق الصنوبر وصل إلى  2111فى عام - 112

 .إعتمادا  على حجم ونوع ونظافة البذور ومحل البٌع 55، 43التجزبة ٌتراوح ما بٌن 

 

فإن وزارة ( أساسا  من تركٌا وآسٌا)ن المنتجات المستوردة من أجل حماٌة اإلنتاج الوطنى م- 113

هذه السٌاسة . كجم  من الصنوبر المستورد/ دوالر أمرٌكى 11الزراعة قد فرضت سٌاسة ضرٌبٌة تبلػ 

 .الضرٌبٌة سوؾ تزٌد من القدرة التنافسٌة للمنتج الوطنى
 

ة تعتمد على الصنوبر الحجرى عابل 51111وفقا  لنقابة منتجى بندق الصنوبر، فإن حوالى - 114

هذه المشاركة تنتشر على جمٌع مراحل اإلنتاج من مرحلة إدارة الؽابات . كمصدر جزبى أو ربٌسى للدخل
 .وإزالة األعشاب الضارة، التنظٌؾ، التقلٌم، نثر األسمدة إلى مرحلة الحصاد والتجهٌز

 

أصحاب . ن وال سٌما فى منطقة متنفى جبل لبنا( تجهٌز)وحدة معالجة  151 -111هناك حوالى - 115

 .وحدات المعالجة ٌشترون المخارٌط أو البذور السوداء من المنتجٌن فى أجزاء متفرقة من الببلد
 

وهى تنطوى على مشاركة أفراد العابلة . وعادة  ما تكون وحدات المعالجة ملكا  للعاببلت- 116

جرى عادة كونها مهمة حساسة، التنظٌؾ النهابى، وت. وبعض القوى العاملة الخارجٌة( معظمهم من النساء)
 .الفرز والتعببة والتؽلٌؾ والتى تجرى عادة  بواسطة النساء

 

مثل أنواع أخرى من الؽابات، فإن ؼابات الصنوبر الحجرى تلعب دورا  ربٌسٌا  فى الحفاظ على - 117

على وجه الخصوص فهى معروفة . اتالتربة والمٌاه وتوفٌر الخدمات االجتماعٌة والمنتجات البٌبٌة والخدم
ؼابات الصنوبر . على أنها أكثر مقاومة من ؼابات الصنوبر األخرى، خاصة  عندما تدار بطرٌقة سلٌمة

الحجرى أعطت أهمٌة للمناظر الطبٌعٌة حٌث ٌقدرها اللبنانٌون بدرجة كبٌرة وأٌضا  األجانب الذٌن ٌرؼبون فى 
 .ؽاباتزٌارة األماكن التى تنمو فٌها هذه ال

 

بندق الصنوبر ٌستخدم على نطاق واسع فى لبنان، فى الشرق األوسط وفى كل ببلد البحر - 118

وعادة  ما ٌصاحب بندق الصنوبر جمٌع أنواع األطباق، اللحوم، الدواجن، األسماك، . األبٌض المتوسط
لمكون الربٌسً فى وٌعتبر ا. وهو عنصر هام فى عدٌد من أطباق البحر المتوسط. الخضراوات والحلوٌات

بندق الصنوبر، أوراق الرٌحان، الثوم، جبنة البارمٌزان )  Italian Pestoطبق إٌطالى وهو البٌستو اإلٌطالى 

 .بندق الصنوبر متوفرة فى إٌطالٌا( بوظة)، جٌبلتى (وزٌت الزٌتون
 

سنة، / طن 811وفقا  لنقابة منتجى بندق الصنوبر فى لبنان، فإن اإلنتاج السنوى ٌبلػ حوالى - 119

 .سنة/ طن 611فإن اإلنتاج السنوى ٌبلػ  MOAوطبقا  لبٌانات وزارعة الزراعة 

 
 

. ٌتم استهبلك معظم اإلنتاج محلٌا ، أو ٌصدر بكمٌات صؽٌرة من قبل المسافرٌن عند مؽادرة لبنان- 121

 .كجم إلى دول الخلٌج 511تم تصدٌر  2111وإنه فقط فى عام 
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 :المناقشة وبنود القرار
 

 :قد ٌرؼب المندوبون فى تقدٌم التوجٌه ومساهماتهم على األسبلة التالٌة- 121

  ما هى منتجات الؽابات ؼٌر الخشبٌة اإلضافٌة المهمة فى المنطقة ومساهماتها الكبٌرة فى سبل العٌش
 واألمن الؽذابى فى المناطق الرٌفٌة الفقٌرة؟

  دنى لشرق األلمراعى الؽابات والما هو دور أعضاء هٌبةNEFRC  فى عمل تصور بشأن تبادل الخبرات

 على المستوى اإلقلٌمى فى إستخدام، تجهٌز وتسوٌق هذه المنتجات؟
  لشرق األدنى لمراعى الؽابات والهل تدعم هٌبةNEFRC  عملٌات إستخدام، تجهٌز وتسوٌق هذه المنتجات؟

 إذا كان األمر كذلك، فما هى الوسابل لتحقٌق ذلك؟
 

 :قارٌر االستشارٌٌن الوطنٌٌنإستنادا  إلى ت
 .جمال عبد الصمد العماد، الٌمن: عسل النحل -
 .سٌدة أحمد خلٌل، السودان: الصمػ العربى -
 .مصطفى جعفرى وسٌمٌن رٌسى زاده، جمهورٌة إٌران اإلسبلمٌة: الفستق -
 .أحمد برجاوى، تونس: روزمارى -

 .فادى أسمر، لبنان: الصنوبر الحجرى -


