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تمهيد
أهــم أنــواع أشــجار الغابــات فــي لبنــان .ميتــ ّد علــى حوالــى
يشــكّل الصنوبــر املثمــر املتوســطي أحــد
ّ
 12740هكتــاراً ،أي حوالــى  %10مــن مجمــوع الغطــاء احلرجــي فــي لبنــان .تقــع أبــرز غابــات الصنوبــر املثمــر
فــي اجلــزء األعلــى مــن املنحــدرات باجتــاه البحــر فــي جبــل لبنــان فــي أقضيــة املــن وبعبــدا وعاليــه .كمــا
أ ّن معظــم غابــات الصنوبــر فــي هــذه املنطقــة هــي ملــك خــاص ،غالبـا ً مــا تقــع ضمــن حيــازات صغيــرة
أمــا منطقــة الصنوبــر املثمــر الثانيــة فتقــع فــي قضــاء جزيــن فــي محافظــة اجلنــوب حيــث أ ّن
جــداًّ .
معظــم مجموعــات الغابــات احلرجيــة هــي ممتلــكات بلديّــة.
ـك فــي أ ّن الصنوبــر املثمــر هــو بغايــة األهميــة بالنســبة إلــى اجملتمــع احمل ّلــي وذلك يعــود إلــى أ ّن الهدف
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التقليـ
ّ
ّ
ّ
الرمليــة ،فضـا ً عــن جمــال أشــجار الصنوبــر وموقعهــا الطبيعــي كونهــا مصــدرا ً لإلســتجمام
املنحــدرات
ّ
وحطــب الوقــود .فــي هــذا اإلطــار ،يســاهم الصنوبــر بشــكل كبيــر فــي تعزيــز اإلقتصــاد والثــروة احملليــة
نظــرا ً ألنّــه يشـكّل نظامـا ً إنتاجيـاً .وجتــدر اإلشــارة إلــى أ ّن هــذا النــوع مــن األشــجار هــو رمــز ّي فــي لبنــان
منــذ مئــات الســنوات وقــد اســتمر ّ زرع الصنوبــر املثمــر فــي عــدد مــن املســاحات اجلديــدة.
غيــر أنّــه خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،تعرّضــت غابــات الصنوبــر املثمــر فــي لبنــان إلــى متالزمــة
املتوســط املنتجــة
جفــاف أكــواز الصنوبــر التــي انتشــرت خــال العقــد األخيــر فــي كلّ دول البحــر األبيــض
ّ
حلبــوب الصنوبــر وذكــرت ذلــك التقاريــر األولــى فــي إيطاليــا منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين .حت ـ ّد
املتوســط بأكملــه .وجتــدر
هــذه املشــكلة مــن نســبة إنتــاج حبــوب الصنوبــر فــي حــوض البحــر األبيــض
ّ
اإلشــارة إلــى أ ّن متالزمــة جفــاف أكــواز الصنوبــر تســبب خســارة كبيــرة فــي اخملاريــط عنــد تــاج الشــجرة
قبــل أن تنضــج ،فضــا ً عــن تراجــع ملحــوظ فــي محصــول حبــوب الصنوبــر نســبة إلــى وزن الكــوز
املقطــوف.
وصحــة غابــات الصنوبــر املثمــر وإنتــاج حبوبهــا علــى غــرار العوامــل
ثمــة عوامــل عـ ّدة تؤثّــر علــى حيويّــة
ّ
ّ
املناخيــة واحليويّــة (اآلفــات واألمــراض) أو املمارســات التقليديّــة .ومــن احملتمــل أن تعــود أســباب خســارة
ّ
اخملاريــط إلــى تفاعــل عوامــل عـ ّدة إلــى جانــب املســائل اإلداريّــة مثــل التقليــم الكثيــف واملتكــرّر وممارســات
تنظيــف مــا حتــت األشــجار .لذلــك ،لــن تكــون احللــول بســيطة أو إنفراديّــة ،إضافــة إلــى أ ّن مجموعــات
احلرجيــة اللبنانيــة التقليديــة هــي غيــر متوازنــة وغالبـا ً مــا تكــون غابــات قدميــة تفتقــد
الصنوبــر املثمــر
ّ
إلــى احليويّــة.
التوجيهيــة مــن أجــل التطــرّق إلــى متالزمــة جفــاف األكــواز فــي غابــات
بالتالــي ،مت ّ إعــداد هــذه اخلطــوط
ّ
الصنوبــر املثمــر فضـ ً
وإنتاجيتهــا .إضافــة إلــى ذلك،
صحــة غابــات الصنوبــر املثمــر فــي لبنــان
ـا عــن تعزيــز ّ
ّ
واملعنيــن بإدارتهــا وم ّتخــذي
ـات
ـ
الغاب
ـي
ـ
مالك
ـيد
ـ
وترش
ـه
ـ
توجي
ـى
ـ
إل
ـة
ـ
التوجيهي
ـوط
تهــدف هــذه اخلطـ
ّ
ّ
القــرارات فــي مجــال الغابــات فــي مــا يتع ّلــق بــاإلدارة املتكاملــة ألنواعهــا.
التوجيهيــة بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم املتحــدة ووزارة الزراعــة
مت ّ إعــداد هــذه اخلطــوط
ّ
واخلبــراء احملل ّّيــن والدوليــن ،وترتكــز إلــى مبــادئ معتمــدة علــى نطــاق واســع مــن أجــل اإلدارة املتكاملــة
التوجيهيــة التدابيــر والتوصيــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز قــدرة املواجهــة
ـم هــذه اخلطــوط
للغابــات .وتضـ ّ
ّ
للنظــم البيئيــة لغابــات الصنوبــر املثمــر فــي وجــه الصدمــات املناخيــة واآلفــات إضافــة إلــى مشــكلة
احلاليــة التــي تكمــن فــي خســارة اخملاريــط ومحصــول حبــوب الصنوبــر فيهــا.
الصنوبــر املثمــر
ّ
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توزيع الصنوبر املثمر املتوسطي في لبنان
منو األكواز (أيلول/أغسطس)،
ّ
متوسط وزن أكواز الصنوبر وفقً ا ملعدل املتساقطات خالل العام املاضي من ّ
وبخاصة في األعوام اجلافة (متساقطات < 400ملم ،اسبانيا)
صورة عن تنظيف األرض في مجموعات الصنوبر احلرجية املو ّحدة األعمار في راس املنت (لبنان) وصورة عن
تاج شجرة الصنوبر املقلّم مؤخرًا بشكل كثيف.
عاما في إسبانيا .يصل
تقليم اجلذع في وقت مبكر لتعزيز تكوين تيجان أشجار الصنوبر املثمر البالغة ً 20
ارتفاع التقليم إلى  – 1.5مترين.
تسهل عملية التسلق من أجل
يسارًا :التقليم الداخلي للتيجان ،وهي ممارسة تقليدية عالية الكلفة
ّ
حصاد األكواز يدويًا .ميينًا :التقليم الداخلي الكثيف لتيجان أشجار الصنوبر املثمر في لبنان.
أعشاب سفلى كثيفة جدا ً
وتسهل نشوب احلرائق.
تصعب عملية قطف األكواز
ّ
ّ
املنظم والتقليم في غرسات الصنوبر املثمر البالغة من العمر  10سنوات .مت ّ إزالة كلّ ثاني
التفريد األوّلي
ّ
شجرة من كلّ صف .كانت كثافة األشجار األساسية  1200جذع/هكتار لتصبح  500شجرة/هكتار بعد
التفريد والتقليم .مت ّ تكديس مخلفات األشجار على شكل شريط نباتي من أجل التقطيع والتجليل
(تفادي حرائق الغابات).
مجموعات الصنوبر املثمر احلرجية العالية الكثافة في إسبانيا ،حيث يشكّل التفريد أولويّة.
مجموعات حرجية مو ّحدة األعمار بعد التفريد اإلنتقائي الكثيف وتقليم التيجان.
عاما .من الضروري تنفيذ القطع
أحراج الصنوبر املثمر بكثافة  150جذع /هكتار يبلغ عمر األشجار ً 120
التحضيري إلزالة حوالى  60-40جذع/هكتار ذوي التيجان املهيمن عليها واملشوهة وغير الصحية وغير
النامية (أنظر إلى السهام) ،إضافة إلى إزالة األشجار املتج ّددة غير القادرة على النمو واملوجودة سابقً ا
(أنظر إلى الشكل البيضاوي).
مجموعة الصنوبر املثمر احلرجية بعد عام من تنفيذ القطع التحضيري ،تبلغ كثافتها  80شجرة/هكتار،
عاما .مت ّ جتنب الفراغات التي تفوق شعاع تاجني ،في حني تتمتع األشجار التي مت ّ
ويبلغ عمر األشجار ً 120
جيد.
احملافظة عليها بتيجان صحية ونامية بشكل ّ
املتطور غير القادر على النمو والذي يجب إزالته خالل القطع التحضيري.
التجديد
ّ
منو الشتالت حتت غطاء التيجان ،بعد  7سنوات من تنفيذ القطع التحضيري وفقً ا ألسلوب غابة الوقاية
التجديدي .تبلغ الكثافة احلالية  80جذع/هكتار.
صورة  :14شتالت نامية حتت ظالل التيجان تبلغ من العمر  4سنوات .يجب تنفيذ قطع الشتالت من أجل
حترير هذه الشتالت.
مساحة مفعمة باحليوية تنمو فيها شتالت عمرها  10سنوات حيث من الضروري نزعها.
مجموعة حرجية حيث مت ّ تنفيذ نزع األشجار .يبلغ مع ّدل التعميراحلالي  20جذع/هكتار.
الزرع اإلصطناعي بالشرائط النباتية بعد فشل التجديد الطبيعي .تبلغ الكثافة احلالية  40جذع/هكتار.
جتديد الصنوبر املثمر في إسبانيا عبر أسلوب غابة الوقاية والشتالت.
حصد األكواز من خالل استخدام رجاجات األشجار.
املطعمة.
تقليم التيجان الداخلي في الغرسات
ّ
املطعمة (يسارًا 5 :سنوات ،ميينًا 10 :سنوات بعد التطعيم).
غرس أشجار الصنوبر املثمر
ّ
املطعمة.
املطعم بتيجان منخفضة وأوسع مقارن ًة مع الشتالت غير
ت ّتصف أشجار الصنوبر املثمر
ّ
ّ
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 -1التوزيع الجغرافي
ميتــد الصنوبــر املثمــر علــى مســاحة تتخطــى  12000هكتــار فــي لبنــان ( )21-3منهــا 7200
هكتــارا ً فــي أقضيــة املــن وبعبــدا وعاليــه .وعلــى الرغــم مــن أن منطقتــي جزيــن واملــن
ـيتني تشــتهران بانتشــار الصنوبــر املثمــر (وبإنتــاج حبــوب الصنوبــر) ،غيــر أ ّن مناطــق
الرئيسـ ّ
أخــرى فــي لبنــان تشــهد أيض ـا ً زراعــة شــجر الصنوبــر املثمــر مبــا فيــه منطقــة حاصبيــا
فــي اجلنــوب أو حتــى فــي املناطــق الشــمالية مثــل بيــت منذر/حــدث اجلبــة فــي قضــاء
بشــري ،فض ـا ً عــن أشــجار الصنوبــر املثمــر املزروعــة خــارج الغابــات واملنتشــرة فــي كلّ
ـاحلية ،وحتــى فــي املناطــق الشــمالية مثــل قضــاء عــكار (صــورة .)1
أنحــاء املنطقــة السـ ّ

صورة  .1توزيع الصنوبر المثمر المتوسطي
في لبنان (( )2أبو ضاهر.)2015 ،

 -2التربة
تنمــو أشــجار الصنوبــر املثمــر بشــكل كبيــر علــى تربــة سيليســية ممتـ ّدة فــوق الصخــور
الرمليــة الطبشــورية ،او احيانـا ً علــى تربــة مغطــاة باألحجــار الكلســية ( .)Limestoneاو
تتضمــن طبقــات طينيــة بركانيــة محليــة ناجمــة عــن األحجــار البركانيــة البازليتيــة التــي
ّ
تتأثّــر بالعوامــل اجلويــة ،ممّــا قــد يعـزّز نــوع تربتهــا.
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تتأثّــر أشــجار الصنوبــر بدرجــة احلموضــة التــي تتــراوح مــن حموضــة معتدلــة إلــى قلويــة
(درجــة حموضــة مــن  5إلــى  ،)9غيــر أنّهــا تفضــل األتربــة املتعادلــة (درجــة حموضــة مــن
 6.5إلــى  .)7.5عــادة مــا يبلــغ معــدل الكلــس فــي هــذه األتربــة السيليســية نســبة  .%0غير
حتمــل نســبة أقصاهــا  %50مــن إجمالــي معــدل الكلــس ،وال
أ ّن الصنوبــر املثمــر قــادر علــى ّ
منوهــا .إضافــة
تؤثّــر نســبة أقصاهــا  %16مــن اجليــر احلــي (الكلــس النشــيط) ســلبا ً علــى ّ
الطبيعيــة علــى األتربــة الكلســية مــع
إلــى ذلــك ،قــد تنمــو أشــجار الصنوبــر املثمــر
ّ
نســبة اجليــر احلــي التــي تتــراوح مــا بــن  %35وّ .%40إل أ ّن ذلــك قــد يؤثــر ســلبا ً علــى جــودة
املوقــع لألشــجار.
تفضــل جــذور الصنوبــر التربــة ذات تهوئــة جيــدة وتركيبــة ناعمــة متاما ً مثــل الرمــل والتربة
ّ
الرمليــة الطينيــة أو احلصبــاء (أي نســبة  %50علــى األقــل مــن الرمــل ،وأقــل من نســبة %50
أمــا
مــن الغريــن ( ،)Slitوأقــل مــن نســبة  %20مــن الطــن ،مــع قــدرة علــى اســتيعاب امليــاهّ .
فــي حــال كانــت التربــة مرصوصــة حتتــوي علــى أقــلّ مــن نســبة  %40مــن الرمــل ،فيصبــح
وبخاصــة فــي املراحــل األولــى مــن عمر االشــجار.
ـو اجلــذور محــدوداً،
ّ
منـ ّ
 -3المناخ
ان متوســط درجــة احلــرارة فــي املناطــق املرتفعــة اللبنانيــة حيــث ينمــو الصنوبــر املثمــر
هــو حوالــى  17 – 10درجــة مئويــة ،ويصــل املعــدل الســنوي للمتســاقطات إلــى - 700
 1000ملــم .وبالتالــي ،يعتبــر العــام الــذي يبلــغ فيــه املعــدل الســنوي للمتســاقطات 400
ملــم جافــا ًج ـ ًدا ،ويتراجــع وزن األكــواز بشــكل كبيــر فــي املناطــق املعرّضــة إلــى اجلفــاف،
ليصبــح شــبيها ً بأحجــام األكــواز الصغيــرة التــي شــهدتها منطقــة املــن عــام  2014بعــد
أن أصابهــا اجلفــاف فــي شــتاء .2013/2014
-4خصائص غابات الصنوبر المثمر وإدارتها التقليدية في لبنان
غابــات غيــر مختلطــة (نــوع واحــد مــن االشــجار) ،ذات طبقــة واحــدة وال تخضــع أليمخططــات أو معاييــر إلدارة الغابــات.
غابات اقتربت من بلوغ عمرها البيولوجي األقصى وتفتقد الى التجدد الطبيعي.غابــات مــن الفئــة العمريــة نفســها ذات هيــاكل متشــابهة ومتجانســة وموحــدة األعمار،وأغلــب أشــجارها تتخطــى عمــر الـــ 100عام.
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طبيعية أو من خالل الغرس.
ليس هنالك أي أحراج جديدة ،أكانتّ
ومعمــرة وليســت حيويــة كمــا يجــب ،وذلــك يعود
إ ّن األشــجار فــي الغابــات احلاليــة هرمــةّ
فــي الكثيــر مــن األحيــان إلــى إدارة الغابــات الكثيفــة (مثــل التقليــم القاســي وتنظيــف ما
حتــت األشــجار وحصــد األكــواز) واجلفــاف احلــاد وانتشــار اآلفــات خــال الســنوات األخيرة.
معمــرة مــن دون جتديــد طبيعــي
تتغيــر» أشــجار
أمــا نتائــج هــذه احلالــة فهــي «ثابتــة ال
ّ
ّ
ّ
والتغيــر املناخــي.
ـة
ـ
اخملتلف
ـة
ـ
البيئي
ـل
ـ
العوام
ـى
ـ
عل
ـة
ـ
وحساس
ّ
ّ
فعليــة،
ـات
ـ
غاب
ـان
ـ
لبن
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
احلالي
ـة
ـ
احلرجي
ـر
ـ
املثم
ـر
ـ
الصنوب
بالتالــي ،ال تعــد مجموعــات
ّ
أي نظــم غابــات ذات إدارة مســتدامة مــع تــوازن فــي الفئــة العمريــة الــذي يــؤدّي إلــى
احلرجيــة مــع مــرور الوقــت ،إنّهــا مجــرّد
ديناميكيــة جتديــد طبيعــي ثابتــة للمجموعــات
ّ
زراعــات ذات طبقــة واحــدة مــن األشــجار متّــت منــذ زمــن بعيــد.

صورة  .3صورة عن تنظيف
األرض في مجموعات الصنوبر
الموحدة األعمار في
الحرجية
ّ
راس المتن (لبنان) وصورة عن
تاج شجرة الصنوبر المق ّلم
مؤخ ًرا بشكل كثيف.

 -5دور غابات الصنوبر في لبنان
باالضافــة الــى إنتــاج األكــواز إن أشــجار الصنوبــر تــؤدّي دورا ً بيئيــا ً كبيــرا ً فــي احلــد مــن
وبخاصــة عنــد املنحــدرات احلــادة فــي جبــل لبنــان .إضافــة إلــى أ ّن
تــآكل التربــة وتعريتهــا
ّ
احلرجيــة النظيفــة والقليلــة الكثافــة ،مــع جذوعهــا الســميكة املقلّمة بشــكل
اجملموعــات
ّ
حتمــل حرائــق الغابــات أكثــر مــن الغابــات اخملتلطــة املتعددة
كبيــر تتم ّتــع بقــدرة أكبــر علــى ّ
الطبقــات.
ســتتعرّض كلّ هــذه القيــم والفوائــد للخطــر فــي حــال فقــدت أشــجار الصنوبــر حيويتهــا
تتخطــى أشــجار الصنوبــر  180 - 150عامــاً) .كمــا ان
معمــرة (نــادرا ً مــا
كونهــا أشــجار
ّ
ّ
ـهل انتشــار حشــرة خنفســاء قتــح الصنوبــر
التقليــم الكثيــف يــؤدّي إلــى إضعافهــا ،ويسـ ّ
 Tomicus destruensوحفــار األغصــان واجلــذوع  ،Cerambycidaeأي احلشــرات الثاقبــة
التــي تؤثّــر بشــكل خــاص علــى األشــجار الضعيفــة.
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الفصل الثاني:
اإلدارة المتكاملة
للصنوبر المثمر

12

إ ّن الهــدف األساســي لــإدارة املتكاملــة للغابــات هــي ضمــان اســتمرارية الغطــاء احلرجــي
واحملصــول املتكامــل مــن خــال إدارة مثاليــة للغابــات ،مبــا فيــه معايير تســاعد الغابــات على
ـم جــدا ً تنويــع الغابــات علــى صعيــد
مواجهــة
التغيــر املناخــي .لتحقيــق ذلــك ،مــن املهـ ّ
ّ
ـو وأنــواع األشــجار.
املواقــع
الطبيعيــة فــي مــا يتع ّلــق بالبنيــة احلرجيــة ومراحــل النمـ ّ
ّ
يجــب ان تتضمــن اإلدارة املســتدامة واملتكاملــة لغابــات الصنوبــر املثمــر فــي لبنــان األهداف
التالية:
حتديد التقليم املناسب والوقت املناسب وتقنيات تنظيف ما حتت األشجار.تطبيــق معاجلــات التفريــد مــن أجــل خلــق تــوازن اجملموعــات احلرجيــة وتعزيــز تو ّفــر املــواردوحيويــة األشــجار وإنتاجيتهــا ،فضـا ً عــن تعزيــز بنيــة غابــات أكثــر تنوعـاً.
تطبيــق تقنيــات التجديــد الطبيعــي بهــدف حــلّ مشــكلة يبــاس األشــجار وضمــان جتديــداملعمرة.
اجملموعــات احلرجيــة
ّ
ومن اهم العمليات احلرجية الالزمة لتعزيز منو اشجار الصنوبر املثمر:
 -1التقليم
ـم اعتمــاده مــن أجــل تكويــن تــاج الشــجرة أو جذعهــا
إ ّن التقليــم هــو عــاج تقليــدي يتـ ّ
جــب تطبيــق التقليــم فقــط إن كانــت تأثيراتــه املتوقّعــة تعــوض
وإعــادة توازنهــا .يتو ّ
عــن األضــرار الفيزيولوجيــة التــي ســتلحق باألشــجار والتكاليــف االقتصاديــة التــي
ثمــة نوعــن مــن تقليــم الصنوبــر املثمــر :تقليــم اجلــذع والتقليــم
ســيتك ّبدها املالــكّ .
الداخلــي للتــاج.
أ) يكمن تقليم اجلذع في إزالة األغصان السفلية من التاج لرفعه عن مستوى االرض (عن
يتم التقليم األوّلي عندما يتراوح ارتفاع األشجار بني  4 - 3أمتار فقط ويجب تطبيقه
التربة)ّ .
على ارتفاع  - 1.5مترين (صورة  .)4وذلك بهدف:
ـية (ال تظهــر هــذه
 تعزيــز جــودة اخلشــب وجتنــب ظهــور العقــد علــى األغصــان الرئيسـ ّاملســألة فــي الصنوبــر املثمــر).
 احل ّد من تراكم احلطب في الطبقة السفلية وتعزيز الوقاية من حرائق الغابات. تعزيز اجملموعات احلرجية الشابة والكثيفة.13

 تفضيــل اســتخدام رجاجــات األشــجار مــن أجــل حصــاد األكــواز إن لــزم األمــر (القطــافاملمكــن).
يكفي تقليم الشجرة ثالث مرات خالل كلّ مراحل حياتها أي كلّ  15 - 10عاماً.
يتخطــى التقليــم الالحــق ثلثــي ارتفــاع الشــجرة اإلجمالــي .عــادة مــا ال يتعـ ّدى
ال يجــب ان
ّ
ارتفــاع اجلــذع  6أمتــار.
ال يجــب تقليــم األشــجار الناضجــة (>  60عام ـاً) ،نظــرا ً لقدرتهــا الضعيفــة علــى ختــم
جروحهــا.
يتو ّجــب تقليــم االغصــان بالقــرب مــن اجلــذع ومــن دون تــرك أي بقايــا منهــا وذلــك مــن أجــل
تعزيــز جــودة اخلشــب وتفــادي الفطريــات واآلفات.

صورة  .4تقليم الجذع في وقت مبكر لتعزيز تكوين تيجان أشجار
عاما في إسبانيا .يصل ارتفاع التقليم
الصنوبر المثمر البالغة ً 20
إلى  - 1.5مترين.

ب) يكمن التقليم الداخلي للتيجان في إزالة األغصان والفروع اجلافة أو اليابسة من اجلزء
الداخلي للتاج ،وذلك بهدف:
 زيادة نسبة الضوء لإلبر املتبقّ ية وتوازن بنية التاج واحل ّد من تشابك األغصان. زيادة املواد الغذائية ألطراف األغصان املتبقّ ية وتعزيز إنتاج األكواز واألزهار.عملية التسلّق وحصاد أكواز الصنوبر في حال القطف اليدوي.
 تسهيلّ
عمليــة التقليــم الداخلــي للتيجــان بشــكل كبيــر فــي غابــات الصنوبــر املثمر
مت ّ تطبيــق
ّ
اإليجابيــة علــى إنتــاج األكــواز غيــر واضحــة علــى املــدى
فــي املاضــي ،غيــر أ ّن تأثيراتــه
ّ
ـم حتفيــز ظهــور األكــواز خــال فصــل الربيــع التالــي وفقـا ً ملــدى كثافــة التقليم
البعيــد .يتـ ّ
ممّــا يــؤدي ،بعــد مــرور ثــاث ســنوات ،إلــى إنتــاج محصــول وفيــر مــن األكــواز ،غيــر أنّــه مــا
ـن مــا إذا كان ذلــك يزيــد مــن نســبة احملاصيــل بشــكل مســتدام
ِمــن دراســات
علميــة تبـ ّ
ّ
أم هــو مجــرّد مصــدر حتفيــزي يقتصــر علــى ســنة واحــدة علــى حســاب الســنوات التاليــة.
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قــد يتسـ ّبب التقليــم الكثيــف للتيجــان بتخفيــض التيجــان املتبقّ يــة وحيويّــة األشــجار،ممّــا يــؤدّي إلــى فقــدان التــوازن فــي بنيــة التيجــان ويعــرّض منوهــا وإنتاجيتهــا إلــى اخلطــر.
قد يؤدّي التقليم الكثيف واملتكرّر إلى تقصير عمر الشجرة اإلنتاجي (صورة .)5ونظــرا ً الرتفــاع كلفــة اليــد العاملــة وزيــادة اخملاطــر املرتبطــة بهــذه العمليــة ،يوصــى تطبيق
ـم قطــف األكــواز يدويـاً.
التقليــم فقــط فــي اجملموعــات احلرجيــة العاليــة اإلنتــاج حيــث يتـ ّ

صورة  .5يسار ًا :التقليم الداخلي
للتيجان ،وهي ممارسة تقليدية عالية
تسهل عملية التسلق من أجل
الكلفة
ّ
حصاد األكواز يدوي ًا.
يمين ًا :التقليم الداخلي الكثيف لتيجان
أشجار الصنوبر المثمر في لبنان.

-2تنظيف ما تحت األشجار
تتضمــن عمليــة تنظيــف مــا حتــت األشــجار النــزع اجلزئــي (اإلنتقائــي) أو الكامــل للنباتات
ّ
الســفلية (صــورة  )6وتهــدف الى:
تعزيز القدرة على الوصول إلى الغابات وقطف األكواز أثناء احلصاد.إزالة احلطب لتفادي اندالع احلرائق في الغابات.حتســن حيويــة الصنوبــر عبــر تخفيــض املنافســة بــن مختلــف األنــواع مــن أجــل املــواردالغذائيــة فــي التربــة.
تسهيل جتديد أشجار الصنوبر الطبيعي.توصيات خاصة بغابات الصنوبر في لبنان:
ان تطبيــق التنظيــف الكامــل حتــت األشــجار فــي املنحــدرات يــؤدّي إلــى اجنــراف التربــةوخســارة املغذيــات.
 تنظيف ما حتت األشجار بشكل دور ّي وانتقائي (كلّ  20 - 15سنة) حول األشجار.ميكن اعتماد احلرق املراقب إلزالة األعشاب السفلية في ظروف معينة،يتــم علــى يــد عمــال مؤهلــن ومدربــن فقــط ،والذيــن يتو ّجــب
علــى احلــرق املراقــب أنّ
عليهــم اتخــاذ تدابيــر آمنــة وحمائيــة مناســبة.
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صورة  .6أعشاب سفلى كثيفة جداً
تصعب عملية
ّ
وتسهل نشوب الحرائق.
قطف األكواز
ّ

 -3التفريد
التفريــد هــو نــزع األشــجار بشــكل انتقائــي مــن أجــل تعزيــز نســبة منــو األشــجار املتبقّ يــة
وصحتهــا ويتــم عــن طريــق نــزع أو قطــع عــدد مــن األشــجار مــن أجــل تنظيــم تكويــن
بنيــة اجملموعــة احلرجيــة واحلـ ّد مــن التنافــس بــن االشــجار .يحـ ّدد التفريــد بشــكل كبيــر
التغيــر املناخــي
النمــو املســتقبلي للمجموعــات احلرجيــة وبنيتهــا وقدرتهــا علــى مواجهــة
ّ
كمــا يعـزّز محصــول أكــواز الصنوبــر.
جيــدة وبحالــة مســتقرّة ،مــع تيجــان ناميــة
 يجــب ابقــاء األشــجار متباعــدةّ
وبصحــة ّ
بشــكل جيــد.
يتــم توســيع التيجــان الفرديــة ألن األكــواز تظهــر علــى اجلــزء األعلــى مــن التيجــان
ّ
املعرّضــة للضــوء.
ـوهة وذات تيجــان ضعيفــة
 يتو ّجــب إزالــة كلّ األشــجار املهيمــن عليهــا واملتضــرّرة واملشـ ّوالتــي تنافــس األشــجار اجليــدة.
 يجب االبقاء على األشجار ذات البنية القوية والصحة اجليدة واإلنتاج العالي.يهدف التفريد الى:
 تعزيــز النمــو واحليويــة ونســبة إنتــاج األكــواز ألفضــل األشــجار اخملتــارة مــن خــال تنظيــمالتنافــس بــن األشــجار علــى صعيــد اجملموعــات احلرجيــة.
 تركيز إنتاج األكواز على أفضل األشجار ،وبالتالي زيادة انتاج األكواز. جتنــب الكثافــة التــي ميكــن أن تخفّ ــف مــن تو ّفــر املــوارد وبالتالــي مــن حيويــة األشــجاروإنتاجيتهــا ،وتزيــد مــن معــدل يباســها وتتسـ ّبب بخســارة فــي محصــول األكــواز بســبب
اجلفــاف واحلشــرات واألمــراض.
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التغير املناخي املستمر.
 حتسني معدل توفّر املياه ( )53وهي مشكلة متفاقمة نتيجةّ
أمــا بالنســبة إلــى لبنــان ،حيــث معظــم غابــات الصنوبــر املثمــر فــي أيامنــا هــذه هــي
ّ
ً
ً
معمــرة ،ال يــؤدّي التفريــد دورا مهم ـا كالقطــع للتجديــد
عبــارة عــن مجموعــات حرجيــة
ّ
ـم تطبيقهــا فــي املراحــل قبــل أن يبلــغ
الطبيعــي  ،أل ّن التفريــد هــو معاجلــة حرجيــة يتـ ّ
عمــر األشــجار  60و 70عام ـاً.
للتفريد أنواع عدة ،أهمها :
أ) التفريد حسب اعمار االشجار:
التفريــد األوّلــي :يطبــق فــي املراحــل األولــى مــن منــو األشــجار حــن يكــون عمرهــا حوالــى
 15عاماً.
 يجــب أن تتــراوح كثافــة االشــجار بعــد التفريــد األوّلــي بــن  400و 500شــجرة بالهكتــار(صــورة .)7

المنظم والتقليم في غرسات الصنوبر
األولي
ّ
صورة  .7التفريد ّ
كل
كل ثاني شجرة من ّ
تم إزالة ّ
المثمر البالغة من العمر  10سنواتّ .
صف .كانت كثافة األشجار األساسية  1200جذع/هكتار لتصبح 500
تم تكديس مخلفات األشجار على
شجرة/هكتار بعد التفريد والتقليمّ .
شكل شريط نباتي من أجل التقطيع والتجليل (تفادي حرائق الغابات).

 قــد ال تكــون هــذه العمليــة ضروريــة فــي حــال كانــت كثافــة أشــجار الصنوبــر املثمــر مــادون  600جذع/هكتــار (املســافة بــن األشــجار  4x4أمتــار أو أكثــر ،ال ســيما فــي املواقــع غيــر
املعرضــة الجنــراف التربــة).
إن عــدم تطبيــق التفريــد األوّلــي  ،يــؤدّي الــى وجــود أشــجار ضعيفــة فــي مرحلــة النضــوج
واإلنتــاج مــع كثافــة عاليــة ،وصالبــة فرديــة ضعيفــة وتيجــان ضعيفــة وصغيرة ومكدســة،
وانتــاج قليــل ناهيــك عــن ركــود فــي النمــو ،كمــا قــد تصبــح قابلــة للتأثّــر بشــكل أكبــر
بالعوامــل املناخيــة والفطريــات (صــورة .)8
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صورة  .8مجموعات الصنوبر المثمر الحرجية العالية الكثافة
يشكل التفريد أولويّة.
في إسبانيا ،حيث
ّ

التفريد العام :وهو التفريد املتكرّر كلّ  20 - 15عاما ً بحسب التنافس بني األشجار.
 مــن الضــروري تكــرار طريقــة املعاجلــة هــذه كلّ  20 - 15عامـا ً حتــى تبلــغ األشــجار عمــرالســتني (التفريــد العام).
 يجــب أن تصــل الكثافــة النهائيــة بعــد التفريــد إلــى  200 - 150شــجرة تقريبـا ً بالهكتــارالواحــد قبــل أن تبلــغ األشــجار منتصــف مرحلــة منوهــا ( 70 - 60عامـاً).
 إن األشجار الناضجة التي جتاوزت عمر الستني ال تتجاوب كثيرا ً مع طريقة املعاجلة هذه.ب) التفريد وفق مواقع االشجار وكثافتها:
املنظــم :يوصــى بتطبيــق هــذه العمليــة فــي الغابــات الشــابة جــدا ً وفــي
 التفريــدّ
يتــم إزالــة األشــجار بشــكل منهجــي بحســب موقعهــا فــي
الغرســات الكثيفــة.
ّ
احلرجيــة؛ أي عبــر إزالــة كل ثانــي شــجرة مــن كلّ صــف ،أو اثنتــن فــي كلّ صــف.
اجملموعــات
ّ
ـم
ـم تخفيــف الكثافــة حــول أفضــل األشــجار اخملتــارة  ،ويتـ ّ
 التفريــد شــبه اإلنتقائــي :يتـ ّمنظمــة فــي املناطــق التــي ال
فــي الوقــت نفســه تخفيــف الكثافــة اإلجماليــة بطريقــة ّ
تتأثّــر مباشــرة باألشــجار اخملتــارة.
 التفريــد اخلفيــف :ويقتصــر علــى تخفيــف كثافــة االشــجار بطريقــة متجانســة فــيالطبقــة املهيمــن عليهــا.
 تفريــد التيجــان :يقتصــر علــى تفريــد االشــجار املوجــودة فــي الطبقــة العلويــة للغابــةوذلــك إلعطــاء األشــجار املهيمنــة اخملتــارة احلريــة او املســاحة الالزمــة لتنمــو بشــكل أســرع
عبــر إزالــة األشــجار املنافســة تدريجيـاً.
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فيتــم إزالــة
 التفريــد اخملتلــط هــو مزيــج مــن التفريــد اخلفيــف مــع تفريــد التيجــان،ّ
ـم
األشــجار املتدنيــة احليويــة مــن الطبقــات املهيمنــة واملشــتركة الهيمنــة .بالتالــي ،يتـ ّ
يحســن وضــع الطبقــة املهيمنــة ،ويفتــح الغطــاء
إزالــة الطبقــة املهيمــن عليهــا ممّــا
ّ
الفرعيــة علــى التفتــح والنمــو فــي األشــجار الباقيــة.
التاجــي مــن أجــل حــث التيجــان
ّ
ـم إزالــة األشــجار مــن حــول عــدد مــن األشــجار اخملتــارة قبــل تنفيــذ
وفــي هــذه احلالــة يتـ ّ
شــك أ ّن هــذا
وإنتاجيــة (صــورة  .)9ال
ـتقبلية األكثــر حيويــة
العمليــة ،أي األشــجار املسـ
ّ
ّ
ّ
النــوع مــن التفريــد هــو مفيــد نظــرا ً ألنّــه يســمح لنــا بالتركيــز بشــكل أكبــر علــى أن
املســتقبلية فــور ظهــور عالمــات اإلختــاف فــي فئــات التيجــان
يتــم اختيــار األشــجار
ّ
ّ
فــي اجملموعــات احلرجيــة .فــي كلّ األحــوال ،يوصــى باختيــار مخــزون إضافــي مــن األشــجار
ـتقبلية ،يتعــدى نســبة  %20مــن معــدل كثافــة اجملموعــات
واحملافظــة عليــه كأشــجار مسـ
ّ
احلرجيــة األخيــرة املقترحــة (حوالــى  250 - 200شــجرة/هكتار).
ّ
 التفريــد الكثيــف :يوصــى بتطبيــق التفريــد الكثيــف فــي غابــات الصنوبــر املثمــر ،وذلــكجيــد أو تلــك التــي
عبــر إزالــة األشــجار ذات احليويــة املتدنيــة والتــي ال تنتــج األكــواز بشــكل ّ
ال تنمــو تيجانهــا بشــكل مالئــم.

صورة  .9مجموعات حرجية
موحدة األعمار بعد التفريد
ّ
اإلنتقائي الكثيف وتقليم
التيجان.
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-4تجديد غابات الصنوبر المثمر
تهــدف هــذه العمليــة الــى خلــق مجموعــة حرجيــة جديــدة فــي موقــع طبيعــي تتــوزّع
فيــه اشــجار ذات فئــات عمريــة مختلفــة بشــكل متــوازن ويكــون التجديــد طبيعيــا ً او
اصطناعيــاً.
ـك فــي أن يوصــى مبنــع حصــاد أكــواز الصنوبــر
بالنســبة إلــى التجديــد الطبيعــي ،ال شـ ّ
طيلــة مرحلــة التجديــد عندمــا تنثــر األشــجار البــذور مــن أجــل ضمــان التجديــد الطبيعي
( .)46غيــر أ ّن التوقّــف عــن حصــد األكــواز لســنوات عديــدة لــن يكــون اخليــار األوّل ملالكــي
غابــات الصنوبــر املثمــر فــي لبنــان .إضافــة إلــى ذلــك ،إ ّن ضــرورة جتديــد غابــات الصنوبــر
التغيــر املناخــي وانتشــار اآلفــات تدفعنــا إلــى
الهرمــة وحتســن قدرتهــا علــى مواجهــة
ّ
اعتمــاد أســلوب غابــة الوقايــة املوحــدة ( )Shelterwood methodفــي غابــات الصنوبــر املثمــر
فــي لبنــان مــع الــزرع اإلصطناعــي أو الغــرس الســفلي (كثافــة منخفضــة600 - 500 ،
شــجرة/هكتار).
حدة ( )Shelterwood methodعبر التجديد الطبيعي
أ) أسلوب غابة الوقاية املو ّ
حــدة ( )Shelterwood methodعبــر التجديــد الطبيعــي هــو
ان اســلوب غابــة الوقايــة املو ّ
طريقــة جتديــد غابــات الصنوبــر عــن طريــق قطــع بعــض االشــجار مــع اإلحتفــاظ بقســم
مــن األشــجار الناضجــة خــال مرحلــة القطــع ،إذ تو ّفــر غطــاء حلمايــة الشــتالت التــي
وتؤمــن أيض ـا ً مدخــوال ً مقبــوال ً ملالكــي الغابــات.
تنبــت طبيعي ـا ً خــال مراحلهــا األولــى ّ
املعمــرة تدريجي ـا ً فــي حــن تنتــج األشــجار
مــن الناحيــة النظريــة ،نســتبدل االشــجار
ّ
ومنوهــا.
املتبقّ يــة البــذور وتنثرهــا ،كمــا نحــاول خلــق بيئــة مالئمــة إلنبــات البــذور وتكوينهــا ّ
ويهــدف نــزع األشــجار إلــى رفــع الغطــاء بطريقــة تدريجيــة عــن الطبقــة اجلديــدة مــن
ـمى املرحلــة األخيــرة القطــع النهائــي.
األشــجار .وتتـ ّ
ـم هــذه العمليــة علــى مراحــل ،وتُسـ ّ
يتضمــن أســلوب غابــة الوقايــة أربــع مراحــل :القطــع التحضيــري ،تفريــد الشــتالت ،نــزع
األشــجار والقطــع النهائــي .ويتــم توقيــت بــدء عمليــة القطــع للتجديــد وحتديــد مراحلهــا
بنــا ًء علــى كثافــة االشــجار اذ أنّــه ميكــن تخفيــض هــذه املراحــل إلــى مرحلتــن أو ثــاث مــع
تدنــي كثافــة األشــجار وحيويتهــا قبــل تنفيــذ القطــع التجديــدي (جــدول  .)1إضافــة إلــى
ذلــك ،قــد تختلــف الكثافــة والوقــت بــن العمليــات ،بالتالــي يجــب تنفيــذ القطــع وفق ـا ً
لتطــور نتائــج هــذه العمليــة.
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جدول  .1تنظيم القطع للتجديد عبر أسلوب غابة الوقاية المقترح للصنوبر المثمر ()32

األشجار/هكتار القطع التحضيري قطع الشتالت
(السنة األولى)

عند بدء عملية
القطع للتجديد

( 10 – 5سنوات)

نزع األشجار
( 15سنة)

القطع النهائي
( 20سنة)

عدد
نسبة
عدد
نسبة
عدد
نسبة
عدد
نسبة
االشجار االشجار االشجار االشجار االشجار االشجار االشجار االشجار
املقطوعة املتبقية املقطوعة املتبقية املقطوعة املتبقية املقطوعة املتبقية
125 - 75
250 - 125
350 - 250

50

غير منفّ ذ
125-75 50-25
)1( 50
140-100 60
)1( 50
()1

50-37

50

62-37
70-50

50
)2.3( 50

()2
()2

100 25-18

()4

100 31-18
)4( 100
35-25
()4

0
0
0

.1للتنفيذ عندما يظهر عدد كاف من الشتالت حتت ظالل التيجان.
.2للتنفيذ حني تظهر رقع جتديد حيوية واعدة (يتراوح طول البادرات بني  150 - 100سم).
.3للتنفيــذ عنــد االقتضــاء ،ويجــب تنفيــذ القطــع اإلضافــي لتمديــد فتــرة التجديــد حتــى 25
عامــا.
ً
وللتنوع البيولوجي.
للبذور
كمخزون
بالهكتار
أشجار
5
4
على
احملافظة
.4ميكن
ّ

القطع التحضيري
إ ّن الهــدف الرئيســي لهــذا القطــع هــو توفيــر الظــروف املالئمــة لتفريــخ البــذور املتناثــرة
والنمــو املالئــم للشــتالت اليافعــة الناميــة (البــادرات) حتــت غطــاء التيجــان والتــي ميكــن
حتريرهــا مــن خــال تكــرار عمليــات قطــع األشــجار املعمــرة .يعتمــد القطــع التحضيــري
علــى مــا يلــي:
ـم تنفيــذ هــذه العمليــة عــادة حــن تبلــغ األشــجار حوالــى  120عامـاً ،لتبقــى كثافــة
• يتـ ّ
االشــجار بــن  125 - 75شــجرة تقري ًبــا بالهكتــار (.)29-30
• ال يجب إزالة أكثر من  %50من األشجار عند تنفيذ القطع التحضيري.
• يصبــح القطــع التحضيــري غيــر ضــروري فــي حــال كان غطــاء املظلــة متدنيـا ً (< 50دوالر أمريكــي)
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أو كانــت كثافــة االشــجار أقــل مــن  125 - 100شــجرة/هكتار.
• مــن الضــروري تنظيــف مــا حتــت األشــجار مــن أجــل إزالــة األعشــاب الســفلية وتســهيل
وصــول البــذور إلــى التربــة( .صــورة .)12

المتطور غير القادر على النمو والذي يجب
صورة  .12التجديد
ّ
إزالته خالل القطع التحضيري.

املهيمــن عليهــا ،إن وُجــدت ،باإلضافــة إلــى األشــجار املشــتركة
يتــم إزالــة األشــجار
•
ّ
َ
ســيئة (صــورة .)10
املهيمنــة والتــي هــي بحالــة
الهيمنــة واألشــجار
ِ
ّ

صورة  .10أحراج الصنوبر المثمر بكثافة 150
شجرة /هكتار يبلغ عمر األشجار  120عام ًا .من
الضروري

تكــون األشــجار املتبقّ يــة مســؤولة عــن تأمــن البــذور الســليمة لعمليــة التجديــد (صــورة
 .)11لهــذا الســبب ،مــن املهــم جــدا ً اختيــار أفضــل األشــجار قــدر اإلمــكان وفقـا ً حلجمهــا
ومنــو تيجانهــا وقدرتهــا علــى إنتــاج األكــواز بنســبة عاليــة لتبقــى فــي اجملموعــات احلرجيــة.
علينــا أن نحــاول قــدر اإلمــكان توزيــع األشــجار املتبقّ يــة املســؤولة عــن عمليــة التجديــد
بطريقــة متجانســة فــي مجموعــات الصنوبــر لتجنّــب ظهــور فجــوات يتخطــى قطرهــا
 2 - 1شــعاع التــاج.
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صورة  .11مجموعة الصنوبر المثمر الحرجية بعد عام من تنفيذ
القطع التحضيري ،تبلغ كثافتها  80شجرة/هكتار ،ويبلغ عمر األشجار
تم تجنب الفراغات التي تفوق شعاع تاجين ،في حين تتمتع
 120عام ًاّ .
جيد.
األشجار التي ّ
تم المحافظة عليها بتيجان صحية ونامية بشكل ّ

تفريد الشتالت
يهــدف تفريــد الشــتالت الــى توفيــر مســاحة كافيــة فــي عمليــة واحــدة مــن أجل الســماح
لألشــجار املتجــ ّددة او املزروعــة مســبقا ً بالنمــو .فــي الواقــع ،إ ّن هــدف هــذا النــوع مــن
التفريــد هــو نفســه للقطــع التحضيــري فــي حــال عــدم تنفيــذ القطــع التحضيــري.

صورة  .13نمو الشتالت تحت غطاء التيجان ،بعد  7سنوات
من تنفيذ القطع التحضيري وفق ًا ألسلوب غابة الوقاية
التجديدي .تبلغ الكثافة الحالية  80جذع/هكتار.

 يجــب أن تكــون األشــجار املتبقّ يــة (املســتقبلية) بعــد تنفيــذ هــذا التفريــد حيويــة وقــادرةعلــى مواجهــة الريــاح ،علــى أن يتــراوح عددهــا بــن  60 - 40شــجرة بالهكتــار،
 يجــب ّأل يتضمــن هــذا التفريــد إزالــة أكثــر مــن  %50مــن كثافــة األشــجار الســابقة ،وفــيـم تنفيــذ القطــع التحضيــري (.)30
كلّ األحــوال أقــل مــن نســبة %70
ّ
وبخاصــة فــي حــال لــم يتـ ّ

صورة  .14شتالت نامية تحت ظالل التيجان تبلغ من
العمر  4سنوات .يجب تنفيذ قطع الشتالت من أجل
تحرير هذه الشتالت.
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نزع األشجار والقطع النهائي لألشجار املعمرة
يهــدف نــزع األشــجار القدميــة إلــى حتفيــز األشــجار املتجـ ّددة علــى اإلثمــار تدريجيـا ً وتُخ َتــم
بجيل جديـ ٍد من األشــجار (صــورة .)15
املعمــرة والناضجــة
هــذه املرحلــة باســتبدال األشــجار
ٍ
ّ

صورة  .15مساحة مفعمة بالحيوية تنمو فيها شتالت
عمرها  10سنوات حيث من الضروري نزعها.

(تســمى املــرة
يكــون نــزع األشــجار امــا مــرةً واحــدةً (قطــع نهائــي) اوعلــى مرحلتــن
ّ
ـم التجديــد فــي كامــل اجملموعــة احلرجيــة مــن
األخيــرة القطــع النهائــي) .فــي حــال لــم يتـ ّ
الضــروري احملافظــة علــى بعــض األشــجار الناضجــة (حوالــى  25 - 20شــجر/هكتار) فــي
ـم نــزع كلّ األشــجار فــي مناطــق أخــرى التــي
املواقــع حيــث لــم يتــم التجديــد ،فــي حــن يتـ ّ
عمليــة التجديــد (صــورة .)16
جنحــت فيهــا
ّ
ال يجــب تأجيــل القطــع النهائــي (بعــد  20ســنة مــن فتــرة التجديــد كحـ ٍد أقصى( ،جــدول )1
وإمــا
مبــا أ ّن األشــجار
إمــا بســبب املنافســة ّ
املعمــرة قــد تؤثّــر ســلبا ً علــى األشــجار اليافعــة ّ
ّ
بســبب خطــر ســقوطها .تخســر شــتول الصنوبــر املثمــر بســرعة قدرتهــا علــى التف ّتــح إذا
املعمــرة فهــي حتتــاج إلــى الضــوء وإلــى
ـو حتــت مظ ّلــة األشــجار
كانــت مجبــرة علــى النمـ ّ
ّ
ت مفتوحـ ٍة لكــي تنمــو (.)32
مســاحا ٍ

تم تنفيذ نزع األشجار.
صورة  .16مجموعة حرجية حيث ّ
يبلغ مع ّدل التعميرالحالي  20جذع/هكتار.
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يهــدف نــزع األشــجار إلــى رفــع الغطــاء بطريقــة تدريجية عــن الطبقــة اجلديــدة من األشــجار.
ـمى املرحلة األخيــرة القطــع النهائي.
وتتـ ّ
ـم هــذه العمليــة علــى مرحلــة أو اثنتــن ،وتُسـ ّ
اخملطــط (جــدول  )1إلــى
يحتــاج مديــرو الغابــات أو مالكــو الغابــات عنــد اســتخدام هــذا ّ
األخــذ باإلعتبــار كثافــة اجملموعــات احلرجيــة قبــل تنفيــذ القطــع للتجديــد ،مــن أجــل
حتديــد عــدد مراحــل القطــع للتجديــد وكثافتــه .وقــد تصبــح مراحــل القطــع أربعــة وفقـا ً
لكثافــة الغابــات األوّليــة.
 فــي الغابــات املتدنّيــة الكثافــة (أي التــي تتــراوح كثافــة أشــجارها بــن  125 - 75شــجرةـم عمليــة التجديــد علــى مرحلتــن أو ثــاث (قطــع الشــتالت ،نــزع
تقريب ـا ً بالهكتــار) ،تتـ ّ
األشــجار ،و/أو القطــع النهائــي) .ليــس مــن الضــروري تنفيــذ القطــع التحضيــري فــي حــال
كاف وأشــجارها متدنّيــة الكثافــة وتيجانهــا ناميــة
كانــت الغابــات مفتوحــة بشــكل ٍ
وقــادرة علــى إنتــاج البــذور.
 فــي الغابــات املتوســطة الكثافــة (أي التــي تتــراوح كثافــة أشــجارها بــن 250 - 125تتــم عمليــة التجديــد علــى ثــاث أو أربــع مراحــل (القطــع
شــجرة تقريبــا ً بالهكتــار)،
ّ
التحضيــري ،قطــع الشــتالت ،نــزع األشــجار و/أو القطــع النهائــي).
فــي الغابــات العاليــة الكثافــة (أي حــن تتــراوح كثافــة األشــجار بــن  350 - 250شــجرةتقريب ـا ً بالهكتــار) ،تتــم عمليــة التجديــد علــى أربــع مراحــل (القطــع التحضيــري ،قطــع
الشــتالت ،نــزع األشــجار ،القطــع النهائــي).
عمليــة التجديــد خــال فتــرة  20عام ـا ً أو إن لــم
مــن ناحيــة أخــرى ،فــي حــال لــم تنجــح
ّ
تكــن كافيــة فــي بعــض املناطــق ،ال بـ ّد مــن اللجــوء إلــى الــزرع أو الغــرس اإلصطناعــي مــن
ـف لهــذا
أجــل اســتكمال غطــاء األشــجار جملموعــات الصنوبــر احلرجيــة .فــي مــا يلــي وصـ ٌ
األســلوب ( صــورة  17وصــورة .)18
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حدة ( )Shelterwood methodعبر الغرس السفلي أو الزرع
ب) أسلوب غابة الوقاية املو ّ
اإلصطناعي
كمــا ســبق ذكــره ،بالنســبة إلــى غابــات الصنوبــر املثمــر اللبنانــي حيــث يصعــب علــى
كاف لذلــك أو إ ّن جنــاح التجديــد
األشــجار أن تتج ـ ّدد طبيعي ـا ً أو ليــس هنالــك مــن وقــت ٍ
ـح نظــرا ً أل ّن اجملموعــات احلرجيــة احلاليــة هرمــة ،يوصــى باعتمــاد أســلوب غابــة الوقايــة
ملـ ّ
عبــر الغــرس الســفلي أو الــزرع اإلصطناعــي بهــدف تســريع عمليــة معافــاة الغابــات
وإنتــاج األكــواز فــي أســرع وقــت (صــورة  17وصــورة  .)18فــي هــذه احلالــة ،ال بـ ّد مــن تطبيــق
أســلوب الــزرع مــن خــال اخلطــوط النباتيــة (وفــق خطــوط ومســاحات بشــكل مســتطيل)
قبــل قطــع الشــتالت (خــال الســنة اخلامســة تقريب ـا ً بعــد القطــع التحضيــري) ،علــى ان
تتــراوح كثافــة األشــجار املزروعــة حوالــى  600 - 500شــجرة/هكتار بعــد قطــع الشــتالت.

صورة  .17الزرع اإلصطناعي بالشرائط النباتية بعد فشل التجديد
الطبيعي .تبلغ الكثافة الحالية  40جذع/هكتار.

ميكــن تنفيــذ القطــع النهائــي حــن يبلــغ ارتفــاع أشــجار الصنوبــر اليافعــة  1.5م علــى
األقــلّ  ،فنجــاح جتديــد الغابــة فــي هــذا الوقــت مح ّتــم.
صورة  .18تجديد
الصنوبر المثمر في
إسبانيا عبر أسلوب
غابة الوقاية والشتالت.

الثنائيــة الطبقــة مــع األشــجار
فــي أي حــال ،ال بــ ّد مــن احملافظــة علــى بنيــة الغابــات
ّ
ـم قطعهــا أثنــاء تطبيــق أســلوب غابة
املعمــرة املتبقّ يــة التــي ال تــزال مثمــرة والتــي لــم يتـ ّ
ّ
الوقايــة إلــى جانــب األشــجار اليافعــة املتج ـ ّددة .بالتالــي ،ميكــن حصــد أكــواز األشــجار
ـكل عــام ،ال ب ـ ّد مــن تصميــم
الناضجــة فــي حــن تبــدأ األشــجار اليافعــة باإلنتــاج .بشـ ٍ
العمليــة بدق ّـ ٍة مــن أجــل تأمــن النمــو الصحيــح لألشــجار اليافعــة فــي الفراغــات
هــذه
ّ
الكافيــة بــن األشــجار الناضجــة.
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إ ّن الشــروط املثلــى لضمــان التجديــد الطبيعــي غيــر متو ّفــرة عمومـا ً فــي غابــات الصنوبــر
املثمــر فــي لبنــان ذات البنيــة املتجانســة واملو ّحــدة األعمــار وذات التيجــان الصغيــرة ،وذلــك
التوصــل إلــى غابــات صنوبــر
خ طويــل مــن اإلدارة التقليديــة الكثيفــة .ان
ّ
يعــود لتاريــ ٍ
جديــدة وقويــة ومثمــرة يدعــو إلــى تفضيــل الــزرع أو الغــرس حتــت غابــات الوقايــة كونهــا
خاصــة جــداً،
األســلوب األفضــل لتجديــد غابــات الصنوبــر املثمــر فــي لبنــان .فــي ظــروف
ّ
ـيط لألشــجار احلرجيــة.
ميكــن الغــرس بعــد تنفيــذ قطــع بسـ ٍ
فــي مــا يتع ّلــق بغــرس الصنوبــر املثمــر فــي لبنــان ،نقتــرح تنفيــذ الغرس الســفلي لـــ 400
إلــى  600شــجرة/هكتار .فيمــا بعــد تخفــض الكثافــة تدريجيــا ً إلــى  250شــجرة/هكتار
و 150شــجرة/هكتار مــن خــال التفريــد.
فضــل أن تكــون االغــراس أقــلّ
أمــا إذا كانــت األرض زراعيــة ومسـ ّ
جيــدة ،ي ُ َّ
ّ
ـطحة وتربتهــا ّ
كثافــة ،أي حوالــى  280شــجرة/هكتار ( 6x6م إطــار الغــرس) وقــد تنخفــض الحق ـا ً لتبلــغ
فضــل أن تكــون األشــجار مط َّعمــة مــن أقــام
 140شــجرة/هكتار خــال تنفيــذ التفريــد ،وي ُ َّ
التطعيــم اجليــدة املؤصلــة.
فــي كلّ حــال ،يجــب تنفيــذ هــذا النــوع مــن الغــرس عبــر اســتخدام األدوات املتو ّفــرة ذات
اجلــودة األعلــى .يرتكــز الغــرس إلــى تأمــن منــو الشــتالت مــن خــال تنظيــف مــا حتــت
األشــجار أو الغطــاء العضــوي الواقــي واحلمايــة الفرديــة والــرّي إن لــزم األمــر.
 -5حصاد أكواز الصنوبر
يجــب حصــد أكــواز الصنوبــر عنــد نضوجهــا وقبــل تفتحهــا اي ابتــداء مــن كانــون االول
ولغايــة أول شــهر نيســان (لكــي ال يُلحــق التسـلّق ضــررا باألشــجار عبــر تقشــير أغصانها).
ويجــب بالتالــي ضمــان الصحــة والســامة فــي العمــل.
ـم حصــاد األكــواز يدوي ـاً ،يوصــى بتقليــم التــاج الداخلــي لتســهيل عمليــة
عندمــا يتـ ّ
املطعــم الــذي يحتــوي علــى
وبخاصــة فــي حــال الصنوبــر املثمــر
احلصــاد (صــورة )20
ّ
ّ
تيجــان كثيفــة جــدا ً وكبيــرة احلجــم .علــى أي حــال ،يجــب تقليــم التيجــان بعنايــة فائقــة،
نظــرا ً أل ّن التقليــم الكثيــف قــد يشــكل ضغطـا ً علــى األشــجار ويضعفهــا فــي املســتقبل،
ويؤثــر ســلبا ً علــى إنتــاج الثمــار.
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صورة  .20تقليم التيجان الداخلي في
المطعمة.
الغرسات
ّ

تصبــح عمليــات حصــاد األكــواز أســهل بكثيــر وأقــلّ كلفــة وأكثــر أمان ـا ً مــع اســتعمال
املطعمــة ،نظــرا ً أل ّن ارتفــاع األشــجار يكــون أقــلّ ويقتصــر إنتــاج أكــواز الصنوبــر
الغرســات
ّ
علــى عــدد محــدد مــن األشــجار التــي تنتــج كميــة كبيــرة مــن األكــواز.
إمكانيــة مكننــة عمليــة احلصــاد من خــال اســتعمال رجاجــات هيدرولية لألشــجار
هنــاك
ّ
(صــورة رقــم  )19فــي األماكــن التــي يقــل انحدارهــا عــن  ،%20وال حتتــوي علــى تربــة أو
ـدن مــن األعشــاب الســفلية احمليطــة باألشــجار وتبعــد
نتــوءات صخريــة ،وتتم ّتــع مبعــدل متـ ٍ
عــن دروب الغابــات مبســافة أقصاهــا 100م .فــي هــذه احلالــة يجــب اســتخدام الرجاجــات
بشــكل دقيــق لتفــادي إحلــاق الضــرر باألشــجار واألكــواز غيــر الناضجــة (.)19

صورة  .19حصد األكواز
من خالل استخدام رجاجات
األشجار.

 -6تطعيم الصنوبر المثمر لغرس البساتين
تقنيــة جديــدة لتحســن إنتاجيــة أكــواز الصنوبــر
ـم اســتخدام
إضافــة إلــى مــا تقــدم ،يتـ ّ
ّ
املطعــم مــن خــال أقــام التطعيــم (الطعــم) مــن أشــجار الصنوبــر املثمــر
وهــي الغــرس
ّ
أمــا الفوائــد فهــي:
اخملتــارة واألكثــر إنتاجيــة (صــورة ّ .)36-34-12( )19
 تقريــب عمــر إنتــاج أكــواز الصنوبــر إلــى حوالــى  10ســنوات ،فتبــدأ الغرســات باإلنتــاجعنــد بلوغهــا  8 - 6ســنوات فقــط ( )12النــه يتــم احلصــول علــى أقــام التطعيــم (الطعــم)
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مــن األشــجار الناضجــة فتحافــظ علــى هــذا النضــوج اإلنتاجــي.
املطعمــة (الطعــم) وراثيــا ً مــن أشــجارٍ فرديــة
 زيــادة االنتــاج النــه يتــم اختيــار األدواتّ
إنتاجيــة أكــواز كبيــرة و/أو ذات جــودة عاليــة.
مؤصلــة ذات
ّ
املطعمــة ذات أغصــان قويّــة وتيجــان مفتوحــة وجــذع قصيــر وال تصــل
 تكــون األشــجارّ
إلــى ارتفاعــات عاليــة (صــورة .)20
•انخفــاض تكاليــف حصــاد األكــواز مبــا أ ّن األشــجار غيــر مرتفعــة (بالنســبة لالشــجار
التقليديــة) ممّــا يجعــل حصــاد األكــواز اليــدوي ممكنــا ً مــن دون تســلّق األشــجار.
ميكــن تطعيــم شــتالت الصنوبــر املثمــر البالغــة مــن العمــر بــن ســن َتني أو ثــاث فــي
املشــتل خــال فصــل الربيــع .كمــا ميكــن تطعيــم الشــتالت فــي احلقــل عندمــا يبلــغ
مطعمــة.
فتتحــول الزراعــات اليافعــة إلــى بســاتني
ارتفاعهــا حوالــى املتــر الواحــد،
ّ
ّ
صورة  .21غرس
أشجار الصنوبر المثمر
لمطعمة
ا
ّ
(يسار ًا 5 :سنوات،
يميت ًا 10 :سنوات بعد
التطعيم).

يتم ّتــع التطعيــم فــي املشــتل أو فــي احلقــل بفوائــد عديــدة .جتــدر اإلشــارة إلــى أ ّن التطعيم
فــي احلقــل ال يــزال األكثــر شــيوعا ً حتــى اآلن .بعــد جنــاح عمليــة التطعيــم ،قــد نحتــاج
عــدة ســنوات لتقليــم االغصــان الســفلى وفقــا ً لكيفيــة منــو االشــجار وقــوة االغصــان
املطعمة.إضافــة إلــى ممارســات الغــرس التقليديــة ،ال بــ ّد مــن تقليــم تيجــان األشــجار
املطعــم ،حيــث أ ّن تكاليــف العمــل بهــذه
املطعمــة مــن أجــل تفــادي املنافســة فــي التــاج
ّ
ّ
ً
التقنيــة منخفضــة جــدا وال حاجــة لتس ـلّق األشــجار.

المطعم بتيجان
صورة  .22ت ّتصف أشجار الصنوبر المثمر
ّ
ً
المطعمة.
مقارنة مع الشتالت غير
منخفضة وأوسع
ّ
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الفصل الثالث:
األمراض
والحشرات
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تتعــرض أشــجار الصنوبــر املثمــر للعديــد مــن اآلفــات احلشــرية واالمــراض الفطريــة والتــي
تــؤدي فــي بعــض االحيــان إلــى أضــرار كبيــرة فــي محصــول االكــواز وبعضهــا اآلخــر يــؤدي
الــى يبــاس االغصــان وأيضـا ً الــى يبــاس األشــجار بكاملهــا.
تنقســم اآلفــات الــى قســمني منهــا املســتوطنة ومنهــا الدخيلــة وقــد تشــكل اآلفــات
الدخيلــة مشــاكل ذات أهميــة كبــرى خاصــة وأن االعــداء الطبيعيــة لهــذه اآلفــات ليســت
موجــودة.
أهم األمراض الفطرية:
 مرض صدأ الصنوبر ( )Pine rustيسبب يباس األشجار القدمية والضعيفة. فطر البوليبوز ( )Pine polyposeيسبب يباس األشجار القدمية والضعيفة.اهم الحشرات التي تفتك بالصنوبر المثمر
-1خنفساء قتح الصنوبرTomicus destruens :

مت اكتشــاف حشــرة خنفســاء قتــح الصنوبــر فــي لبنــان ألول مــرة ســنة  .2002وهــي اآلن
موجــودة علــى كافــة أشــجار الصنوبــر املثمــرو البــري منــه.
التصنيف:
الترتيب :غمدية االجنحة ()Coleoptera
العائلة  Curculionidae :كوركوليونيدي
املعيل :ألصنوبريات
وصف احلشرة ودورة حياتها:
• احلشرات الناضجة  :لونها يتراوح بني البني واألسود و يبلغ حجمها بني  5-3مليمتر.
• اليرقــات  :بيضــاء اللــون وهــي موجــودة فقــط حتــت حلــاء االشــجار املصابــة وهــي يرقــات
مــن دون أرجــل ،يبلــغ حجمهــا  5مليمتــر.
• تبيــت اخلنافــس فــي فتــرة الشــتاء داخــل اللحــاء الســميك وتنشــط عنــد قــدوم الربيــع
وعندمــا تصبــح معــدالت احلــرارة فــوق  12درجــة مئويــة تتجــه هــذه احلشــرات إلــى أشــجار
الصنوبــر الضعيفــة او الــى اجلــذوع او الفــروع املقطوعــة وتضــع اإلنــاث البيــض.
• تظهــر احلشــرات غيــر الناضجــة فــي الربيــع وتتجــه الــى البراعــم احلديثــة لتتغــذى عليها
وتكمــل مرحلــة نضجها.
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•ينشــأ اجليــل اجلديــد مــن احلشــرات الناضجــة حوالــي منتصــف شــهر حزيران.تطيــر
وتتجــه هــذه احلشــرات نحــو البراعــم اجلديــدة علــى أشــجار الصنوبــر حيــث حتفــر انفاق ـا ً
فــي الفــروع ممــا يســبب اصفرارهــا و يباســها وتســاقطها .وعنــد تكاثرهــا ،مــن املمكــن أن
تؤثــر هــذه احلشــرات ســلبا ً علــى منــو االشــجار.
• حتدث أنفاق التزاوج في البراعم مسببة يباسها في مرحلة متأخرة.
• بعــد التــزاوج ،تصنــع اإلنــاث أنفــاق البيــض حتــت قلــف أو حلــاء أشــجار الصنوبــر وتضــع
ـي النفــق.
البيــض منفــردا ً علــى جانبـ ّ
• بعد الفقس ،تتغذى اليرقات على اخلشب صانعة أنفاق تغذية.
األضرار:
 تغزو هذه احلشرة جميع انواع الصنوبر املوجودة في لبنان إمنا تفضل الصنوبر املثمر. ميكــن أن حتــدث أضــرارا ً خــال مرحلتــن مــن دورة حياتها.خــال فصــل الربيــع وفــي فتــرةالتــزاوج ميكــن أن تســبب أضــرارا ً جســيمة علــى اخلشــب ممــا يــؤدي فــي بعــض االحيــان
الــى يبــاس األشــجار الضعيفــة .خــال فصــل الصيــف ميكــن أن حتــدث أضــرارا ً علــى فــروع
الصنوبــر ممــا يؤثــر ســلبا ً علــى منــو االشــجار ويضعفهــا.
املراقبة واملكافحلة:
 تقليم وإزالة األغصان اليابسة أو األشجار اليابسة. إزالــة األغصــان املتكســرة مــن جــراء الثلــوج فــي أوئــل الربيــع و يفضــل إزالتهــا قبــل بــدءالطــرد اجلديــد.
 وضــع مصائــد جاذبــة ملكافحــة خنفســاء قتــح الصنوبــر وهــذا النــوع مــن الفيرومــونمتوفــر ويجــب وضــع مصيــدة إلــى مصيدتــن فــي كل دومن إذا أردنــا مكافحــة احلشــرة أمــا
للمراقبــة فيمكــن وضــع مصيــدة أو مصيدتــن فــي الهكتــار الواحــد.
-2حفار أغصان وجذوع الصنوبرCerambycid :

وهــي مجموعــة من احلشــرات تنتمــي الــى نفــس الفصيلــة ()Cerambycidaeوهــي معروفة
بحفــار الســاق ذي القــرون الطويلــة وتنتمــي الى رتبــة غمديــة االجنحــة (. )Coleoptera
وصف احلشرة ودورة حياتها:
تضــع أنثــى هــذه اخلنافــس بيضهــا علــى قلــف أشــجار الصنوبــر .بعــد الفقــس تبــدأ اليرقة
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باحلفــر والتغــذي علــى القلــف واخلشــب مســببة متزيــق األنســجة النباتيــة .وتصيــب يرقــات
هــذه اخلنافــس كذلــك األغصــان والفــروع الثانويــة .وتعمــل اخلنافــس عنــد خروجهــا مــن
الســاق ثقب ـا ً مــدوراً .تتميــز هــذه اخلنافــس بيرقاتهــا البيضــاء اللــون ،وبقرونهــا الطويلــة.
دورة حيــاة هــذه احلشــرات هــي أقلــه ســنة واحــدة وميكنهــا أن متتــد الــى ثــاث ســنوات.
وتظهــر احلشــرات البالغــة خــال أشــهر الصيــف ابتــدا ًء مــن حزيــران.
األضرار:
احلشــرات التــي تهاجــم ســيقان وأغصــان االشــجار قــد تــؤدي فــي كثيــر مــن احلــاالت الــى
مــوت الشــجرة نفســها .ولــذا فــإن حفــارات ســيقان األشــجار تعتبــر مــن احلشــرات الضــارة
جــدا ً والتــي تهــدد حيــاة الشــجرة املصابــة.
املراقبة واملكافحلة:
 تقليم وإزالة األغصان اليابسة أو األشجار اليابسة -3حفار المونوكاميس Monochamus stutor :

تنتمــي حشــرة املونوكامــوس الــى فصيلــة ( )Cerambycidaeوهــي معروفــة بحفــار الســاق
ذي القــرون الطويلــة وتنتمــي الــى رتبــة غمديــة االجنحــة (. )Coleoptera
وصف احلشرة ودورة حياتها:
احلشــرة البالغــة ســوداء اللــون مــع بعــض البقــع الصفــراء أو البيضــاء ويبلــغ حجــم
احلشــرة الناضجــة مــن  21الــى  35مليمتــر .تضــع أنثــى هــذه اخلنافــس بيضهــا علــى
اخلشــب امليــت وبعــد الفقــس تبــدأ اليرقــة باحلفــر والتغــذي علــى اخلشــب وميكنهــا اختــراق
اخلشــب بطــول  12ســنتمتر الــى الداخــل وتعمــل اخلنافــس عنــد خروجهــا مــن الســاق
ثقب ـا ً مــدورا ً وذلــك بعــد  12شــهرا ً وتظهــر احلشــرات البالغــة خــال أشــهر الصيــف.
األضرار:
إن هــذا النــوع مــن احلفــار يهاجــم اخلشــب امليــت فقــط وتعتبــر حشــرة مهمــة فــي نطــاق
النظــم االيكولوجيــة إذ انهــا تســاعد فــي تفتيــت اخلشــب امليــت ولكنهــا حشــرة مهمــة
أيضــا مــن ناحيــة القضــاء علــى أشــجار الصنوبــر إذ أنهــا حتمــل مرضا ً يســبب ذبول أشــجار
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الصنوبــر النــاجت عــن النيماتــودا .و يتــم نقــل هــذه النيماتــودا علــى األشــجار الســليمة مــن
خــال احلشــرة البالغــة عندمــا تتغــذى علــى إبــر الصنوبــر أو قلفهــا.
املراقبة واملكافحلة:
تقليم وإزالة األغصان اليابسة أو األشجار اليابسة.-4خنفساء لحاء الصنوبر Ernobius sp:

تنتمي هذه اخلنافس إلى رتبة غمدية األجنحة ( )Coleopteraوفصيلة الـ (.)Anobiidae
وصف احلشرة ودورة حياتها:
احلشــرة البالغــة ســوداء أو بنيــة اللــون أمــا يراقاتهــا فهــي بيضــاء اللــون تتواجــد علــى
األغصــان والفــروع اليابســة .ال يوجــد دراســات عــن دورة حياتهــا.
األضرار:
يهاجم هذا النوع من اخلنافس االشجار الضعيفة و اليابسة فقط.
املراقبة واملكافحلة:
تقليم وإزالة األغصان اليابسة أو األشجار اليابسة.
-5المن

Aphids

أظهرت الدراسـات انتـشار العديـد من أنواع املن على أشجار الصنوبريات ،منها :
أ  :مـ ّن الصنوبــر الصنوبــري  Pineus pini Macquartوهــو نــوع منتشــر فــي لبنــان وتركيــا
علــى أنــواع الصنوبــر كعائــل ثانــوي وخاصــة الصنوبــر البروتــي.
ب :مــ ّن الصنوبــر الفلســطيني  H.R.L.. Cinara palaestinensisويعيــش علــى أنــواع
الصنوبــر وخاصــة الصنوبــر احللبــي.
ت :م ّن الصنوبر الدرني  Eulachnus tuberculostemmata Theobعلى إبر الصنوبر.
د :م ّن األرز  Cinara cedri Mimeurالذي يصيب االرز اللبناني و الصنوبر.
باالضافة إلى بعض احلشرات القشرية البيضاء.
تنتمــي هــذه احلشــرات الــى رتبــة الـــ  Hemipteraوهــي حشــرة تتميــز بكونهــا حشــرات
ماصــة.
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وصف احلشرة ودورة حياتها:
تعتبــر حشــرات امل ـ ّن مــن اآلفــات التــي تصيــب أشــجار الصنوبــر بطــرق مختلفــة و تتأثــر
كثيــرا ً بالعوامــل املناخيــة .وتســتفحل هــذه احلشــرات خــال الســنوات التــي يكون شــتاؤها
غيــر بــارد وربيعهــا رطبـاً.
األضرار:
تتغــذى احلشــرات بامتصــاص العصــارة النباتيــة مــن األنســجة ممــا يؤثــر علــى منوهــا
بشــكل ســلبي مــن خــال تشــويه منــو األنســجة املصابــة واإلخــال بالتــوازن الهرمونــي
وإفــراز مــواد ســامة وإضعــاف األشــجار ،كمــا وأن النــدوة العســلية التــي تفرزهــا حشــرات
امل ـ ّن أثنــاء تغذيتهــا تشــكل طبقــة علــى األســطح النباتيــة وينمــو عليهــا فطــر العفــن
األســود الــذي يعيــق ومينــع التمثيــل الغذائــي لألنســجة املصابــة.
املراقبة واملكافحلة:
ال مكافحة ّإل في حاالت نادرة حيث ميكن استعمال مبيدات بيريثرودية.
-6حشرة بق الصنوبر الدخيلة (لبتوغلوسيس اوكسيدانتاليس )Leptoglossus occidentalis -

تســبب يباس ـا ً فــي اخملاريــط وبــذورا ً فارغــة .تعتبــر حشــرة بــق الصنوبــر الدخيلــة التــي
تنتمــي الــى ترتيــب نصفيــات اجلنــاح مــن أهــم احلشــرات الضــارة التــي تــؤدي الــى أضــرار
إقتصاديــة كبيــرة فــي احملاصيــل.
تعتبــر هــذه احلشــرة دخيلــة إذ أن موطنهــا األساســي هــو الواليــات املتحــدة األميركيــة و
قــد غــزت أوروبــا ومــن ثــم بــاد البحــر املتوســط فــي وقــت قصيــر ال يتعــدى الـــ  20ســنة
وتتغــذى هــذه احلشــرة علــى حبــوب أكــواز الصنوبريــات مبجملهــا.
وصف احلشرة ودورة حياتها :
 للحشــرة جيــان فــي الســنة خاصــة علــى االرتفاعــات املتوســطة وجيــل واحــد فــيالســنة علــى االرتفاعــات التــي تتعــدى الـــ  1000متــر.
 تضــع اإلنــاث البيــض علــى إبــر الصنوبــر بشــكل مســتطيل يتــراوح طولهــا بــن  1و2مليمتــر .يكــون لونهــا بني ـا ً فاحت ـا ً يتحــول الــى البنــي احملمــر قبــل فقســها.
 تشــبه اليرقــات واحلوريــات احلشــرات الناضجــة ولكنهــا أصغــر حجم ـا ً وغيــر مجنحــة.متــر اليرقــات بخمســة أطــوار قبــل حتولهــا إلــى حشــرة ناضجــة .فــي الطــور األول تتغــذى
احلشــرات علــى إبــر أو أوراق الصنوبــر قبــل أن تنتقــل الــى اخملاريــط والبــذور وغالبـا ً مــا تكــون
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هــذه اليرقــات فــي طورهــا األول بشــكل مجموعــات تتفتــت عنــد بلوغهــا األطــوار التاليــة.
حتتــاج هــذه اليرقــات الــى خمســة أســابيع ليكتمــل منوهــا.
 احلشــرات الناضجــة :يبلــغ حجــم احلشــرات الناضجــة حوالــي  18 - 15مليمتــر مــعهوائيــات طويلــة والســاقني اخللفيتــن مســطحة تشــبه األوراق .لونهــا أحمــر داكــن ومييــل
الــى البنــي الرمــادي مــع عالمــات بيضــاء مميــزة علــى ظهرهــا .فمهــا شــبيه بإبــرة ينطــوي
الــى الــوراء بــن الســاقني عندمــا ال تتغــذى.
حتتمــي ومتضــي فتــرة الشــتاء فــي مجموعــات حتــت اللحــاء أو فــي غيرهــا مــن املوائــل
الطبيعيــة ،وكذلــك فــي املنــازل واملبانــي .تتــزاوج هــذه احلشــرات فــي الربيــع ،وتتغــذى علــى
األكــواز ،وتضــع بيضهــا.
االضرار:
تتغــذى اليرقــات واحلشــرات الناضجــة علــى البــذور الصنوبريــة حيــت يتــم إدراج فمهــا
مثــل حقنــة مــن خــال جــداول اخملــروط وإلــى البــذور الفرديــة .تــذوب محتويــات البــذور عــن
طريــق االنزميــات اللعابيــة فتمتــص مــن البــذور.
تلحــق األضــرار فــي اخملاريــط اجلديــدة ممــا يســبب يباســها أو إجهــاض البــذور .أمــا االضــرار
علــى االكــواز املكتملــة فتســبب افــراغ البــذور أو بــذورا ً ممتلئــة جزئيـاً .ويتــم كشــف هــذه
البــذور مــن خــال تشــريح البــذور أو التصويــر الشــعاعي باألشــعة الســينية.
إن أنثى واحدة ميكن أن تدمر حوالي  300من البذور في بستان صنوبر.
الكشف و الرصد:
يكــون اكتشــاف هــذه احلشــرات فــي غالــب األحيــان بصريـا ً مــن خــال البحــث عنهــا علــى
األكــواز واخملاريــط أو علــى األغصــان فــي أيــام الربيــع والصيــف عندمــا تكــون درجــة احلــرارة
بــن  15و  32درجــة مئويــة ،والريــاح أقــل مــن  15كم/ســاعة ،وليــس أثنــاء أو بعــد ســاعة
مــن ســقوط األمطــار.
املكافحة:
في ظل غياب األعداء الطبيعية لهذه احلشرة ال يوجد أي طريقة للمكافحة صديقة للبيئة.
قلع االشجار اليابسة من الغابات النها تشكل مأوى لهذه احلشرات في فصل الشتاء.
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