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العرعـر صنوبـر صغـري ينمـو ببـطء ويعيـش مئـات السـنني. هنـاك مـا يقـارب ال60 نوًعا من شـجر 

العرعـر يف العـامل ذات أشـكال وأحجـام مختلفـة، منهـا مـا هـو شـجر صغري ذو تـاج هرمـي ومنها ما 

يشـّكل شـجريات تنمـو قريبة مـن األرض وتتمّدد أقفًيـا فتغطيها. أوراق العرعرمتـى ُتفرك بني اليَدين 

تبعـث رائحـة خشـب بلسـمية ممّيزة؛ وألشـجار العرر نوعـان مـن األوراق: إما أوراق ضّيقـة ورقيقة 

كالحرشـفة أو إبـر وأحياًنـا تحمـل الشـجرة نفسـها أوراًقـا مـن النوَعـني. هنـاك ِصنفـان مـن العرعر: 

الذكـر واألنثـى، العرعراألنثـى هـو وحـده الـذي ُينتـج أكـوازًا إال أنها ال تشـبه األكواز األخـرى كأكواز 

الصنوبر مثاًل التي تكون قاسـية وخشـبية. بينا حراشـف أكواز العرعر دهنّية تتداخل لتشـّكل مثرة 

صغـرية مسـتديرة تبـدو وكأنها مصقولة بالشـمع، تكون خـراء قبل نضوجها ليصبح لونها بنفسـجي 

داكـن ضـارب اىل السـواد عندمـا تنضـج؛ ولهـذا ُتعـرَف باسـم تـوت العرعر لتشـابهها بحبـات التوت 

عـى الرغـم مـن أنهـا أكواز. يحتـاج كوز العرعر اىل َسـنَتني أو ثالث سـنوات لينضج وغالًبـا ما يتواجد 

"تـوت" أخـر وآخربنفسـجي داكـن عـى الشـجرة الواحـدة. هـذا وقـد ورد تـوت العرعـر يف تاريخ 

اإلنسـانية إذ ُتشـري وثائـق علـاء اآلثـار أّن املرصيـني يف سـنة 2500 ما قبـل امليالد، كانوا يسـَتوردون 

توت العرعر من شـال فلسـطني السـتخدامه يف تركيب أدوية ملعالجة عدة أمراض من بينها مشـاكل 

يف املجـاري الَبوليـة واضطرابات صحية نسـائية وأمـراض صدرّية. وبقيت املزايـا الطبّية لتوت العرعر 

َقيـد البحـث العلمـي حتـى القـرن 17 بعـد م. عندمـا توّصـل طبيـب هولنـدي كان يبحث عـن دواء 

ملعالجـة اإلضطرابـات الكلوّيـة اىل تركيـب خلطـة متـزج حبـوب روحيـة وزيت تـوت العرعـر أَنتجت 

صنًفـا محّبًبـا مـن الكحـول معروًفا يف األسـواق ِباسـمه التجـاري "دجّن". كا ُيسـَتخدم تـوت العرعر 

يف الطبـخ، فبعـد تجفيفـه وَطحنـه ُيضـاف اىل اللحـوم لتطييبها. عى الصعيـد البيئي، ُتصّنف أشـجار 

العرعـر بـني أهـم النبتـات التي تسـاهم يف دعـم الحياة الربّيـة إذ أنها تقـّدم طعاًما وافـرًا للحيوانات 

والطيـور وأغصانهـا الكثيفـة تحمـي مـن الربد والريـح، أّما غطاؤهـا الورقي فيشـّكل ُعمًقـا آمًنا تبني 

فيـه الطيـور أعشاشـها. باإلضافـة اىل ذلك، تسـتطيع أنـواع كثرية من شـجر العرعر أن تنمـو وتتكّيف 

والظـروف الصعبـة يف امُلرتفعـات حيـث تكون الرتبـة هزيلة والريـاح قوية. تلك الـرشوط ُمضافة اىل 

ـرة تجذب النظـر بتيجانها  النمـّو البطـيء والحيـاة املديـدة ألشـجار العرعـر تجعل منها أشـجارًا معمِّ

املسـتديرة وجذورهـا امللتّفة.

ينبغي عى املعنّيني أن يرصدوا شـجرات العرعر األنثى عندما ُتثمر يف الخريف الذي يشـّكل املوسـم 

األنسب لزراعة العرعر.

Juniperus excelsa | لّزاب 

هنـاك أربعـة أنـواع مـن العرعـر تنمـو يف لبنـان، مـن َبينهـا نوعان مـن اللـّزاب يتسـاويان من حيث 

نسـبة توزيعهـا والبيئـة التـي يعيشـان فيهـا، أوراقها حرشـفّية الشـكل لكنها تختلفـان من ناحية 

عـدد البـذور التـي تحتويهـا مثارهـا، نوع تحمـل مثرته 4 اىل 6 بـذور وآخر ال َتحتـوي مثرته عى أكر 

مـن بـذرة أو بذرَتني.

يف الـدول املتوّسـطّية، يتواجـد اللـّزاب يف املناطـق األكـر دفًئـا وجفاًفـا؛ ويف لبنـان، ُيعتـرب اللـّزاب 

عنـرًصا أساسـًيا للبيئـة النباتّيـة التـي تنمـو يف أعـايل الجبـال. يف تلـك املرتفعـات حيث ال تقـدر حتى 

أشـجاراألرزعى النمـّو، ال نجـد سـوى أشـجار اللـّزاب مّا يـدّل عى مـدى تحّملها للجفـاف والحرارة 

والـربد وضحالـة الرتبـة وقـوة الريـاح. كا تكـر يف تلك املناطق قطعـان املاعز التي تبحـث عن مأوى 

فـال تجـد ااّل ظـالل اشـجاراللّزاب الضخمـة تلجـأ إليهـا لتحميهـا مـن شـمس الصيـف الحارقـة. ميكن 

Prickly Juniper fruit

Prickly Juniper tree

Junipers are small conifers that grow very slowly and 
live for hundreds of  years. Approximately sixty Juniper 
species exist in the world, and these have different forms 
and sizes, ranging from small trees with pyramidal 
canopies to low-growing shrubs that spread laterally 
and cover the ground. When crushed, Juniper leaves 
emit a distinctive balsamic, woody smell reminiscent 
of  evergreen oils. Species have either narrow, scale-like 
leaves or needle-like leaves, and sometimes both leaf 
forms are present on the same tree. Juniper trees are 
differentiated into male and female trees, and only the 
female trees bear cones with seeds. Juniper cones are 
different from others, such as pine cones, which are hard 
and woody. The scales of  Juniper cones are fleshy and 
merge to form a small, round wax-coated berry that 
is green when immature and dark purple-black when 
mature. Even though they are classified botanically 
as cones, these are commonly called Juniper berries 
because they are so similar to blueberries. It takes two to 
three years for a Juniper berry to mature, and it is very 
common to see green and purple berries on the same 
tree. 

Juniper berries have an established presence in human 
history. Archeological records indicate that in 2500 BC, 
Egyptians imported them from northern Palestine and 
used them to prepare medicines to treat many diseases, 
including "urinary problems," "women’s discomfort," 
and "chest illness." Medicinal use of  Juniper berries 
persisted into the 17th century, when a Dutch physician 
seeking a remedy for kidney disorders mixed neutral 
grain spirits with Juniper oil. The resulting alcoholic 
drink became popular and was sold commercially under 
the name of  gin. Juniper berries are also used in cooking; 
dried berries are ground and used in small amounts to 
flavor meat. 

Ecologically, Junipers are ranked among the best plants 
for supporting wildlife. They produce abundant food for 
many animal and bird species. The dense branches offer 
protection from cold and wind, and the canopy allows 
birds to shelter their nests deep inside it. In addition, 
many Juniper species grow in difficult conditions at high 

altitude, in poor soil, or subject to strong winds. These 
conditions, combined with the Junipers’ slow growth and 
long life, produces old trees with rounded canopies and 
beautiful, convoluted trunks. 
People interested in purchasing female Juniper trees 
should select the plants in autumn when they have 
berries. This is also the best time to plant the trees. 

Juniperus excelsa | Grecian Juniper 

Four Juniper species are native to Lebanon. Two of 
these, Juniperus excelsa and J. foetidissima, have the same 
distribution range and occupy the same habitats. Both 
species have scale-like leaves. One main difference 
between the two species is the number of  seeds produced 
per berry (four to six in J. excelsa, and one to two in J. 
foetidissima). 

In Mediterranean countries, Juniperus excelsa occurs in the 
warmest and driest zones. In Lebanon, the species is an 
essential member of  high mountain plant communities. 
At altitudes where Cedar trees stop growing, one will see 
no other trees but Junipers, a testament to the species’ 
tolerance to drought, heat, cold, poor soils, and strong 
winds. Here one can see many goat herds seeking shelter 
from the hot summer sun underneath the huge Juniper 
trees. A large population with impressive old trees 
can be visited in the region spreading from Hermel to 
Yammouneh, passing through Ouyoun Orghoush. The 
circumference of  the trunk of  one old Juniper tree in 
Ouyoun Orghoush was found to be more than 6 meters. 
On the western slopes of  this same mountain a large 
population can be found, mixed with Cedar and growing 
alone in a Juniper forest.

Juniperus oxycedrus | Prickly juniper 
or Cade 

Juniperus oxycedrus, which reaches about 8 meters in 
height, is an evergreen shrub with sharp-pointed needle-
like leaves that have two parallel white bands on their 
upper surface, one of  the distinctive characteristic of  the 
species. The shrub grows upright if  left undisturbed, 

Cupressaceae (Cypress family) لّزاب أو عرعر Juniperus spp. Cupressaceae (Cypress family)
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ـرة يف املنظقـة املمتـّدة من الهرمـل اىل اليّمونـة مرورًا  مشـاهدة غابـة كبـرية مـن أشـجاراللّزاب املعمِّ

بعيـون ُأورغـش حيـث يبلغ محيط جذع شـجرة عرعر قدمية 6 أمتار. عى املنحـدرات الغربية للجبل 

نفسـه، غابة أخرى كبرية تختلط يف بدايتها بأشـجار األرز لتعود وتصبح غابة كاملة مؤلَّفة من شـجر 

اللـّزاب ال غري.

Juniperus oxycedrus | عرعر

8 أمتـار طـول شـجرية العرعـر ذات الُخـرة الدامئـة، أوراقهـا كنايـة عـن إبـر مسـتدّقة الـرأس، عى 

جهتها الُعلوّية َيرتسـم خطان أبيضان مُيّيزان هذا النوع من الشـجر. تنمو الشـَجرية بشـكل مسـتقيم 

إن مل َتقتـات قطعـان الَعنـز أطـراف أوراقهـا الطرّيـة خاصـة يف املناطـق التـي توّفرمـراٍع لهـا إذ متنع 

شـجريات العرعـر مـن االسـتقامة وتدفـع بأغصانهـا اىل التمـّدد أفقًيا. فال َيحـدث هـذا التقزيم للتاج 

وهـذا التعديـل للشـكل إاّل للشـجريات التـي تـّم نزع األغصـان الطرية الجديـدة من قّمتهـا. وتحمل 

الشـجرية اأُلنثـى عـدًدا وفـرًيا من حبات التوت مّا يجعـل األغصان َتنحني تحـت وطأتها. لذلك تبدو 

أغصـان الشـجرية اأُلنثـى متدلّيـة فيا تكون الشـجرية الذكر مسـتقيمة. 

عـى خـالف اللـّزاب الذي ينمو يف املرتفعات، تتوّزع ُشـجريات العرعرعى مسـاحات واسـعة يف لبنان 

إبتـداًء مـن علـو منخفـض عى السـاحل لتصـل اىل 1500 مـرًتا فوق سـطح البحر. يتواجـد العرعر يف 

أَفقـا وشـحتول وعني زحلتـا وإهدن والقموعـة والقَصيبة.

Juniperus drupacea | الدفران

النـوع الرابـع مـن العرعر هو الدفران أو العرعر السـوري الذي يعيش عـى ارتفاعات ترتاوح بني 800 

و 1700 مرتًا فوق سـطح البحر؛ وتوجد غابات صغرية من أشـجاره عى املنحدرات الصخرية ملَحمية 

الشـوف، ويف الضّنية وإِهمج واللقلوق ورسعني اىل جانب أشـجار األرز والشـوح والعرعر. يف املايض، 

مل يعتـرب العلـاء أّن العرعـر السـوري نـوع من أنـواع العرعر ألنه ال ُيشـبهه؛ فأكوازه تنمو عى سـاق 

عريـض وبـذوره ُمنصهـرة وأوراقـه أَعـرَض. إاّل أّنه مع تقّدم تقنيـات البيولوجيا الجَزيئّيـة، قام العلاء 

مبقارنة عّينات من الحمض النووي لعدد من أشـجار العرعر السـوري ليكتشـفوا بأنها تشـابه الحمض 

النووي للّزاب، وعليه تّم إعادته اىل أرسة أشـجار العرعر. مُيكن أن يصل طول العرعر السـوري اىل 40 

مـرًتا مـا يجعلـه األطـول قامة بني أنواع العرعر األخـرى؛ غري أّنه غالباً ما يتواجـد يف الطبيعة كصَنوبرة 

ذات شـكل مخروطّي يـرتاوح طولها بني 5 اىل 10 أمتار.

إنبـات بـذور اللـزاب أو العرعـر يسـّجل نتائـج ضئيلـة جـًدا إذ تصـل نسـبته اىل أقـّل مـن 1%، إاّل أّنه 

مُيكـن تحسـني هـذه النسـبة بشـكل ملحـوظ إذا اّتَبعنـا مـا ييل: مـن أجل اسـتخراج البذور، َنسـحق 

حبـات التوت بني سـطَحني قاسـَيني دون اسـتعال ضغط كبـري يك ال َنكرس البـذور يف الداخل، ننّظف 

البـذور بوضعهـا يف محلول من رماد خشـب السـنديان لثالثة أيام ثم َنغسـلها جيـًدا باملاء ونَضعها يف 

محلـول حامـض الليمـون بنسـبة 10% لــ 24 سـاعة. وبهدف َغربلة البـذور األكر ثقـاًل، نغمرها جيًدا 

يف محتـوى مـن مـاء مالحـة )10% من امللح املسـتخدم يف الطعام( ونخَتارفقط البذور التي ترسـب يف 

قـاع املحتـوى )هـذه البـذور تكون األَثقل وهي عى األرجـح األكر ُمالَءمة لإلنبـات( بعد ذلك، نخّزن 

تلـك البـذور وهـي رطبـة يف مـكان بارد )درجـة مئويـة 4-1 ( مّدة 100 يوًمـا تنتهي بـزرع البذور يف 

مسـاكب حيـث تبدأ باإلنبـات بعد مي عـام كامل.

Syrian Juniper flower

Syrian Juniper bark

but in places where grazing occurs, it grows mostly 
horizontally, because goats eat the soft new tips and 
prevent them from growing upright, forcing the branches 
to extend laterally. The female shrubs tend to bear many 
berries and their branches droop from the weight of  the 
fruits, while male plants tend to have a more upright 
canopy. 

Unlike the Grecian Juniper, which grows at high 
altitudes, the Prickly Juniper has a widespread 
distribution in Lebanon within a range stretching from 
the lower coastal altitudes up to 1600 meters. Natural 
populations can be found in Afqa, Chahtoul, Ain-Zhalta, 
Ehden, Qammouaa, and Qssaybeh.

Juniperus drupacea | Syrian Juniper 

A fourth species found in Lebanon is the Syrian Juniper, 
Juniperus drupacea. This species grows at elevations 
between 800 and 1700 meters. Small populations can 
be found along rocky slopes in the Shouf  Reserve, 
Dinniyyeh, Ehmej, Laqlouq, Michmich, and Siraain in 
association with Cedar, Fir, and other Junipers. In the 
past, this species was not considered by scientists to be a 
Juniper because it looked different from the other trees 
of  this species; its cones are borne on a large stalk, its 
seeds are fused, and its leaves are broader. However with 
the advent of  molecular techniques, scientists compared 
DNA obtained from the different plants and found it to 
be closely related to Juniperus oxycedrus. Accordingly the 
tree was reassigned to the genus Juniperus. The Syrian 
Juniper is a tree that can grow as high as 40 meters, 
making it the tallest species of  Junipers. However it is 
mostly found in nature as a 5 to 10 meter tall, conical-
shaped conifer. 

The germination rate of  Juniper seeds is very low, 
amounting only to about one percent. To encourage 
successful germination, free the seeds from the berries 
by smashing them open without exerting too much 
pressure, which could damage the seeds. Collect the 
seeds and soak them in 10% oak wood ash for three 
days. Wash them thoroughly then immerse them in 

a container of  water and select out the heavier seeds 
that sink to the bottom of  the container. These are the 
most vital and are most likely to germinate. Then soak 
the selected seeds in acid for 24 hours. Rinse the seeds 
thoroughly and put them on wet cotton at a constant 
temperature of  5°C for approximately 100 days. The 
best temperature for growing seedlings is 15°C. The 
seeds may take more than six months to germinate. 
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Laurus nobilisغــار

Bay Laurel | Lauraceae (Laurel family)

|

10-20 m
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غــار

Lauraceae (Laurel family)

يف الحضـارات القدميـة لحوض البحر األبيض املتوّسـط حيث نشـأ الغار، كانت هذه الشـجرة 
ترمـز اىل املجـد والنجـاح وتوَضع عى شـكل أكاليل تتّوج رؤوس الرياضيـني األبطال واألباطرة 
العظـاء كـا ُتظهـر الرسـوم املحفـورة عـى نقـود ذلـك الزمـن. فأغصـان الغار كانـت الرمز 
الدائـم للمجـد والكرامة وروح الشـباب. وقـد تواصلت رمزية الغار عـرب األزمان ويف اصطالح 
باللغـة اإلنكليزيـة يسـتخَدم كلمـة غـار لَيقَصد بها كلمة "أمجـاد" وذلك يف عبـارة "ينام عى 
أمجـاده" Resting on one’s laurels التـي تعنـي أّنـه ال ينبغـي عـى املـرء ان يتوّقـف عـن 
السـعي اىل املجـد واالكتفـاء بحصاد أمجاد املايض. لكّن شـجر الغار تنـازَل اليوم عن "أمجاده 
ـرة يف الطبـخ،  الغابـرة" إذ بعـد أن انتـرش يف أصقـاع العـامل صـار معروًفـا فقـط مبزايـاه املعطِّ

وشـاع اسـتعال أوراقه يف إعـداد أطباق اليخنة والحسـاء واللحم والسـمك.

الغـار شـجرة متوسـطّية ال تسـقط أوراقهافتبقـى خـراء حتى يف فصـل الشـتاء. بامكانها أن 
تنمـو فيـرتاوح طولهـا بـني 10 و 20 مـرًتا أو تبقـى شـَجرية ُمنخفضـة تنبـت يف أسـفل جذعها 
فـروع لهـا. أغصـان الغار قوية وثابتة ومسـتقيمة، َتكـر فيهـا األوراق ذات اللاعّية املعتدلة 
وامللسـاء كالجلـد. تكمـن القيمـة الرمزيـة للغـار يف أنـه يبعث عطـرًا فّواًحـا قويًّـا. وقد كان 
السـكان القدامـى يف حـوض البحـر األبيـض املتوّسـط يؤمنـون بـأّن شـجرة الغـار مبـا فيهـا 
أغصانهـا وأوراقهـا ومثارهـا، تشـّع بطاقـة وقائّيـة قويـة ُتبعـد النحس. كـا أّنه تّم اسـتخدام 
أوراق الغـار يف الطـّب ملعالجـة األمـراض امُلعديـة وكمطّهـر يف غايـة الفعالّيـة. ترتسـم عـى 
أوراقـه القاسـية والالمعة، العريضة يف الوسـط واملسـتدّقة الطرَفني، ُحبيبـات ُتفِرج عن زيت 
متـى تـّم فركها؛ كا أّن مثارها الصغرية واملسـتديرة التي ُتشـبه حّبـات الزيتون، ُتفرزهي أيًضا 

َزيتهـا متـى ُوضعـت يف مـاء َمغلية عـى النار.

يف لبنـان يعيـش الغـار يف أجات وغابات تبدأ من املناطق السـاحلية حتـى تبلغ الجبال عى 
ارتفـاع يصـل اىل 600 مـرًتا. يف املناطـق املنخفضـة، تجاور أشـجار الغار األنهـار كنهر إبراهيم 
والقاسـمية والليطـاين ونهـر الكلـب؛ كـا تتواجـد أعـداد منهـا يف عـّدة مواقـع أخـرى منهـا 
عمشـيت وغزيـر وبعبـدا والدامور ومليخ وثـوم. يف أريـاف لبنانّية عديدة، ُيسـَتعمل الزيت 
امُلسـتخرج مـن مثـار الغـار يف صناعـة الصابـون الطبيعي املعـروف بفوائـده الغذائية للبرشة 
والشـعر. يبقى أّن أنجح اسـتخدام للغار َيكُمن يف مجال تصميم الحدائق إذ ميكن لشـجرياته 
أن تعيـش وتنمـو يف حاويـات أو مسـاكب يف الحدائق لتشـّكل سـياًجا أخر عـى أطرافها ال 

سـّيا أّنه َيسهل تشـذيبها باستمرار.

تحتـوي مثـار الغـار الصغـرية كحبات الزيتـون عى بذرة واحدة قاسـية. يتّم جمـع مثارها بني 
شـهرّي كانـون األول وكانـون الثاين لُيصـاراىل تخزينها وهي رَطبة يف مـكان بارد بهدف ضان 
إنباتهـا. بعدهـا يتـّم َزرعهـا مبارشة يف مسـاكب والقيام بإروائهـا حتى تنبت. وتـرية منو الغار 
رسيعـة جـًدا لذلـك ينبغـي التوقف عـن رّي النباتات الفتّيـة لبضعة أيام يك ال متـوت اختناًقا 

بسـبب اإلفراط يف اسـتخدام املاء.

Laurus nobilis

Bay, Laurel 
Lauraceae (Laurel family)

For the ancient civilizations of  the Mediterranean, 
where Bay Laurel originated, the tree was the symbol 
of  glory and success. Wreaths of  laurel leaves were 
made to crown athletes, and emperors who appear on 
ancient coins wear laurel wreaths on their heads. Laurel 
symbolized everlasting glory, honor, and youth. This 
meaning still survives in the idiom "resting on one’s 
laurels," which indicates that a person has stopped trying 
because he or she is satisfied with reaping the rewards 
of  past achievements. Today Bay Laurel has lost its 
"glorious days" and is known more by people around the 
world for its culinary value. The dried leaves are used 
whole to flavor stews, soups, meat, and fish dishes.

Bay Laurel does not shed its leaves, and it remains green 
all winter. It grows either as a 10- to 20-meter high tree 
or as a large shrub that produces multiple stems. Bay 
Laurel branches are sturdy and straight and bear densely 
arranged semi-glossy, leathery leaves. The symbolic value 
of  Bay arises from the fact that the whole tree emanates 
a strong aromatic scent. The ancient Mediterranean 
peoples believed that all parts of  the tree, including its 
branches, leaves, and fruits, radiated protective power, 
and prevented misfortune. For many centuries, bay was 
used medicinally against infectious diseases, as it was 
considered to be an extremely powerful antiseptic. The 
stiff, glossy leaves (broadest in the middle and pointed 
at both ends), contain vesicles that release oil when 
leaves are rubbed or crushed. The small, olive-like bay 
fruits similarly release oil when boiled in water. The oil 
extracted from these fruit is used to make a natural soap 
known for its beneficial effects on the skin and hair.

In Lebanon, Bay Laurel trees grow naturally in thickets 
and woodlands from the coastline up into the mountains 
to an elevation of  600 meters. At low altitudes, wild 
populations exist in proximity to rivers, such as Nahr 
Ibrahim, Litani River, and Nahr El Kalb. Specimens 
can also be found in many other locations, including 
Aamchit, Gharzouz, Baabda, Damour, Ghareefeh, 

Mlikh, and Thoum. Bay Laurel is successfully used in 
landscaping for container-grown shrubs, and is also 
grown as hedges and screens, because the tree is tolerant 
to frequent pruning. 

The fruits are small and olive-like and contain one hard 
seed. Collect fruits between December and January and 
store them under moist cold conditions for a month. 
Plant them in pots and water them regularly until 
they germinate. The germination rate is very high. 
Reduce the frequency of  watering a few days following 
germination, so that seedlings don’t suffocate with excess 
water. 
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تفاح بّري

Rosaceae (Rose family)

ورَد يف مراجـع قدميـة تتعّلق باألناضول وبالد مـا بني النهَرين يعود تاريخها اىل األلفية الثانية 
مـا قبـل امليـالد، أن زراعـة التفـاح نشـأت يف منطقة الرشق األوسـط. سـنة 500 قبـل امليالد، 
ثـم دخلـت اىل بـالد اليونان وانتـرشت يف كل أنحاء األمرباطورية بعد انتصار اإلسـكندر الكبري 
عـى الفـرس. أمـا الرومان فأدخلـوا بدورهم زراعة التفـاح اىل املناطق الغربية والشـالية يف 
القـارة األوروبّيـة. بعـد مرورعدة قرون وعند قيام رسـالتي املسـيحية واإلسـالم وانتشـارها، 
ترّكـز اهتـام الرهبـان عى االعتناء باألشـجار املثمـرة يف الحدائـق والحقول التابعـة لألديرة؛ 

ويف املجتمعـات اإلسـالمية، تّم تطوير طرق تطعيم األشـجار وتشـذيبها.

يوجـد اليـوم مـا يقـارب الــ 78 نوًعـا مـن التفـاح الربّي تشـكل مصـدرًا لكافـة أنـواع التفاح 
املنتـرشة يف العـامل والتـي تّم تصنيفهـا ُوفق املجموعات التاليـة: األوىل ضّمت أنواع التفاح يف 
أوروبـا وآسـيا والثانيـة أنواًعـا تنمو بشـكل خاص يف اليابـان والثالثة تضّمنـت أنواًعا يف امريكا 
الشـالية والرابعـة أنواًعـا مـن اليابـان وتايـوان وجنوب رشق آسـيا والخامسـة ضّمـت نوًعا 
واحـًدا فقـط مـن التفاح يعيـش يف رشق البحر االبيض املتوّسـط مبـا فيه لبنان. أنـواع التفاح 
الـربي التـي تتواجـد يف لبنان تقع عى امتـداد منحدرات جبال لبنان الغربيـة وبعض منها ما 
زال يعيـش يف إهـدن وأرزعني زحلتا وُسِويسـة. هذا وإّن االنتشـار املحدود للتفاح الربّي بات 
مهـّدًدا بعـد ان صّنفـه علـاء النبات يف خانة األشـجار املهـددة باالنقـراض. يف محمية إهدن 
الطبيعّيـة، تقـع أشـجارالتفاح الـرّبي عـى الـدرب الـذي مير عـرب مقلب العـزر. التفـاح الربّي 
هـو النـوع الوحيـد الـذي تتاّلف أوراقه مـن ثالثة فصوص تنتهـي بثالثة أطـراف بينا لورقة 
التفـاح املـزروع طـرف واحد. تعرض شـجرة التفاح حّلة رائعة عندما تتفّتـح براعمها الزهرية 

يف نيسـان أو أيـار فتـزدان بأزهـار بيضاء وزهرّيـة عطرية قبل أن تنبـت أوراقها.

مُيكـن التعـرّف عـى شـجرة التفـاح الـرّبي قبـل أن ُتزهـر لتشـابهها وشـجرة التفـاح الزراعي 
التـي يألفهـا الكثـريون. إاّل أن أوراقهـا تكتسـب يف الصيف إخـرارًا ملّاًعا ُيحـايك ملعان أوراق 
القيقـب. أمـا يف الخريـف فتعـرض أبهـى ألوانهـا – لتشـّكل منظرًا غـري اعتيـادي يف الطبيعة 
اللبنانيـة إذ ُيزّينهـا خليـط لَـوين يتأّلـف من األصفـر والبنّي. يف الشـتاء تتعّرى شـجرة التفاح 
الـرّبي مـن أوراقها لتكشـف عن قامة تصل اىل 20 مرتًا وعن تنسـيق أنيـق ومتوازن ألغصانها 

يجعـل منهـا الشـجرة املثـى للحدائق وجوانـب الطرقات.

حّبـات التفـاح الصغـرية التـي يبلـغ قطرها سـنتيمرَتين، ال تظهر بشـكل بـارز يف الخريف إاّل 
أّنها تسـقط عى األرض الباردة واملبّللة أو املغطاة بالثلج يف كانون األول إن مل يتّم قطفها ما 
إن تنضج يف الخريف. عندها يتّم غمر البذور املسـتخرجة منها يف يف املاء لـ 24 سـاعة ومن 
ثـم ُتخـّزن وهـي رطبـة يف الـرباد 30 يوًمـا قبـل َنرها عـى الرتاب حيث ُتـروى َدورًيـا فَتنبت 
الُشـجريات الجديـدة خـالل شـهر وتنمو مسـتقيمة دون أغصـان لَيصل طولهـا اىل نصف مرت 
يف السـنة األوىل مـاّ َيفسـح يف املجـال لـَزرع أعـداد كبـرية منها يف أحـواض ُمعـّدة لها توضع 

ضمن مسـاحة محّددة.

Malus trilobata (Lab.) C. K. Schneider 

Crab apple 
Rosaceae (Rose family)

Historical evidence from Anatolia and northern 
Mesopotamia dating from the second millennium BC 
suggests that apple cultivation originated in the Middle 
East. By 500 BC, apple cultivation had entered the 
Greek world and spread throughout the Persian Empire, 
following Alexander the Great’s conquest of  the Persians. 
The Romans spread cultivation of  the domesticated 
apple north and west throughout Europe. With the 
rise and spread of  Christianity and Islam over the next 
several centuries, maintenance of  fruit gardens was 
encouraged as a basic monastic practice, and skills of 
grafting, training, and pruning became highly developed 
in the Muslim communities. Today it is estimated that 
seventy eight wild Apple tree species have contributed 
to the cultivated Apple varieties around the world. 
These wild species have been organized into categories 
according to their geographic origins: one group 
includes European and Asian species; a second includes 
species native to Japan, a third includes species from 
North America, a fourth includes species from Japan, 
Taiwan and South-East Asia, and a fifth includes only 
one species from the eastern Mediterranean, including 
Lebanon. This last species of  Crab Apple, known 
in Arabic as Tuffah Barri, can indeed still be found 
in Lebanon, along the western slopes of  the Mount 
Lebanon range, with occurrences recorded in Ehden, 
Arz Ain Zhalta and Souaisseh. Because of  its limited 
distribution range, its survival in the wild is in danger, 
and field botanists have designated it as a threatened 
species. In Ehden Nature Reserve, Crab Apple trees can 
be found mostly along the trail that goes through the 
area known as the cerris slope Maqlab Al Ezr. 

The Crab Apple is the only Apple tree species that has 
three-lobed leaves with three pointed tips. All other 
Apple species, including cultivated Apples, have leaves 
with only one pointed tip. The trees display attractive 
blossoms with pink buds that bloom into large, fragrant 
white and pink flowers around April or May, before the 
leaves appear. During blossom time, trees are relatively 

easy to identify, because they look much like cultivated 
Apples a sight already familiar to many people. In 
summer, the trees acquire a full canopy of  shiny, green 
maple-like leaves, and in autumn they display a nice 
show of  autumn color--not common in Lebanon, when 
the leaves turn into a mix of  yellows and browns on 
the same tree. During winter, the tree, which can grow 
as high as 20 meters,--is bare, displaying a beautiful, 
symmetrical branching architecture, and this makes it 
ideal for planting in gardens and along streets. 

In the wild, the small, 2-centimeter diameter Apple 
fruits, which are not very conspicuous during autumn, 
fall on the snow or cold wet ground around December. 
The fruits should be collected in autumn, when they are 
ripe. Soak the extracted seeds in water for 24 hours then 
store them under moist conditions in the refrigerator for 
30 days before you sow them. If  watered regularly, the 
seeds will germinate within a month. The seedlings grow 
straight up, without branches, to a height of  half  a meter 
during the first year, so the species can be planted in 
narrow containers and yield a great number of  seedlings 
in a limited space.

Ibsar-Treebook-20.indd   78-79 5/5/16   3:47 PM



( p. 81 )( p. 80 )

3-5 m

Myrtus communisحمبالس أو ريحان

Common Myrtle | Myrtaceae (Myrtle family)

|

Ibsar-Treebook-20.indd   80-81 5/5/16   3:47 PM



( p. 83 )( p. 82 )

حمبالس أو ريحان 

Myrtaceae (Myrtle family)

كثريًا ما تأيت األسـاطري والعادات التقليدّية يف حوض البحر األبيض املتوّسـط عى ذكر شـجرة الَريحان 

ألّن أصولهـا متجـّذرة يف املنطقـة. فَتذكرالسـجالت اليونانيـة القدمية قصة سـفينة يونانيـة كانت ذات 

يـوم ُمبحـرة اىل مـرص، فواجهتهـا عواصـف عاتيـة دفعـت ببّحارتهـا املرتعبني اىل السـجود أمـام متثال 

خشـبي ألفروديـت والتـّرع إليهـا يك تحميهـم. ورسعـان مـا اسـتجابت لهـم إذ نبتـت مـن التمثـال 

املنحـوت مـن خشـب الَريحـان أوراق خـراء ندّية فـاح منها عطر عبـأت به األجـواء فخّفف من أمل 

دوار البحـر الـذي أصـاب طاقـم السـفينة. عند وصول السـفينة سـاملة اىل املرفأ، قـام قبطانها بتوزيع 

أكاليـل مـن أوراق الَريحـان العجيبة عى املؤمنـني بأفروديت.

ومـن أوراق الريحـان يتـّم أيًضـا صنـع املنتـوج الفرنـي العريق "مـاء املالئكـة" للحفاظ عـى نضارة 

البـرشة وحيوّيتهـا؛ ويف إيطاليـا تـؤكل أزهار الَريحان. أّما يف جزر كورسـيكا وسـاردينيا فُيسـتخرج من 

مثارهـا الـ"مريتـو" وهـو رشاب محـيل ُمسـكر ذو طعم حاد.

وقـد درج يف القـرى اللبنانيـة تقليد يقي بفرك املولود الجديـد لثالثة أيام بَخلطة مصنوعة من زيت 

ب بدّق ريحانو"  الزيتـون وأوراق الريحـان املطحونـة. ومـن وحي ذلك التقليـد راج مثل يقول "معـذِّ

يـن ألنهـا عمليـة ُمضنيـة( ويعنـي أن األهـل واألقـارب الذيـن  )مـن طحـن أوراق الريحـان ذاق األَمرَّ

يبذلـون الجهـود والتضحيـات ويسـهرون عـى تربية من ُيحّبون هـم األقرب إليهم يف مسـار حياتهم.

 طـول شـجرية الريحـان بـني 3 و5 امتـار واخرارهـا مسـتدام. أوراقهـا يبضاويـة الشـكل ومسـتدّقة 

االطـراف. أمـا عطرهـا القـوي املشـابه للكافـور فينبعـث مـن أكيـاس ُمَنمنمـة كالحبيبـات وُممتلئـة 

بالزيـوت الطيـارة. أزهارهـا البيضـاء عـى شـاكلة نجمة َتنبثـق من وسـطها أعداد كبرية مـن الخيوط 

الصفـراء الدقيقـة التـي تشـكل أعضـاء الَريحانة التناسـلية. تتفتح ازهـار الريحان مـن منتصف فصل 

الصيـف حتـى نهايتـه وُتعطـي مثـارًا ممتلئة، قطرهـا ُيقارب السـنتيمرَتين. يف لبنان، نوعان من شـجر 

الريحـان: نـوع ُيثمـر حبـات بيضـاء صالحة لـألكل تسـّمى الحمبالس وشـجرتها التي تحمل التسـمية 

نفسـها ُيعـاد زرعهـا يف الحدائـق أوعـى أطرافها كسـياج وُتعرض مثارهـا يف األسـواق يف نهاية الصيف 

وبدايـة الخريـف. أمـا النـوع اآلخـر فُيسـّمى الريحـان الـذي ُيعطـي توًتـا يختلـط لونـه بـني األزرق 

والبنفسـجي، أمـا حجمـه فأصغـر مـن الحمبـالس وال ُيـؤكل. الريحـان ليـس مـن األشـجار التـي يكر 

زرعهـا لكـّن محـالت األزهـار غالًبـا مـا َتسـتعملها يف تزيـني باقات الزهـر او أكاليـل املآتم.

تعيـش شـجريات الَريحـان عـى املنحـدرات الغربية املواجهة لسلسـلة جبـل لبنـان ويف املنطقة التي 

تقـع يف الجـزء الجنـويب منهـا وامُلمتـّدة حّتـى قمم جبـل الريحان عى مسـاحة َتبلغ 20 هكتـارًا، وقد 

تـّم َتصنيفهـا مؤخـرًا كمحمّيـة طبيعيـة. وهي تطـّل عى سـهل البقاع رشًقـا والبحر األبيض املتوّسـط 

غرًبـا وتشـمل أراض تابعـة لعدد من البلديـات كاللويزة جرجوع ومليخ وعرمتـا وكفرحونه والريحان 

العيشية.

مـن أجـل إنبـات شـجريات الريحـان، يجـب جمع الثـار عنـد نضوجهـا يف الخريف ومن ثم سـحقها 

وفصـل البذورعـن اللـّب لُتغسـل بعـد ذلـك يف مصفـاة. تخزيـن البـذور ليس رضورًيـا ألّنهـا متوّفرة 

بكميـات كبـرية كل سـنة. مُيكـن زرع البـذور مبـارشة يف الحقـل أو يف األحـواض ورّيها بشـكل َدوري. 

الريحـان مـن األشـجار التي تنمـو بُبطء.

Myrtus communis

Common Myrtle 
Myrtaceae (Myrtle family)

The Common Myrtle appears in the legends and 
traditions of  many countries within the Mediterranean 
Basin, because it is native to this area. Ancient Greek 
historical records recount a miracle associated with this 
tree: one day, a Greek ship sailing to Egypt was battered 
by a terrible storm, and the terrified sailors prayed to 
a statue of  Aphrodite carved out of  Myrtle wood for 
protection. In response to their prayers, the wooden 
statue sprouted fresh leaves that perfumed the air with 
an aroma that was soothing to the seasick men. When 
the ship arrived safely in port, the captain distributed 
crowns of  Myrtle leaves from the miraculous statue to 
worshippers of  Aphrodite. 

Myrtle leaves are used to make the traditional French 
eau des anges that preserves the skin’s youth and beauty. 
Flowers of  the Myrtle are eaten in Italy, and Myrtle 
berries are used to produce a pungent local liqueur 
called Mirto in the Mediterranean islands of  Sardinia 
and Corsica. In Lebanese villages, newborn infants were 
rubbed for three days with a paste made of  ground 
Myrtle leaves and olive oil. Referring to this tradition, 
and the difficult and slow process of  crushing Myrtle 
leaves into a powder, the Lebanese proverb "m’azzab bi 
daq rihano" (He/she who has suffered crushing Myrtle 
leaves for another) is used to make a point that parents 
and extended family members who were intimately 
involved in the upbringing of  an individual are more 
concerned about the person they have cared for than 
other people in their lives are. 

The Common Myrtle is a three- to five-meter high 
evergreen shrub with glossy, deep green leaves that are 
egg-shaped and have pointed tips. The leaves’ strong, 
spicy, camphor-like fragrance originates from tiny 
vesicles full of  essential oil. The star-like petals of  the 
white flower form a base from which an abundance of 
delicate filaments spring. These filaments constitute the 
plant’s reproductive organs. The plant blooms from mid- 

to late summer, and then produces fleshy fruits that are 1 
to 2 centimeters in diameter. 

In Lebanon, two varieties of  Myrtle are found: one is 
named Hemblas, after the edible white fruits it produces. 
Hemblas is commonly planted as a hedge or in gardens, 
and the fruits can be found in local markets in late 
summer and early autumn. The other Myrtle variety, 
Arrayhan, produces smaller, violet blue berries that 
are not edible. Arrayhan is not commonly cultivated, 
but flower shops collect branches from the wild and 
use them in floral arrangements and funeral wreaths. 
Myrtle grows along the west-facing slopes of  the Mount 
Lebanon Mountains. One area of  the southern section 
of  the Mount Lebanon range, extending along the ridge 
of  Jabal Arrayhan (Myrtle Mountain) and covering 
approximately 20 hectares, has been recently proclaimed 
a biosphere reserve. The reserve overlooks the Bekaa 
Valley to the east and the Mediterranean Sea to the west, 
and it is part of  several municipalities, including Jarjou’, 
Loueizeh, Mlikh, Aramta, Kfarhouneh, Rihane, and 
Aichiyyeh.

To start Myrtle plants from seeds, collect the fruits when 
they are ripe in autumn, smash them, separate the seeds 
from the pulp, and then wash them in a strainer. It is not 
necessary to store the seeds, because they are available 
each year in large quantities. The seeds can be planted 
directly in the field or in pots. Water them regularly. The 
Myrtle plant is slow-growing. 
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زيتون

Oleaceae (Olive family)

الزيتـون مـن األشـجار األوىل التـي قامـت بَزرعها الحضـارات القدمية يف املتوسـط. واليوم بعـد انقضاء 
آالف السـنني، تبقـى الزيتونـة الشـجرة الوحيدة التي يعتنـي بها املزارعون الفقراء يف األرايض امُلهّمشـة 
عـى سـاحل املتوسـط؛ فقـد أمَثـرت ملئات السـنني عـى الرغم من أنهـا تنمـو يف تربة َضحلة و كلسـّية 
وال تتطّلـب عنايـة فائقـة. عمر الزيتونة طويل لكـّن منّوها بطيء، تتكّيف والظـروف الصعبة كالحرارة 
الشـديدة والجفـاف والوبـاء واملرعـى والحرائـق. يف قـرى لبنانية عديـدة، تعيش أشـجار الزيتون ذات 
الشـكل األيقـوين مئـات السـنني ومتتلـك جذوًعـا ضخمـة وملتّفـة يف غاية الجـال إذ َتصقلهـا العوامل 

املناخيـة السـائدة يف املنطقة.

 الزيتونـة مثـرة خـراء عندمـا تكـون غري ناضجة وسـوداء ما إن تنضـج. يف الحالَتني، يبقـى َطعمها ُمرًّا 
إن مل تعالـج باملـاء املالـح مـع أو بـدون الزيـت قبـل أن تـؤكل. يف لبنان، بعـد الهطـول األول للمطر يف 
ترشيـن األول، يبـدأ قطـف الزيتـون. فُتبَسـط قاشـة مـن القنـب حول كعـب الجذع إلسـقاط حبات 
الزيتـون عليهـا بعـد رضب األغصـان بعصـا طويلة. مُيكن اسـتخدام مكنـة لتقوم بعملية هـّز األغصان، 
لكـن تلـك الطريقـة صعبـة التطبيـق يف الجبـال الوعـرة حيث َتبقـى املارسـة التقليدية هـي املّتبعة. 
باإلضافـة إىل أّن حبـات الزيتون إن سـقطت بقّوة عى األرض تتعـّرض للتلف، فَينبغي أن ُتقطف يدوًيا 
للحفـاظ عـى حبـات زيتـون كاملـة، تسـّمى تلـك الطريقـة "الَحلب" لَتشـابه حركـة القطـف اليدوي 
بحركـة اليَديـن أثنـاء َحلـب البقـرة إذ إنـه يتـم َفصـل حبـات الزيتـون عـن الغصـن بتحريـك اليد من 
َكعـب الغصـن اىل رأسـه بطريقة لطيفة ومتكـّررة حتى ترتخي حبات الزيتون وتقـع عى األرض بَرِوّية 

وسالمة.

زيـت الزيتـون عنـرص أسـايس وذو قيمـة غذائيـة يف مطبـخ املتوّسـط الـذي يعتمـد كثريًا عـى الخضار 
والسـلطات والبقـول والحبـوب. وقـد أّكـدت الوقائـع الطبّيـة مؤّخـرًا أّن زيـت الزيتـون يحتـوي عـى 
عنـارص مضـادة لألكسـدة تخّفـض الكوليسـتريول الـّيء وتحافظ عـى مسـتوى الكوليسـتريول الجّيد.

ال تحمـل شـجرة الزيتـون اإلنتـاج نفسـه كّل سـنة، الِحمـل الكثري يتبعه ِحمـل ضئيل يف السـنة التالية. 
أّما السـبب الكامن وراء هذه امُلداورة اإلنتاجية فهو محافظة الشـجرة عى طاقتها إذ تحتاج اىل سـنة 
كاملة لتسـتعيدها؛ فهي خالل سـنة الَحمل َتسـَتثمر كامل طاقتها إلنتاج الزيتون وال يعود باسـتطاعتها 
مـّد اإلنبـات الجديـد عـى األغصـان بالطاقـة املطلوبـة لُيزهر وُيثمـر يف السـنة التاليـة. ال َتنحرص تلك 
املـداورة عـى أشـجار الزيتـون فقـط بـل تنطبـق عـى أنـواع أخـرى مـن األشـجار كالتفـاح واللـوز إذ 
َتفرضهـا الـرشوط البيئيـة املحلّيـة كالجفـاف وضحالـة الرتبة وقسـاوة املناخ كـا الِحمل الكثـري. لذلك 
يجـب تشـذيب أشـجار الزيتون وَتغذيتها وَرّيها بشـكل صحيح لَتحسـني وترية امُلـداورة اإلنتاجية التي 

يتعـّذر إلغاؤهـا ألّن القـدرة عـى التكّيف مرتبـط بالرتكيبة الجينّية للشـجرة.

يتـّم عـادة َتنبيـت أشـجار الزيتون الجديدة من جمع األغصـان الفتّية التي ال يجـب أن يتعّدى َعرضها 
5 َسـنتيمرتات وطولهـا 10 اىل 15 سـنتيمرتًا، وذلـك يف نهايـة حزيـران بعـد أن يكـون قـد اكتمـل منّوها 

الربيع. يف 

بعـد أن يتـّم َنـزع األوراق السـفى لـكل غصـن واإلبقـاء عـى 4 اىل 6 أوراق فقـط يف األعـى، ُيصار اىل 
َزرع الغصـن الفتـّي يف َحاويـة وَتغطيته بكيس من البالسـتيك الشـّفاف لزيادة نسـبة الرطوبة ومن ثم 

وضعه يف مـكان ُمظّلل.

Olea europaea 

Olives 
Oleaceae (Olive family)

The Olive was one of  the first trees to be cultivated by 
ancient civilizations in the Mediterranean Basin. Today, 
thousands of  years later, it is still the only tree that can be 
cultivated by poor farmers living on the marginal lands 
of  the Mediterranean. The Olive grows well in poor, 
calcareous soils and remains productive for hundreds 
of  years with minimal care. The life of  an Olive is long, 
slow, and tolerant to the difficult conditions in the region: 
heat, drought, disease, grazing, and fires. Many Lebanese 
villages have old, iconic Olive trees that have been there 
for centuries and that are remarkable for their very large, 
convoluted, and weathered trunks.

The fruit of  the Olive is green when immature and 
black when ripe. The fruit is bitter, regardless of  when 
it is harvested (whether it is immature or ripe) and it 
must be cured with water, salt, and/or oil before it can 
be eaten. In Lebanon, olive picking starts after the first 
rains in October. Before the harvest, a large tarp is laid 
on the ground around the base of  the tree and the fruits 
are dropped by beating the branches with a long pole. 
The olives are then collected from the tarp. It is possible 
to achieve the same result using machinery that shakes 
the tree, but in rugged mountains machine harvesting is 
not possible, and the older method remains in practice. 
As fallen fruits may be subject to damage, the olives are 
hand-picked whenever it is desirable for the fruits to have 
a perfect shape. The process of  hand harvesting olives 
is referred to as "milking" because of  the movement 
required; olives are separated from the tree by gently and 
repeatedly pulling on the branch from its base to its tip to 
loosen the fruits.

The Olive tree does not bear the same quantity of  fruit 
every year. A year of  heavy bearing is normally followed 
by a year when a small crop is produced. Conservation of 
the tree’s energy is the primary reason for this alternation 
between years, as the tree needs a full year to recuperate 
after yielding abundant fruit. During the "on" year, while 
the tree invests its energy towards the production of 

fruit, it does not supply the new growth in the branches 
with the necessary energy to produce flowers that are 
to become the next year’s fruits. This phenomenon is 
not unique to the Olive; it also occurs in other fruit 
trees, such as apples and pistachios. Alternate bearing 
is exacerbated by limiting environmental conditions, 
such as heavy drought, poor soils, and rough climate. 
Managing trees with proper pruning, nutrition, and 
watering will alleviate this condition but will not cancel 
it out, as the adaptation is genetically ingrained into the 
species. 

Olive oil is a basic constituent of  the much-acclaimed 
Mediterranean diet, whose nutritional value is primarily 
derived from vegetables, salad greens, pulses, and grains. 
Recently, paramedical evidence has suggested that olive 
oil contains antioxidants that reduce one’s level of  "bad" 
cholesterol, leaving the "good" kind untouched. 

To produce Olive trees from seeds, collect fresh fruits, 
remove the pulp, and nip the rounded end of  the pit 
with scissors until you make a little hole. (The other end 
of  the pit will look more pointed.). The hole will allow 
the seed to grow out of  the hard shell of  the seed. Plant 
the seeds sideways at 2 centimeters of  depth, place the 
pots in a well-lit area at room temperature, and keep the 
soil moist for the first few days. Olive trees grown from 
seed are wild and produce small bitter fruits. These trees 
are mostly used for ornamental purposes. To produce 
a tree that bears edible fruits, collect shoots after spring 
growth is completed around the end of  June. The shoots 
should have a diameter of  approximately 0٫5 centimeter 
and a length of  10 to 15 centimeters. Remove the lower 
leaves and keep four to six at the top. Plant the shoot in 
a pot, cover it with a transparent plastic bag to increase 
humidity, and place it in a shaded area. 
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قنابية أو مّران 

Betulaceae (Birch family)

يعكـس اسـم هـذه الشـجرة بعًضـا مـن خصائصهـا الطبيعية. فــ "القّنـاب" يف اللغـة العربية هو 
الطبقـة الرقيقـة التـي تكسـو مخالـب األسـد عندمـا َتنكمش. أّمـا فيا يخـّص الشـجرة فالكلمة 
ُتشـري اىل الجيـوب الرقيقـة كالـورق التي تؤّلـف مثارها املتدلّية عى شـكل عناقيـد والتي تحتوي 
كل منها عى بذرة صغرية. أما اسـم الشـجرة باإلنكليزّية فيدّل عى تشـابه مثار القنابية والزهور 
األنثـى لنبتـة "الدينـار" العشـبية التـي ُيسـَتعمل زيتهـا امُلـّر يف َتخمري البـرية. يبقى أن اسـمها يف 
اللغـة الالتينيـة يعنـي "الشـبيه بالعظـام" يف إشـارة اىل صالبـة خشـبها، ولهـذا ُتعرَف أيًضا باسـم 
"الخشـب الحديدي". أوراق القنابّية ذات رأس مسـتدّق وأطراف مسـّننة كاملنشـار وسطح أملس 

ناعـم ترتسـم عليـه عروق متوازيـة بارزة مـّا يجعلها شـبيهة بأوراق شـجرة البتولة.

القنابية تنتمي اىل بيئة املتوسـط وتنمو عى علو متوّسـط يف غابات تنمو فيها أشـجار ُمتسـاقطة 
األوراق وُمنخفضـة ويف غابـات ُصَنوبريـة مفتوحـة وغالًبـا ما تتواجد عى تالل ذات تربة كلسـّية 
وجافـة. تعيـش أشـجار القنابيـة خاصـة يف شـال لبنـان عـى علـو يـرتاوح بـني 300 و900 مـرًتا 
وتكسـو التـالل املشمسـة لغابات جبـل لبنان السـاحلية ذات األشـجار املتنّوعة. مُيكن مشـاهدة 
أشـجار القنابيـة يف أحـراج عرمـون وكـرسوان وبتغريـن وشـحتول والقبّيـات وتوجـد تجّمعـات 
واسـعة لكـن متفرّقـة منهـا بـني صخـور كفرذبيـان؛ ويف محميـة إهـدن هنـاك عـدد من أشـجار 

القنابّيـة الكبـرية عـى جانبـي الطريـق املؤدية اىل غابـة الصنوبر.

القنابّيـة شـجرية يـرتاوح طولهـا بـني 15 و20 مـرًتا. منظرهـا يف الربيع أّخـاذ إذ تتدىّل مـن أطراف 
أغصانهـا مجموعـات مـن العناقيـد التـي تتشـّكل مـن أَزهـار صفـراء وخـراء ُتغطيهـا وريقات 
خـراء فتّيـة تـكاد ال تظهر. يرتاوح طـول أزهارها الذكر بني 5 و 10 سـنتيمرتات وأزهارها اأُلنثى 
بـني 2 و5 سسـنتيمرتات. يف الصيـف، تزّيـن الغطاء الَورقـّي للقنابّية عناقيد بيضـاء متدّلية تحمل 

مثـارًا يف جيـوب؛ أّمـا يف الخريـف، فتصفـّر األوراق ويتحّول لون الثـار اىل البنّي.

ال تحتـاج شـَجرية القنابيـة ذات األوراق واألزهـار الجّذابـة اىل عنايـة كبرية لذلك يتـّم َزرعها عى 
أطـراف الحدائـق وتشـذيبها لتؤلـف سـياجا؛ هـذا وقـد نجحـت تجربـة تقزميهـا لُتشـابه شـجرة 
البونـزاي اليابانيـة. واألهـم مـن كل ذلـك أن القنابيـة من األشـجار القوّية التـي تتحّمل الظروف 
البيئيـة القاسـية والتلـّوث لذلـك يسـهل َزرعهـا يف املدن حيـث تسـتطيع قّلة قليلة من األشـجار 

االسـتمرار يف النمـّو فُتسـاهَم يف تجميـل واجهـة البنايـات وزواياها.

الطريقـة األسـهل لَجمـع مثـار القنابية تقي بَبسـط رششـف تحت الشـجرة والبدء بهـّز اغصانها 
لتتسـاقط الحبـوب الرقيقـة امُلحتويـة عـى البـذور؛ وبعـد أن تجّفـف تلـك الجيـوب، يتـم َفركها 
الواحـدة باألخـرى لتخـرج منهـا البـذور. مـن الـروري اسـِتخدام الكفـوف خـالل القيـام بذلك 
الحتـواء الجيـوب عـى وبر شـائك ُيثـري احمرارًا عـى البـرشة. 10% فقط من البـذور تحتوي عى 
أجّنـة قابلـة للحيـاة ميكـن التعـرّف عليها عند وضـع البذور يف املـاء حيث تطفو البـذور الفارغة 
عى سـطحها لُتجَمع تلك التي َتسـتقّر يف القاع. يتّم غمر البذور الصالحة يف املاء ملدة 24 سـاعة 
ومـن ثـّم تربيدهـا مـدة 60 يوًمـا ُوفـق حرارة تـرتاوح بني 1 و4 درجـات. بعد ذلك، يتـّم زرع كل 

4 اىل 5 بـذور يف الحـوض الواحـدة لضـان منـو شـتلة يف كل حوض.

Ostrya carpinifolia Scop. 

Hop Hornbeam 
Betulaceae (Birch family)

The names of  this tree reveal many of  its unique 
physical characteristics. In Arabic, Al Qannab is the 
thin layer that covers the lion’s retracted claws, used 
here metaphorically to name the drooping clusters of 
fruit, which are made up of  papery pockets that each 
hides a small nut. The tree’s fruits resemble hops used in 
brewing hence the English name, Hop Hornbeam. One 
part of  the scientific name, Ostrya, points to the hardness 
of  the wood, which is likened to bones (in Greek ostrua, 
means bone-like). Carpinifolia refers to the similarity of 
this tree’s leaves to those of  another species, the Birch, 
which also has soft-textured leaves with saw-like edges, 
pointed tips, and clearly defined parallel veins.

The Hop Hornbeam is native to the Mediterranean. 
It grows at medium altitudes in deciduous forests and 
scrub, open pine forests, and is often found on dry and 
stony limestone hills. In Lebanon it grows mostly in 
the northern part of  the country at elevations ranging 
between 300 and 900 meters on the sunny hillsides of 
the coastal mixed forests of  Mount Lebanon. Trees can 
be seen in woodlands of  Aaramoun, Kesrwan, Btighrine, 
Chahtoul, and Qoubaiyat. A large population scattered 
among rocks can be found in Kfardebian, and in Ehden 
Nature Reserve a few large trees grow along the trail 
leading to the pine forest.

The Hop Hornbeam is a bush-shaped tree that can 
reach 15 to 20 meters in height. The tree looks attractive 
in spring, when long bunches of  yellow-green flowers 
droop from the tips of  the branches, which are covered 
with still barely visible young leaves. Male flowers are 
five to ten centimeter long, and female flowers are two to 
five centimeters long. In summer, the whitish, pendulous 
fruit pocket clusters decorate the delicate foliage, and in 
autumn the leaves turn clear yellow and the fruits turn 
brown. 

This decorative shrub with attractive foliage and flowers 
needs low maintenance. It can be used in small gardens, 

shaped into a hedge, and even grown successfully as 
a Bonsai. The Hop Hornbeam is reportedly tough in 
tolerating harsh conditions and pollution and may thus 
be good for use in urban locations, where very few other 
trees can survive and still look pretty, softening the hard-
looking edges of  the buildings.

The easiest way to collect the fruits is to spread a sheet 
under the tree and shake the branches hard so that 
the seeds sacs drop onto the sheet. The fruits are left 
to dry. Then the seeds can be separated from their 
papery pockets by rubbing them against each other. It is 
important to wear gloves during this process, because the 
sacs have minute spines that irritate the skin. No more 
than ten percent of  the seeds contain viable embryos. 
One can easily separate the filled from the non-filled 
seeds by soaking them in water. Collect the seeds that 
sink to the bottom and throw away the ones that float. 
Soak the seeds for 24 hours in water then put them in 
stratification at 1 to 4 oC. After 60 days the seeds can be 
planted in pots. Plant four to five seeds per pot to ensure 
that more pots will have seedlings in them. 
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