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10-20 m

Pinus halepensis Mill. | Aleppo pine | صنوبر حلبي

Pinus brutia Ten. | Calabrian or Brutian pine | صنوبر بروتي

Pinaceae (Pine family)
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صنوبر حلبي | صنوبر برويت

Pinaceae (Pine family)

يف لبنـان ينمـو نوعـان مـن الصنوبـر الربّي، الحلبـي والربويت، يف غابـات تتفرّد بهـا دون أي نوع 
آخـر ويف غابـات أخـرى حيـث يجـاوران أشـجار السـنديان. ومتتـّد غابـات الصنوبر من السـاحل 
حّتـى علـّو 1800 مـرًتا فـوق سـطح البحر حيث يصل طـول أشـجارها اىل 25 مرتًا، ويتنّوع شـكل 
غطائهـا الَورقـي بـني مسـتدير وذي رأس مسـّطح أو متمـّدد وذي أغصـان تتفـّرع بتنسـيق غـري 
منتظـم. أّمـا األشـجار التـي تنمو عى السـاحل فالريـاح تتكّفل بتكويـن غطائها الَورقي. يتشـابه 
النوعـان مـع فـرق بسـيط مـن حيـث شـكل األكـواز وموقعها عـى الغصـن. فالكـوز يف الصنوبر 
الحلبـي ينمـو بشـكل مـواٍز للغصـن ويتصـل بـه بواسـطة سـاق، أّمـا كـوز الصنوبـر الـربويت فـال 
سـاق لـه وهـو يتعّلق عـى الغصن باّتجاه عامـودي. الصنوبـر الحلبي والصنوبر الربويت شـجرتان 

متجّذرتـان يف لبنـان ويف رشق املتوسـط منـذ الِقدم.

الصنوبـر الحلبـي أقـّل تحّماًل للربد من الصنوبـر الربويت وتوّزعه الجغـرايف ينحرص فقط يف جنوب 
البالد. تتواجد غاباته بني مغدوشـة وصيدا وبني عني تراز ورشـمّيا وفوق شـويفات حيث تختلط 
مـع صنوبـر الـربويت، ويف الـريزة بـني بعبـدا والجمهـور. أّمـا الصنوبـر الـربويت الذي ينترش بشـكل 
أوسـع فيتواجـد يف الجنـوب قـرب بكاسـني ويف صيـدا وشـويفات وعـني عنـوب وسـوق الغـرب 
وعاليـه وبيـت مـري وبرمانـا وبعبـدات وبكفّيـا وبكـريك وأيًضا بـني طرابلس وإهـدن، يف محمية 
إهـدن الطبيعيـة وغابـة القموعـة. غابات الصنوبر الربويت أكـر ِقدًما وكثافة مـن غابات الصنوبر 

األخرى.

ُيعتـرَب الصنوبـر الـربويت نوًعـا مناسـًبا لحمـالت التشـجري ألّنـه َيسـُهل إنباتـه مـن البـذرة وينمـو 
برسعـة؛ كـا يسـتطيع أن يعيش يف أراض َضحلة مّا يؤّدي اىل نشـوء غابـات من نوع واحد عى 
حسـاب التنـّوع البيولوجـي، وهي غالًبا مـا تكون ُعرضة للحرائق. فالصنوبـر الربويت يتمّتع بقدرة 
متـّدد جامحـة تجعلـه َيخرتق املناطـق الجبلّية العالية املأهولـة عادة بأشـجار األرز وأنواع أخرى 
مـن األشـجار املورقـة؛ فينمو يف تلـك املرتفعات حيث تكـون الرتبة هزيلة وحيث أنواع األشـجار 

املتواجـدة يف املـكان غري قادرة عـى التجّدد.

وفيـا يشـّكل الصنوبـر الـربويت نوًعـا ُمنتـرًشا من بني أنواع أشـجار عديـدة يف لبنان إاّل أّنه شـّكل 
تاريخيًّا مصدر اسـتياء بالنسـبة اىل الفلسـطينيني الذين وجدوا يف هذه الشـجرة تهديًدا لهم. قد 
يبدو غريًبا أن تسـاهم شـجرة يف الرصاعات الدائرة عى األرض لكّن زراعة أشـجار صنوبر الربويت 
بكثافـة يف فلسـطني مّتـت عـن سـابق تصـّور وتصميـم ألّنها تنمـو برسعـة وبذلك اسـتطاعت أن 
تشـّكل غطـاًء طبيعًيـا يكسـو األرايض التي يتّم اإلسـتيالء عليها إذ َتبدو الغابـات اآلهلة بالصنوبر 
الـربويت وكأّنهـا كانـت دامئًـا موجـودة والقـرى الفلسـطينية التـي تـّم إزالتهـا مل يكن لهـا يوًما أّي 
وجود. تلك املعادلة القامئة بني التواجد البيئي للصنوبر الربويت والدافع وراء اسـتخدامه لِيشـّكل 
مشـهًدا طبيعًيـا عـى أنقـاض مشـهد طبيعـي سـابق أمـر جديـر بالتوّقف عنـده: كّل مـن هاتني 
الظاهرَتـني اسـتثنايئ؛ فـإّن َزرع أشـجار الصنوبـر الـربويت دون غريهـا غالًبـا ما تشـّكل بيئة هزيلة 
تفتقـر إىل التنـّوع البيولوجـي كـا أّن إبـر الصنوبرة التي تسـقط عـى األرض ُتعيق َتجـّدد أنواع 
األشـجار التي كانت متواجدة سـابًقا. من هنا يتبنّي أّن املقصود وراء انتشـار هذا الغطاء األخر 
الصَنوبـري هو اسـتحداث واقع إثنـّي واحد موّحد مينع عودة الواقع البيئي الفلسـطيني وُيغّطي 

ـرة ُمبتِلًعا مسـاحاتها التي كانـت مزروعة سـابًقا بأيدي أهلها. القـرى املدمَّ

Pinus halepensis Mill.

Aleppo pine 
Pinus brutia Ten. 

Calabrian or Brutian pine 
Pinaceae (Pine family)

Two wild Pine species, the Aleppo and the Brutian Pines, 
grow in Lebanon in pure or mixed pine-oak forests at 
elevations up to 1800 meters above sea level. The trees 
can be up to 25 meters high, and their canopies are 
round, flat topped, or open, with irregular branches. 
The shapes of  trees growing along the coast are often 
distorted by the wind. The two species are similar except 
for slight differences in cone shape and arrangement 
relative to the stem. The cone of  the Aleppo Pine is 
attached to the branch by a stalk, and it grows parallel 
to the branch. The Brutian Pine cone has no stalk, and 
it grows perpendicular to the branch. Both Aleppo and 
Brutian Pines are native to Lebanon and the eastern 
Mediterranean. 

Aleppo Pine is less cold-tolerant than Brutian Pine 
and its distribution is restricted to the southern part of 
the country. Forests are found between Maghdouche 
and Saida, between Ain Traz and Rochmaya, above 
Choueifat mixed with Brutian Pine, and in Yarze 
between Baabda and Jamhour. Brutian Pine forests 
are more widespread in Lebanon. They can be found 
near Bkassine, in Saida, Choueifat, Ain Anoub, Souq 
Al Ghareb, Aley, Beit Mery, Broummana, Baabdate, 
Bikfaya, Bkerke, between Tripoli and Ehden, in Ehden 
Nature Reserve, and in the forest of  Qammoua. The 
northern forests are relatively older and denser. 

The Brutian Pine is typically used in reforestation 
campaigns, because it is easy to grow from seed, has 
a relatively fast growth rate, and has the ability to 
colonize badly damaged sites. The result, however, is 
the establishment of  single-species forests that do not 
support biological diversity and that are prone to fires. 
The Brutian Pine in fact displays invasive behavior; it 
has penetrated higher-altitude mountainous zones and 
established itself  in severely damaged sites previously 

occupied by Cedar and deciduous tree species but where 
the existing forest tree species are not able to regenerate. 
While the Brutian Pine is simply one of  many forest 
tree species in Lebanon, it is worth mentioning that 
Palestinians resent this tree, which has been colonizing 
their lands. It may be strange to think of  a tree as 
contributing to human conflicts, but the Brutian Pine 
has been purposely planted extensively to rapidly cover 
appropriated lands with a "nature blanket," as if  to 
imply that Brutian Pine monoculture forests had always 
existed and Palestinian villages never did. Interestingly 
an analogy can be drawn between the ecology of  the 
Brutian Pine and the drive behind the reconstruction 
of  this artificial forest landscape: both are exclusive. 
When Pines are planted as a single species they create a 
biodiversity poor environment because the needles on 
the forest floor prevent growth of  previously existing tree 
species. Similarly the intent behind this green pine cover 
is a new, ethnocentric reality that excludes Palestinian 
identity by concealing demolished villages and engulfing 
cultivated lands. 
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25-30 m

 Pinus pineaصنوبر ثمري أو صنوبر جّوي

Stone Pine | Pinaceae (Pine family)

|
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صنوبر مثري أو صنوبر جّوي

Pinaceae (Pine family)

يف أي مـكان منـت فيـه أشـجار الصنوبـر اسـتطاعت مثـرات الصنوبـر التـي ُتنِتجهـا أن توّفر الغـذاء وُلقمة 

العيـش للنـاس عـرب مئـات السـنني. ولـكل منطقـة يف العـامل شـجرة صنوبر خاصـة بها ُتثمـر صَنوبـرًا كبري 

الحجـم وصالًحـا للقطـاف واألكل. يف آسـيا هنـاك الصنوبر الكوري وصنوبر شـيلغوزا، ويف أمريكا الشـالية 

يوجـد الصنوبـر املكسـيَي وصنوبـر كولـورادو وصنوبـر الورقـة الواحـدة؛ أما يف املتوسـط واوروبـا فهناك 

الصنوبـر الثمـري أو الصنوبـر الجـّوي، جميعهـا أنواع ُتنتـج ايًضا صَنوبـرًا صالًحا لـألكل إاّل أّن حّباته تكون 

صغـرية اىل حـّد َيجَعـل َجمعهـا َصعًبـا. يف لبنـان، أَتقنـت العائـالت الفقـرية حرفـة القطف واعتـادت عى 

جمـع أكـواز الصنوبر لصالـح مالـي األرايض األغنياء.

يصطحـب القاطفـون معهـم ُسـّلًا حديدًيـا و"فاروًطـا" أو "معقيلة" أي عصا من خشـب، طولهـا 5 امتار، 

يف ِقّمتهـا َشـوكة َمعكوفـة ولهـا حديدتـان ُمنَفصلتان وعليهم أن يتسـّلقوا الشـجرة مسـافة 30 اىل 40 مرتًا 

للوصـول اىل األكـواز. يقومـون أواَل برتكيز الُسـّلم عى جـذع الصنوبرة، يصعدون عليه وُيسـندون الفاروط 

عـى أبعـد غصـن، ُمسـَتخِدمني أيديهـم ليتسـّلقوا مبسـاعدة الفـاروط فيـا تلتـّف أقدامهـم حـول الجذع 

للتـوازن. ومـا إن يبلغـوا قمـة الشـجرة التـي يطلقـون عليهـا لقـب "املَلـك" حتـى يرشعوا بقطـف األكواز 

العاليـة ويسـتعملون يف ذلـك الفـاروط للوصول اىل األكـواز البعيدة التي يسـحبونها أو َيربونها به حتى 

تهـوي. وقبـل أن يبـدأ القاطفـون بإسـقاط األكـواز يصيحون : "هـل هناك أحـد تحت الشـجرة؟" ليتاّكدوا 

من أن املكان تحت الشـجرة آمن. خالل موسـم جمع األكواز، يقطع صمت الغابة َوقع الَتسـاقط املتكّرر 

لألكـواز الـذي ُيشـبه رضيات الطبـل عند هبوط الثار عى غطـاء اإلبر تحت الصنوبـرة أو الصفعات عند 

اصطـدام األكـواز بالجـذع؛ اىل تلـك املوسـيقى املتنّوعـة تنضـّم زقزقـة العصافـري وَتختلـط الضحـكات من 

جـراء النـكات التـي يتبادلهـا العـّال. تكفـي 30 دقيقة لجمـع األكواز مـن صنوبرة واحـدة. يجمع األوالد 

األكواز التي تسـقط يف الشـجريات املحيطة ذات األشـواك مّا يسـّبب لهم خدوًشـا متعددة عى أذرعتهم 

وأرجلهـم. يوضـع ِحصـاد األكـواز يف أكياس تّتسـع لــ 60 اىل 70 كيلوغراًما ينقلها القاطفـون عى ظهورهم 

التـي ُتحـِدث فيهـا األكواز الشـائكة جروًحا عديدة. ثم توضـع 5 أكياس عى ظهر حار مبسـاعدة "قنتلة" 

املصنـوع مـن معـدن. تجربة القطـاف األوىل مخيفة، فال ميلك الشـباب الذين يقومـون بالعمل إاّل أغصان 

الشـجرة والجذع وعصا من خشـب لتأمني تسـلقهم وسـالمتهم. ينبغي أن يتحّى القاطفون بجسـم نحيل 

وَمـرن ومعتـدل الطـول؛ وليـس رضورًيـا أن تكون ُبنيـة القاطفني الجسـدية قوية،املهـّم أن يكونوا قادرين 

عـى احتـال املشـّقات والتـزّود  بالصـرب. أّمـا اإلفـراط يف الثقـة بأنفسـهم وبرباعتهـم فهذا خـّط أحمر إذ 

يقـول املثـل اللبنـاين الرائـج أّن "الذيـن يثقون بأنفسـهم أكـر من الالزم هـم الذين يقعون عن الشـجرة". 

بعـد انتهـاء العمـل، يفرك العـال أيديهم بزيـت الزيتون لتنظيفهـا وَتطريتها.

يتـم فـرش أكـواز الصنوبر املجموعة عى سـطوح البيـوت حيث تتعـرّض لألمطار والثلوج والشـمس حتى 

شـهر نيسـان حـني تبدأ األكواز بالتفّتح. يف املـايض كان يتّم إخراج حبات الصنوبر مـن الكوز يدويًّا وكانت 

العمليـة طويلـة وُمضنيـة يشـرتك فيهـا النسـاء واألوالد والرجـال؛ إاّل أّن األكـواز ُتكـرس اليوم بواسـطة آلة 

لديهـا مطـارق تتحـرّك دائرًيا وتفصل بني األكواز والقشـور وحبـات الصنوبر والغبار. تبـاع حبات الصنوبر 

يف األسـواق، أّما األكواز والقشـور القاسـية فُتسـَتخدم كوقود. ُيسـّمى الصنوبر الثمري أيًضا "َحرف" وكوزه 

"راس" أو "َكـرز"، أّمـا الكـوز الفـارغ فُيسـّمى "كنفشـة" والقشـور املكسـورة "قراعـة" والقشـور الصغـرية 

"مَريريّيه".

an exposed surface, such as a roof  or a balcony. 
The cones will open around May. Remove the 
seeds and plant them in February. 

Pinus pinea

Stone Pine 
Pinaceae (Pine family)

For thousands of  years, wherever they grew, pine trees 
have sustained people, because they produce nutritious 
nuts. Every part of  the world has its own Pine species that 
produces seeds large enough to be harvested and eaten. In 
Asia there are the Korean and the Chilgoza pines; in North 
America, there are the Colorado, the Single-leaf, and the 
Mexican Pines; and in the Mediterranean and Europe it is 
the Stone Pine. While other species also produce edible pine 
seeds, they are too small to be collected and used as food.

In Lebanon, pine cone collecting has usually been 
performed by poor families who learn the skills needed 
for harvesting pine nuts and work for rich landowners. 
The collectors carry a five-meter tall metal ladder and a 
five-meter wooden pole ending with an inverted V-shaped 
metal fork: the faroot or m’qayleh. To reach the Pine 
canopy, which is 20 to 30 meters high, the collectors lay a 
ladder against the tree trunk and climb up it. Then they 
hang the faroot on the highest branch that it can reach 
and, using their arms, pull themselves up using the faroot, 
while wrapping their legs against the trunk for support. 
Once they reach the top of  the canopy, referred to as the 
‘malak’ (king), they collect the upper-most cones first by 
hitting them away from the branch and dropping them to 
the ground. The faroot is also used to loosen hard-to-reach 
cones that are pushed back and forth with the metal hook. 
During cone harvesting season, the silence of  the forest is 
interrupted by the falling cones making drumming noises 
-a thump when they hit the pine needle-covered forest floor 
or a sharp smack when they hit the tree trunk. This melody 
is occasionally interrupted by sounds of  singing birds or 
workers’ jokes. It takes about thirty minutes to collect cones 
from one tree. Young boys accompany their fathers to pick 
up the cones that fall into the spiny shrubs, and they receive 
scratches on their arms and legs. The bags used to transport 
the cones are large, made to fit 60 to 70 kilograms of  cones. 
The backs of  the men carrying the filled bags are injured by 
the spiky cones. The first pine tree climbing experience is 
a scary one, as the young men have only the branches, the 
tree trunk, and the wooden pole to use for climbing and to 

remain stable. Climbers should be thin, flexible, not too tall, 
and strongly built as this physical activity demands stamina. 
But seasoned climbers should not take their skill for granted 
as, according to a Lebanese saying, "Those who have too 
much self-confidence are the ones who fall off  a tree." Olive 
oil is used to clean away the sticky pitch and to soften the 
hands of  the cone collectors.

The collected cones are spread on roof  tops and left exposed 
to rain, snow, and sun until the end of  April, when the cones 
start opening by themselves. In the past, seeds were shelled 
through a tedious and lengthy manual process that called for 
the involvement of  men, women, and children, but today the 
cones are dropped into a mechanical device with rotating 
hammers that break them up and automatically sorts them 
out into cones, shells, pine nuts, and dust. Seeds are sold as 
food and the cones and shells are used as fuel. Another local 
name for the Stone Pine is ‘Harf ’; the cone is called ‘ras’ 
(head) or ‘karz’; the empty cone is called ‘kanfcheh’; while 
the empty shells are called ‘qra’a’ or ‘mreiryeh’ (for the small 
ones). 

The Pine forest once provided a second income to the 
collectors’ families in the summer, when they harvested the 
‘Qendawl’ or the Thorny Broom (Calycotome spinosa), one of 
the few plant species that can grow abundantly under the 
pine trees. These spiny, dense bushes that prevented access 
into the forests were cut, and their branches collected into 
tight bunches, carried away by donkey, and sold as fuel 
wood to the village bakeries. 

Pine trees grow best in sandy soils. In Lebanon, the most 
spectacular and largest Stone Pine forest, covering a 
1-million square meter area, a charming village facing  
Jezzine called Bkassine. According to local accounts, 
Pine plantation was encouraged 600 years ago by Emir 
Fakhreddin, who spent several years in exile in Italy, and 
who, upon his return, introduced pine varieties from Turkey 
and encouraged their cultivation. 

Pine trees are easy to propagate from seed. Collect the cones 
in late autumn or early winter (January) to make sure that 
seeds inside the cones have matured. Spread the cones on 

توّفـر غابـة الصنوبـر مـورًدا آخر غـري الصنوبر يف الصيـف للعائالت 

العاملـة يف القطـف إذ يجمعـون "القنـدول" وهـي مـن النباتـات 

القليلـة التـي تعيـش بكثافـة تحـت أشـجار الصنوبـر والتـي ُتبـاع 

حطباً. متنع هذه الشـجريات السـري بسـهولة يف الغابات الصَنوبرية، 

يقطعهـا القاطفـون ويجمعـون أغصانهـا الصغـرية يف رزم تنقلهـا 

الحمـري اىل مخابـز القريـة لبيعهـا وقوًدا.

ُتعتـرَب الرتبـة الرملّيـة األكـر مالءمـة لنمـّو الصنوبـر. يف لبنـان، أكرب 

وأجمـل غابـة صنوبـر توجـد يف بكاسـني، مقابـل جزين حيـث متتّد 

الروايـات  اىل  اسـتناًدا  مربًعـا.  مـرًتا  مليـون  الغابـة عـى مسـاحة 

املحلّيـة، بـدأت زراعـة شـجر الصنوبر منذ 600 سـنة، وقـد أَدخلها 

األمـري فخـر الدين اىل لبنان بعد أن أمىض سـنوات عديدة يف املنفى 

يف إيطاليـا؛ وعنـد عودته، قام باسـترياد أنواع منها من تركيا وشـّجع 

عـى زراعتهـا. َيسـهل تنبيت أغـراس الصنوبر الجديـدة إنطالًقا من 

بـذور األكـواز. يتـّم َجمـع األكواز بني آخـر الخريف وبداية الشـتاء 

بعـد أن يتـّم التأّكـد مـن نضوجهـا. ُتفـرش األكـواز عى السـطح أو 

الرشفـة تحت الشـمس حّتـى َتفتح؛ ثـّم يتـّم إسـِتخراج البذورالتي 

ُتغمر باملاء مّدة 24 سـاعة لُيصار اىل زراعتها يف الربيع يف األحواض 

امُلعـّدة لها. 
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12-15 m
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.Pistacia sppبطم أو مستكة 

Pistachio | Anacardiaceae (Cashew family)
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بطم أو مستكة 

Anacardiaceae (Cashew family)

عـى عكـس الحيوانـات، النبتـات مـزّودة بأعضـاء تناسـلّية من الِجنَسـني ذكر وُأنثـى يتواجد 
كالهـا معـًا يف أزهارهـا. لهـذه القاعـدة اسـتثناء إذ مُيكن لنبتـة معّينة أن تكون إّمـا ذكرًا أو 
أنثـى كـا هـو الحال يف شـجرة البطـم التي تتشـّكل من أشـجار ذكرومن أخرى أنثـى. أزهار 
كـر ُتنتـج لقاًحـا يحملـه  كل منهـا متلـك األعضـاء التناسـلية امُلطابقـة لِجنسـها. األشـجار الذَّ
الريـح لتلقيـح أزهـار األشـجار األنثـى التـي ُتنتـج حبـات الفسـتق. ينبغـي أن تكون أشـجار 
البطم بجنسـيها يف الغابات واألحراج لضان منّو شـتالت جديدة تسـاهم يف تجديد املناطق 
الطبيعيـة. أزهـار البطـم التـي ُترسـل اللقـاح يف الهـواء مجـرّدة من البتـالت وبالتـايل ال ُتنتج 
رحيًقـا وال تجـذب الحـرشات. أوراق البطـم تتألـف مـن خمـس اىل سـبع مجموعـات مـن 
الوَريقـات تقابـل كل مجموعة األخرى عى جانبي سـاق طويل. عندمـا ُتفرَك تلك الوريقات، 
تبعـث رائحـة ممّيـزة تدّل عى موقع الشـجرة. تولَد حبات الفسـتق يف عناقيـد كثيفة ما عدا 
يف أنـواع البطـم التـي ُتنتج فسـتًقا صالًحا لـألكل تكون الحّبـات صغرية ومسـتديرة. للحبوب 
لونـان، األخـر واألحمـر؛ األخـر يحتـوي عـى حبـات ممتلئـة، أما الحبـات الحمـراء فهي 

فارغة.

هنـاك 11 نوًعـا مـن البطـم، جميعها نشـأ يف غرب آسـيا وآسـيا الصغرى. البطم األكر شـهرة 
هـو البطـم األخـر الـذي ُينتج الفسـتق الصالح لألكل والذي يتّم تسـويقه وترويـج زراعته. 
أما الغابات حيث تعيش أشـجار البطم تلك فتقع يف شـال ايران وأفغانيسـتان وجمهوريات 

أوزباكسـتان وطاجيكسـتان وقرغيزستان وتركانستان وكازاخسـتان يف آسيا الوسطى.

يف لبنـان هنـاك ثالثـة أنـواع مـن شـجر البطـم أو املسـتكة، اثنـان منهـا، البطم الفلسـطيني 
واألطلـي ُيعرَفـان باسـم البطـم؛ وهـا يعيشـان يف الغابات واألحـراج حيث يسـهل التعرّف 
عليهـا ألن أوراقهـا َتحمـّر يف الخريـف وتتلّون وَريقاتهـا الجديدة املتفّتحـة بُحمرة خفيفة 
يف الربيـع. يتـّم َجمـع تلـك الُوَريقـات الفتيـة والطرّيـة مـن البطم الفلسـطيني وامُلسـّاة بـ 
"الشعشـوب" لتناولهـا كوجبـة خفيفة كا ُتسـتعمل يف تحضري سـلطة لنب أو تـؤكل مع الثوم 
والزيت والزيتون. يف أواخر الصيف حبات الفسـتق الربية الصغرية التي ُيشـبه َطعمها طعم 
الفسـتق التجـاري ُتسـَتخدم بهـارًا يف صناعـة خبـز خاص ُيسـّمى "باقـة البطم". كا ُيسـتفاد 
أيًضـا مـن خشـب شـجرة البطـم للتدفئة أو كدعائـم للعرائـش. ويف الِقدم كانـت ُتصَنع منها 
أدوات يدويـة كِمدَقـة خشـبية لَسـحق مثار السـاق وتحويلهـا اىل بودرة، وذلك ألن خشـب 

البطـم غـري قابل للتشـّقق مع مـرور الزمن.

Pistacia terebinthus subsp. palaestina
بطم فلسطيني

البطـم األكـر انتشـارًا يف لبنـان هو البطم الفلسـطيني الذي يعيش يف منطقة رشق املتوسـط 
يوازيه نوع ُيشـابهه ويقع يف الخانة البيئية نفسـها هو شـجرة "الرتبنتني" التي تنمو يف غرب 

Palestinian Pistachio leaf

Palestinian Pistachio bark

Pistacia spp. 

Pistachio 
Anacardiaceae (Cashew family)

Unlike animals, every plant generally carries both male 
and female reproductive organs in its flowers. There 
are, however, exceptions, where a plant of  a particular 
species may be only male or female. This is the case 
with the Pistachio. Male and female trees each bear 
only flowers with male or female reproductive organs. 
The male trees produce pollen that is carried by wind to 
pollinate flowers on the female trees. The female trees 
produce the Pistachio nuts. Both male and female trees 
must be present in forests and woodlands to ensure that 
new seedlings will be produced and contribute to the 
regeneration of  natural areas. Because they are wind-
pollinated, Pistachio flowers have not evolved to attract 
insects; they have no petals and do not produce any 
nectar. Each Pistachio leaf  is made up of  five to seven 
leaflets growing opposite each other along a long stalk. 
When crushed, the leaflets produce a distinctive, spicy 
smell that aids in identification, in case there is confusion 
about the tree’s appearance. The nuts are borne in dense 
clusters, and, except in Pistachio species that produce 
edible nuts, they are small and round. The green seeds 
contain viable seeds, while the red ones contain empty 
seeds. There are eleven species of  Pistachio, all of 
which originated in Western Asia and Asia Minor. The 
best-known is Pistacia vera; this is the one that is widely 
cultivated and that produces commercially traded, edible 
nuts. Forests where the cultivated Pistachio grows in the 
wild are found in northeast Iran, north Afghanistan, and 
in Central Asia Republics of  Uzbekistan, Tadzhikistan, 
Kirgizia, south Turkmenistan, and south Kazakhstan. 
In Lebanon, three wild Pistachio species grow in forests 
and woodlands, and two of  them (Pistacia palaestina and 
Pistacia atlantica) are commonly referred to as ‘Butum’. 
The trees can be easily noticed in autumn, when their 
leaves turn red, and in spring, when the newly emerging 
shoots of  P. palaestina are slightly red. These young, 
tender Pistachio leaf  shoots, called ‘Sha’shoub’, are 
collected and consumed as a raw snack, prepared in a 
yoghurt salad, or eaten with garlic, oil, and olives. In late 
summer, the tiny, wild nuts, which taste somewhat like 

commercial Pistachios, are used as a condiment in the 
manufacture of  a special kind of  bread called ‘Baq`et El 
Butum’. Pistachio wood is often used for heating or in 
supporting structures for grapevines. In the past, it was 
used to make hand tools, such as wood mallets to smash 
sumac fruits into powder, because the wood does not 
crack as it ages. 

Pistacia terebinthus L. ssp. palaestina 
(Boiss.) Engl. | Palestinian Pistachio 

The most widely spread Pistachio tree species in 
Lebanon is the Palestinian Pistachio; it grows along 
the eastern Mediterranean and has a closely related 
counterpart species that occupies a similar ecological 
niche in the West Mediterranean: the Turpentine tree. 
The Palestinian Pistachio is a small tree with a canopy 
that tends to be as wide as it is high (4 to 15 meters 
high, and 4 to 10 meters wide). The tree grows along 
the western slopes of  the Mount Lebanon chain and 
can be found in woodlands with open clearings and in 
degraded, rocky coastal areas. 

Pistacia lentiscus | Mastic 

A second wild Pistachio species, the Mastic tree 
(Pistacia lentiscus), occupies a similar ecological zone as 
the Palestinian Pistachio. However, it is a smaller tree 
that grows as an evergreen shrub, with multiple trunks 
reaching 1-3 meters in height. This tree produces a 
yellowish resin through small cuts made in the bark. 
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املتوسـط. يتسـاوى ِقطر قّبة شـجرة البطم الفلسـطيني العريضة مع طولها )قطرها 4 اىل 10 
مرتًا وطولها 4 اىل 15 مرتًا(. توجد أشـجار البطم الفلسـطيني عى السـفوح الغربية لسلسـلة 
جبـل لبنـان، يف أحـراج تضـّم فسـحات أرض مفتوحـة خالية من األشـجار أو عى السـاحل يف 

أراض صخريـة ذات تربة ضعيفة.

Pistacia lentiscus | مستكة أو برزق

املسـتكة، نـوع آخـر مـن البطم، تعيـش يف مناطق بيئيـة ماثلة للبطـم الفلسـطيني إاّل أنها 
ليسـت شـجرة بل شـجرية أصغـر حجًا من البطم، دامئـة الخرة ومتعـّددة الجذوع. يرتاوح 
طـول الجـذع الواحـد بـني مـرت واحـد و 3 أمتار؛ وهـي َتفرز مسـتكة صفراء )مـادة صمغية(

عندمـا يتـّم َحفـر شـقوق عـى لحائهـا. مـا إن تجـّف هذه املسـتكة حّتـى ُتصبح لّينة وشـبه 
شـّفافة وميكـن َعلكهـا إن تـّم َمزجها مع القليل من الشـمع. نكهة املسـتكة مرغوبة يف لبنان 
وسـوريا وقد تّم تصنيع علكة مسـتكة عطرة ُتباع يف األسـواق. كا أّن الرتينج امُلَمسـتك ُيباع 
كَنـوع مـن البهـار يف لبنـان؛ يتم أيًضا سـحق قطـع صغرية منـه لتحويلها اىل بودرة ُتسـَتعمل 

يف الـرز بالحليـب ويف البوظـة املصنوعة مـن الحليب.

Pistacia mutica Fisch. & C.A. Mey. | بطم أطلسي

النـوع الثالـث مـن البطم الـذي يعيش يف لبنان هـو البطم األطَلنطي الذي يـرتاوح طوله بني 
6 و 12 مـرًتا وقـد يصـل أحياًنـا اىل 20 مـرًتا؛ وهـو عى خـالف أنواع البطم األخرى شـجرة لها 
جـذع واحـد وال تبقى خراء إذ تتعّرى من أوراقها يف الشـتاء. انتشـار هـذا النوع من البطم 
محصـور يف املرتفعـات فقـط عى علو يرتاوح بـني 1000 و1500 مرتًا. أشـجار قدمية ومتفرّقة 
مـن البطـم األطلنطـي ما زالـت تعيـش يف املرتفعات الوسـطى والجافة ملنطقة عرسـال. فإن 
مـررَت بالبلـدة واّتَجهـت صـوب جرودهـا، ميكنك أن تـرى أشـجار البطم األطلنطـي املعّمرة 
منتـرشة يف املرتفعـات القاحلـة، أحياًنـا كمجموعـة مـن األشـجار املتجـاورة الواحـدة قـرب 
األخـرى؛ وأحياًنـا أخرى كأشـجار متفرّقة. تبدو أشـجار البطم األطلنطي عـن بعد كأّنها مظلة 
كبـرية يتلـّون اخرارهـا باألحمـر يف الخريف. واسـتناًدا اىل شـهادات محلية ُيـروى أّن البطم 
األطلنطـي قبـل قـرن مـىض كان يشـّكل غابـات كثيفة تـم قطع أكر أشـجارها إلنتـاج الفحم 

من خشـبها ولتسـديد املبالغ الريبّيـة للدولة.

تكـون قـرشة حبـة الفسـتق التـي تحتوي عى بـذرة صالحة للـزرع خراء، أّمـا الحبات ذات 
القـرشة الحمـراء فتكـون فارغـة بعـد أن تتناثـر بذورهـا. لذلـك يجـب اختيار أشـجار البطم 
التـي متلـك أكـرب نسـبة من الحبـات ذات القـرشة الخراء وَجمعهـا. يتّم غمر الحبـات باملاء 

لــ 48 سـاعة ثـم تربيدها لــ 40 يوًما قبـل َزرعها.

Mount Atlas Mastic flower

Mount Atlas Mastic bark

When it dries, the resin, or mastic, becomes brittle 
and translucent, and it is chewed in combination with 
a small amount of  wax. The flavor of  mastic is much 
appreciated in Lebanon and Syria, and a mastic-flavored 
gum has been developed commercially in both countries. 
The mastic resin is also sold as a spice in Lebanon; the 
small, brittle nuggets are ground to powder and used in 
rice pudding and in traditionally made, milk-based ice 
cream. 

Pistacia mutica Fisch. & C.A. Mey. 
Mount Atlas Mastic or Persian 
Turpentine 
The third Pistachio species growing in Lebanon is 
the Mount Atlas Pistachio (Pistacia atlantica ssp. mutica) 
‘butum atlanti’. This tree is larger, growing 6 to 12 
meters high (and on rare occasions up to 20 meters). 
Unlike the other two species found in Lebanon, it grows 
as a single-trunked tree and sheds its leaves in winter. 
The distribution of  the Mount Atlas Pistachio is limited 
to high altitudes (1000 to 1500 meters above sea level) 
and it is found growing in scattered, old populations in 
the semi-arid highlands of  Aarsal. As one passes the 
village and goes towards the jurd, beautiful trees can be 
seen dotting the degraded highlands, sometimes close to 
each other and at other times as spread-out, individual 
specimens. From afar, the trees look like big umbrellas 
and turn reddish-green in autumn. According to local 
accounts, the Mount Atlas Pistachio was abundant a 
hundred years ago, when it formed dense forests, but 
it was cut down extensively to pay taxes in the form of 
wood coal.

To collect viable seeds, choose nuts whose outer coat is 
green: red nuts are usually empty, already having shed 
their seeds. Identify trees that have a higher percentage 
of  green nuts and collect them. Soak the nuts in water 
for 48 hours and then put them in cold, wet storage for 
40 days before planting. 

Mount Atlas Mastic tree

Mount Atlas Mastic tree
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30 m

Platanus orientalisدلب أو شجرة العيثام

Oriental Plane | Platanaceae (Plane family)

|
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دلب أو شجرة العيثام

Platanaceae (Plane family)

تـأيت شـجرة الدلـب مـن جنـوب رشق أوروبـا وغـرب آسـيا. يف لبنان تجـد مسـكنها الطبيعي 
عـى ضفـاف األنهـار والجـداول ويف جوار الغابات. الشـجرة طويلة تصل اىل 30 مـرًتا. أوراقها 
العريضة نسـبًيا واملفّصصة تشـبه أوراق العريشة وقد يصل عرضها اىل 20 سنتيمرتًا. التسمية 
الشـائعة للدلـب باللغـة العربيـة تعنـي "ذات العظام املحّطّمـة التي تّم تقوميها بشـكل غري 
صحيح" ؛ ويتمّثل ذلك يف األشـكال امُللتوية ألغصانها. أّما سـبب هذا النمط من النمّو النبايت 
غـري االعتيـادي فيعـود اىل عدم وجود نقـاط منّو عى أطراف األغصـان إذ إن الدلب ينمو كل 

سـنة انطالقـاً من براعم تغطـي جوانب أغصانه.

 الغطـاء األعـى املتغّصـن مـن الدلـب واسـع وعريـض جـًدا، يسـتمر يف متـّدده كّلـا عّمرت 
الشـجرة. األغصـان يف أسـفل الجـذع تنحنـي أحياًنـا لتصـل اىل مسـتوى الـرتاب فتنمـو منهـا 
جـذور جديـدة. مثارهـا منّسـقة عـى شـكل عناقيـد كروّيـة وكثيفـة تتأّلـف من أربـع كرات 
تتـدىّل مـن سـاق واحـد. لحاء الدلب قشـدّي اللون وُرقاقي يسـهل تقشـريه؛ ويف الشـتاء حني 
تتعـّرى الشـجرة يظهـر جال ألوانها املتعّددة. خشـب الدلـب قاٍس وسـميك، غالًبا ما يصلح 

لصنـع ألـواح القصـاب الخشـبية املخّصصة لتقطيـع اللحم.

ُيـزرع الدلـب يف أغلـب األحيـان عى جوانـب الطرقات وتتواجد أشـجاره العتيقـة عى طول 
الطريـق املمتـّدة مـن صوفـر اىل البقـاع؛ لكن لألسـف خرست تلك األشـجار املعّمـرة جالّية 
شـكلها بسـبب اإلفـراط يف تشـذيبها عى عكـس تلك التي تنمو بشـكل طبيعـي عى ضفاف 
األنهـار والتـي تّتسـم بأبهى األشـكال وأكرها متّدًدا. ولتلك الشـجرة ممّيـزات عديدة تجعلها 
ذات قيمـة مهمـة للبيئـة وللمنظـر الطبيعي: فهي تسـتطيع تحّمل الظـروف املناخّية الجافة 

والبـاردة وحـاالت التلـّوث والرتبة املرتاصـة واملواقع املرشعة للريـاح العاصفة.

شـجرة الدلـب الضخمـة التـي ُتعـرَف باسـم "شـجرة أبوقـراط" موجـودة يف مدينـة كوس يف 
اليونـان وُتعَتـرب مـن أكـرب أشـجار الدلـب يف أوروبا. يـروي أهايل كـوس أّن أبوقراط، مؤسـس 
الطـب الغـريب هـو الـذي زرعهـا واعتاد أن يعلـم تالمذته تحت ظاللهـا الوارفة. ذلـك الرابط 
بـني شـجرة الدلـب وتلـك الروايـة التاريخية دفع مبؤسسـات طبيـة عديدة يف العـامل اىل زرع 

أشـجار الدلب أمـام مراكزها.

ينبغـي جمـع الثار الكروّية يف منتصف شـهر ترشين الثاين حني تكـون البذور ما تزال مثّبتة 
ومتاسـكة داخلهـا لكـن رسعان ما تنفرط يف حال تّم رضب الثمـرة بآلة حادة. توضع البذور 

يف املاء مدة 24 سـاعة لُتزرع بعد ذلك يف مكان دافئ ومشـمس.

Platanus orientalis

Oriental Plane 
Platanaceae (Plane family)

Native to southeastern Europe and western Asia, the 
Oriental Plane grows naturally in Lebanon along all 
of  the rivers and streams and in nearby woodlands. 
The tree is tall, reaching 30 meters high. The relatively 
large, lobed leaves are similar to grape leaves and can 
be as broad as 20 centimeters. The Arabic common 
name of  the Oriental Plane means improperly repaired 
broken bones, reflecting the contorted shapes of  this 
tree’s branches. There is a botanical explanation for 
this unusual growth pattern: as there are no growing 
points at the tips of  the branches, new growth arises 
each year from buds positioned along the sides of  the 
branches. The branching canopy of  the Oriental Plane 
is very large and continues to spread as the tree ages. 
Lower branches sometimes bend down to the soil level 
and develop roots. The fruits are arranged in dense, 
spherical clusters of  three to four balls hanging from a 
single stem. The bark, which is cream-colored and flaky, 
constitutes a beautiful multi-colored feature of  the bare 
tree in winter. The wood of  the tree is dense and hard, 
and it is often used for butcher’s blocks. The Oriental 
Plane is often planted along roads. Old specimens can 
be seen along the road in Sawfar leading to the Bekaa. 
Unfortunately these trees have lost their shape because 
of  excessive pruning. By contrast, trees growing naturally 
along riverbanks display a beautiful, spreading shape. 
The tree has many characteristics that make it valuable 
for the ecology and for the landscape: it can tolerate 
dry conditions, cold temperatures, pollution, compacted 
soils, and windy locations. A huge tree referred to as the 
"Tree of  Hippocrates" in Kos, Greece, is considered 
to be the largest Oriental Plane in Europe. Inhabitants 
claim that the tree was planted by Hippocrates, the 
father of  Western medicine, who used to teach in its 
shade. This association between this tree and historical 
accounts in medicine has led many medical institutions 
throughout the world to plant Oriental Plane trees in 
front of  their buildings. 

Collect seed balls in autumn around mid-November. 
The seeds are strongly attached to the center of  the ball 
but fall apart if  the ball is hit with a strong tool. Soak 
the seeds in water for 24 hours. Plant them directly in a 
warm, sunny location. Make sure to keep the soil moist. 
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خوخ الدّب أو برقروق

Rosaceae (Rose family)

خـوخ الـدّب هـو االسـم الشـائع لهذه الشـجرة املثـرية لإلهتام التي تشـهد اليـوم عى زمن 
غابـر كانـت تتواجـد فيه بأعـداد كثرية حني كان الدّب السـوري يجول يف غابـات جبال لبنان 
بحًثـا عـن مثارهـا؛ وقـد عـاش هـذا النوع مـن الدببـة يف الرشق األوسـط اىل أن قـىض الصيد 
عليـه وأّدى انحسـار الغابـات اىل انقـراض أعـداد كبرية منه: واسـتناداً اىل املنظـات الدولية، 
غابـت الدببـة عـن املنطقـة منـذ مـا يقارب الخمسـني سـنة. وقـد بّينـت التقاريـر أّن الدببة 
كانـت نـادرة يف املنطقـة وإن تواجـدت تاريخًيـا منـذ عـام 1880 يف محيط جبـل حرمون إذ 
إن جلود الدببة وصغارها كانت ُتشـاهد معروضة يف اسـواق سـوريا سـنة 1955. اليوم، وقد 
مّتت مشـاهدة آثار للدّب السـوري يف السلسـلة الرشقية لجبال لبنان سـنة 2004. عى الرغم 
مـن تصنيفـه عـى الئحة الحيوانات املنقرضـة يف البلَدين إاّل أّنه مـا زال يعيش يف الرباري بني 

تركيـا وإيـران ويف الجبـال القوقازّية يف روسـيا ويف جورجيا وأَرمينيـا وأذربيجان.

إن شـجرة خـوخ الـدب التـي يـرتاوح طولها بـني 4 و 8 أمتار هي أصل شـجرة الخوخ املحلية. 
يف الصيـف، ُتثمـر حبـات خـوخ صفـراء أو قرمزّيـة داكنـة، يبلـغ قطرهـا سـنتيَمرَتين أو 3 
سـنتيمرتات. نكهـة الثـار ُمـرّة عندمـا تكـون فّجة، ومـا أن َتنضـج حّتى ُتصبح حلـوة املذاق 
ملـدة قصـرية قبـل أن تفسـد عندما ُتفـرط يف النضوج. روايات محلّيـة يف قريتي نيحا وحام يف 
منطقـة الهرمـل تشـري اىل أنـه كان لهـذه الشـجرة قيمة اقتصاديـة يف املـايض إذ كانت مثارها 
ُتقَطـف وُتبـاع يف األسـواق املحلّيـة. مل يُعـد الحـال عى مـا كان عليه، فقد خـّف الطلب عى 
خـوخ الـدّب الذي تّم اسـتبداله بأصناف خـوخ أفضل نوعية. يف بداية الربيـع وبالتحديد بني 
شـهري آذار ونيسـان َتكتـي الشـجرة بأزهـار بيضـاء تغطـي أغصانهـا العارية التـي مل َتنبت 
عليها األوراق الخراء بعد. وما إن تبدأ تلك األوراق بالتنبيت حتى يّتضح شـكلها املسـتدير 

وطولهـا الـذي يرتاوح بـني 3 و5 سـنتيمرتات وأطرافها املسـّننة وجوانبها السـفى املَخملّية.

تنمـو أشـجار خـوخ الـدّب يف املناطـق التـي تقـع رشق البحـر األبيـض املتوّسـط لتمتـّد غرًبا 
حتـى تصـل اىل أيطاليـا. يف لبنان، ال تشـكل أحراًجا بل تتعايش مع أشـجار أخـرى يف الغابات 
التـي تقـع عى املنحدرات رشق سلسـلة جبل لبنان وغربها ويف األحراج املتبقية يف السلسـلة 
الرشقيـة. ويعيـش خوخ الدّب عـادة يف األحراج املفتوحة واملنحدرات الحـادة وبني الصخور. 
وقـد صّمـم األهـايل املحلّيـون عـى حايـة اشـجاره وأشـجار برّيـة أخـرى إلدراكهـم أهميـة 
املحافظـة عـى تلـك األشـجار. وذلـك يعـود اىل أسـباب رئيسـّية تتعّلـق باهتامهـم بأمـور 
الصحـة والقضـاء عـى التلـّوث وتجميل محيط ِضَيعهم. أّما األسـباب األخـرى التي قد َتكمن 
وراء اهتامهـم فتتعّلـق بفوائدهـا البيئيـة ومنهـا منـع الرتبـة مـن االنحـالل وتوفـري الظالل 

وتفعيـل السـياحة وتطعيـم األشـجار الربية بأصناف شـجرّية أفضـل نوعية.

مـن األفضـل زرع بـذور خـوخ الدب مبـارشة يف األرض ألّن نسـبة تفريخ البـذور متدنية جداً 
فضـاًل انهـا تحتاج اىل سـنوات عديـدة لي تنبت.

Prunus cocomilia

Bear Plum 
Rosaceae (Rose family)

The common name of  this tree, Bear Plum, is interesting 
because it alludes to a time when these trees abounded 
and the Syrian Bear (Ursus arctos syriacus) roamed the 
forested mountains of  Lebanon in search of  the trees’ 
fruits. The Syrian Bear once ranged throughout the 
Middle East; however, bear hunting and the loss of 
forests reduced its range. According to international 
organizations, bears have been absent from this area for 
approximately 50 years. Even as long ago as the 1880s, 
bears were reported to be rare in Syria, living only 
around Mount Hermon, although bear skins and cubs 
were reportedly still displayed for sale in markets in Syria 
in 1955. Today, despite a more recent sighting in 2004 of 
Syrian Bear tracks in the Anti-Lebanon Mountain range, 
the animal is listed as extinct in Syria and Lebanon. It 
still lives in the wild region between Turkey and Iran, 
and in the Caucasus Mountains of  Russia, Georgia, 
Armenia and Azerbaijan.

The Bear Plum, 4 to 8 meters high, is a wild ancestor of 
the domesticated Plum tree. In the summer it produces 
yellow or purplish-red plums that are 2 to 3 centimeters 
across. The fruits taste sour when they are immature, 
but become sweet for a brief  period before they over-
ripen and decompose. Local accounts from the villages 
of  Ham and Nabha in Hermel area indicate that in 
the past the tree had economic value, because its fruits 
used to be collected and sold in local markets. This is 
no longer the case, since the demand for wild plums 
has been replaced by demand for superior, cultivated 
varieties. Early in spring, around March and April, the 
tree blooms, and abundant, white flowers cover the bare 
branches before the green leaves appear. When they 
unfold, the leaves are easy to identify: they are somewhat 
round, 3 to 5 centimeters long, with toothed edges and 
velvety undersides.

The Bear Plum grows in the countries of  the eastern 
Mediterranean and spreads westwards as far as Italy. 
In Lebanon, the tree species does not form woodland 

by itself, but is found in association with other forest 
trees on both east- and west-facing slopes of  Mount 
Lebanon, as well as in remnant woodlands that may be 
found in the Anti-Lebanon Range. It commonly grows 
in open woodland, on steep slopes, and amongst rocks. 
In terms of  the tree’s future, local communities appear 
to be willing to protect the Bear Plum and other forest 
trees, suggesting that they are aware of  the importance 
of  protecting wild trees. Their interest comes out of 
concerns for health, worries about pollution, and an 
investment in the aesthetic value of  the village area. 
Other reasons villagers have given for protecting wild 
trees include preventing soil degradation, providing 
shade, encouraging tourism, and to continue the practice 
of  grafting wild trees with improved cultivars.

It is better to plant Bear Plum seeds directly into the field 
because they have a very low germination percentage 
and the few seeds that germinate may do so more than 
two years after planting. 
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شجرة اللوز

Rosaceae (Rose family)

تعلـن أشـجار اللـوز أينا تتواجد مجـيء الربيع يف لبنـان إذ تتفّتح أزهارها البيضـاء والزهرّية يف 

أوائل آذار ابتداًء من السـاحل حّتى ارتفاع 1800 مرتًا لتبقى ُمزّهرة حّتى نيسـان. هي تعيش يف 

البسـاتني لكنهـا تنمو أيضـا يف الرباري والغابات واألحراج والبسـاتني املهجورة وبني الصخور وعى 

املنحـدرات الِكلسـية. أشـجار اللـوز التـي تنمـو يف الـرباري تحمل لـوزًا ُمـرًّا او متوّسـط الحالوة، 

مصـدر مرارتـه ُمرّكب يتحـّول عند احتكاكه باملاء اىل مادة سـاّمة ُتسـّمى الزرنيخ.

لهـذه الشـجرة املهمـة اقتصاديـة تاج متمـّدد، طولها يصـل اىل 8 أمتار. أوراقها بيضاوية الشـكل، 

طويلـة ومسـّننة األطـراف، تنمو ِكتـاًل أوعناقيد معّلقة بالغصن بواسـطة سـاق. أحياًنا كثرية، عند 

نقطـة التقـاء الورقـة بالغصن توجـد جيوب كالِغدد َتفـرز مادة غذائيـة يأكلها النمل. 

يسـتهلك اللبنانيـون مثـرة اللـوز عى مدار السـنة. يف الربيـع يأكلونها خراء فّجة مـع امللح، ويف 

الصيـف، يضعونهـا ناضجـة وطرّيـة يف املـاء البـاردة لُتقّدم مع املـازة اللبنانية، ويف الشـتاء يوَضع 

اللـوز املجّفـف يف املأكـوالت والحلويـات املتنّوعـة. أّمـا اللـوز املغّلـف بالسـكر، امللّبـس باللـوز، 

فيقـّدم غالًبـا للضيـوف؛ ويف القـرى يتـّم تحضـري مـرشوب مصنـوع مـن اللـوز املطحـون والتـني 

املجّفـف ملعالجـة الرشـح. وهناك نـوع من اللوز ذو غالف قاٍس َيصعب كرسه يسـّمى "خشـبي" 

؛ يتـّم زرعـه يف األمـالك العامـة ليـس بهـدف التجـارة بـل ملقاومـة الحـرشات الضـارة. باملقابـل، 

اللـوز الصالـح للتسـويق ُيسـّمى لـوز "ِفريـك"، قرشته متوسـّطة القسـاوة، َيسـهل إخـراج اللوزة 

ـا أو ناضًجـا، لكـن يجب قطفه قبـل أن َيكتمـل نضوجه وإاّل اكلتـه الطيور  منـه. ُيـؤكل اللـوز فجًّ

أو أصابتـه األمراض.

يف لبنـان، ُتسـّمى أنـواع اللـوز حسـب شـكلها ومنشـئها ومصدرهـا؛ فهنـاك العوجـى البلدّيـة 

والعوجـى اإلسـطنبوليّة والعوجـى الَشـامّية؛ كـا أن بعـض أنـواع اللـوز َيحمل اسـم ُمسـَتورديه 

شـأن لـوز ميخايـل إبراهيـم ولـوز بيطـار ولـوز نعـوم أنطـون ... وأيًضـا هنـاك لوز حلـواين الذي 

ينتـج لَـوزًا ُحلـو املذاق.

يف لبنـان نوعـان مـن اللـوز الـرّبي: اللوز الرشقـي املوجود يف الهرمل وعرسـال عـى ارتفاع يرتاوح 

مـا بـني 1100 و1300 مـرًتا ويتـوّزع يف أربع مناطق، يف وديان سـويد ويف كحيل وشـعب وزعرور 

ويف منطقتـي زغريـن ووادي تركـان يف الهرمـل. يـرتاوح طولـه بـني مـرت ومرَتيـن ويتـوّزع عـى 

منحـدرات صخريـة وجافـة. أحيانـاً ُيـرتك عـدد من أشـجار اللوز الرشقـي يف األرايض التـي ُتقطع 

اشـجارها ويتّم اسـتصالحها زراعًيا. يف مجال آخر، ُيسـتخدم كسـياج ألّن جذوعه وأغصانه تحمل 

َشـوًكا ُيعيـق طريـق املتسـّللني. تعيش أشـجار اللـوز الرشقي ومتتـد حتى منطقـة راس املرعى يف 

سـوريا. أمـا النـوع الثاين، اللوز الكورشينسـي فيتواجـد يف عني زحلتا ووادي فعـرا يف الهرمل، ويف 

املنطقـة املمتـّدة بـني دير األحمر وعيناتا حيـث يوجد عدد كثيف من أشـجاره يرتاوح طولها بني 

املرَتيـن والــ 4 أمتـار، يعتني بهـا األهايل املحلّيـون ويأكلون مثارها.

ُتجَمـع مثـار اللـوز بعـد ان يجّف اللب كليـاً. يتّم َنزع القـرشة الخارجية وغمر البـذرة باملاء ملدة 

24 سـاعة ثـم ُتحفـظ يف الرباد ملدة شـهر ومن ثّم يتّم غرسـها عى جوانـب الطرقات.

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 

Almond
Rosaceae (Rose family)

The coming of  spring in Lebanon is announced by white 
and pink Almond tree blossoms appearing everywhere in 
early March through April from the coast up to an altitude 
of  1800 meters. The Almond is cultivated in orchards, but 
trees can also be found growing in the wild, in forests and 
woodlands, in abandoned orchards, in open shrub lands, 
between rocks, and on dry limestone slopes. The trees that 
grow in the wild produce bitter or semi-sweet almond seeds. 
Their bitterness comes from a compound that turns into the 
poison cyanide when it comes into contact with water. 

This economically important tree has a spreading crown 
and can grow up to eight meters high. Its leaves are 
elongated, toothed, and egg-shaped, and they grow in 
clusters from short stubs on the branches. Very often 
the leaves have small glands at their base that secrete a 
nutritional material consumed by ants. 

The Almond fruit is eaten year round by the Lebanese. In 
spring, immature, green kernels are eaten whole with salt; in 
summer, mature, fresh nuts are served in ice-cold water as 
a prelude to the Lebanese Mezze; in winter, the dried nuts 
are used in a variety of  Lebanese dishes and Arabic sweets. 
Small sugar-coated almonds, Moulabbas Bi Lawz, are often 
presented to guests, and in villages, a syrup made of  crushed 
almonds and dried figs is prepared to treat cold symptoms. 

Lebanese Almond varieties that produce fruits with a 
hard shell that is difficult to break open are referred to as 
Khashabi. These are not grown commercially, but they are 
often planted on public lands, because they are resistant 
to pests and rough environments. On the other hand, the 
commercial varieties, referred to as Lawz Firk, have semi-
hard shells and the nuts can be easily removed by hand. 
Whether they are consumed green or mature, the nuts are 
normally harvested before they fully mature. If  left on the 
trees they may be eaten by birds or succumb to pests and 
diseases. 

Almond varieties in Lebanon are typically named according 
to their physical appearance and their geographic origin. 

For example, the most popular variety in Lebanon is Aouja 
(twisted), a nut with a twisted tip. There are several kinds 
of  Aoujas including Aouja Baladya, Aouja Istanbulia, and 
Aouja Shamya. Some almond varieties are named after 
the person who brought them to Lebanon, such as Mikhail 
Ibrahim, Bitar, and Naoum Antoun. Helwani (referring to 
its sweetness) is another popular variety that produces sweet 
nuts. 

A subspecies of  Prunus dulcis, is sometimes recognized by 
some workers as a separate species with the name of  Prunus 
korschinskii. It is present in only three populations: one in Ain 
Zhalta, one in Wadi Faara in Hermel, and one relatively 
dense population in an area between Deir El Ahmar and 
Aynata. The trees are rather large, 2 to 4 meters high, and 
there is some evidence that they are being managed by the 
local communities, who like to consume the kernels. 

Another wild Almond species grows in limited areas 
of  Lebanon is Prunus orientalis. It can be found only in 
the Aarsal and Hermel areas in North East Lebanon, 
at altitudes ranging between 1100 to 1300 meters. Four 
populations are found in the Wadis of  Soueid, Kahil, 
Sha’ab, and Zaarour, and two in Zighrine and Wadi 
Turkman in Hermel. The trees of  this species are 1 to 2 
meters tall. They grow scattered on steep, dry, rocky slopes. 
Sometimes a few individual trees can be seen left uncut 
after the natural vegetation has been cleared for cultivation 
of  the land. In other cases, the tree, which is spiny, is used 
as a fence to define boundaries of  a planted orchard. The 
natural habitat and distribution of  this species extend into 
Ras Al Maraa in Syria.

Collect Almond fruits as soon as the kernel dries out. 
Remove the pulp and soak the seeds for 24 hours in 
water then store them moist for at least one month in the 
refrigerator. Plant sideways.
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