
 تقنٌة جدٌدة لتأهٌل مقلع شركة الترابة الوطنٌة 

 

وتحت السبع" إسمنت  أطلقت شركة الترابة الوطنٌة "فً إطار سٌاستها لتطوٌر األداء البٌئً 

هٌل المقلع وسفح إلعادة تأ مبادرة جدٌدةعنوان "جبالنا عّمرت بلد  وأجٌالنا عم تزرع شجر"، 

مقلع فً لتأهٌل  ألول مرةٌتم تنفٌذها  جدٌدةتقنٌة    ، hydroseedingتقنٌة الـالجبل من خالل 

 وذلك خالل احتفال أقٌم فً حضور  ....  لبنان

مع  ،تأهٌلها ل االحتفال زرع اشجار، زٌارة الى بحٌرة المقلع وجولة فً األماكن التً تمّ تخلّ 

إطالقها الٌوم بإجراء عملٌة إختبار تجرٌبٌة على  التً تمّ   hydroseedingلتقنٌة عرض 

 ص فً تنفٌذ هذه التقنٌة.مع الخبٌر الفرنسً جاك كورتس المتخصّ  متر مربع  0222مساحة 

   :هًالمقلع الذي ٌتضمن ثالثة ركائز إعادة تأهٌل  عن عرض فٌلم وثائقً  ومن ثم جرى 

 إستثمارها تمّ  التً األراضً من مربع متر          على مساحة  األشجار زراعة -1

 .السرو و الصنوبر  الكٌنا، بأشجار كامل بشكل

 للتشكّ  زرعها و تأهٌلها تمّ   مربع متر        مساحة على ٌمتد الذي األخضر الحزام   -0

 .المجاورة والقرى الشركة مقلع بٌن ٌفصل ا  أخضر حزاما  

 .إطالقها تمّ  التً hydroseeding ال تقنٌة الى إضافة  -3

جوزف ابة الوطنٌة األستاذ بٌار رشركة الت  هذه اإلحتفالٌة أشار رئٌس مجلس إدارة ضمن

نة و اإلستثمار فً المقلع س 62إلى أكثر من ٌعود عمر شركة الترابة الوطنٌة " ضومط الى أن

ها ٌاألراضً التً تم إستثمارها سٌعود إل" أن  " مؤكدا أخرىسنة  02 أو  62 قد ٌستمر  لـ

الٌوم نكثف جهودنا  و ها نحن 1995منذ سنة  لتحقٌقهو هذا ما قد بدأنا بالعمل  ،هاارراخض

 ."فً هذا المجال

ي ٌا تٌن" اوأٌام "شكّ ستعود األجٌال الصاعدة سوف تواكب هذا التحسٌن و "إلى أن  لفت كما  

 .  "ومواسم الزٌتون

 

 

 



 

 

 hydroseedingتقنٌة ال 

على ضخ خلٌط من البذور واالسمدة والمواد الحافظة للمٌاه   hydroseedingتقوم تقنٌة 

فً  لتفسخات والشقوق فً السفح إفساحالتخترق الثقوب وا المواد الالصقة بواسطة مضخةو

فً فصل  السٌما وأن إطالق التقنٌة قد تمّ  حاجة للريمن دون أي المجال أمام الشلش لكً ٌنمو 

أسابٌع  4 أو 3 "فً خالل ً جاك كورتس الذي قال أنهالفرنسالخبٌر الٌه أشار  هذا ما  الشتاء.

تبلغ مرحلة التوازن مع  صوال إلى نهاٌة الموسم حٌثوتبدأ ورٌقات البذور بالنمو والظهور س

الهدف من هذه التقنٌة هو خلق بٌئة و محٌط طبٌعً ال "إلى أن مشٌرا أضاف و ".محٌطها

تنمو و كً هذه النباتات و مساعدتها ل لزرعإٌجاد قوة دفع  كل ما ٌجب فعله هووإصطناعً... 

  ".تعٌش

هذه التقنٌة ستضٌف الى خطة شركة الترابة الوطنٌة تجربة جدٌدة إذا ما نجحت سٌتم تعمٌمها 

 1995ع بدأ فً العام تأهٌل المقل  علما أن مشروع .دها الشركة الحقا  على مواقع أخرى تحدّ 

 .تارٌخه متر مربع حتى          طال مساحة قد و

 


