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يتم التوالد عند الزعرت بواسطة البذور   .2
وبواسطة الشتائل. أهم أساليب انتشار 

الزعرت هي: الجاذبية، املاء، الرياح 
واإلنسان.

الوصف النباتي للزعتر

• 	•Origanum Compactum•:•إسم•النبتة•العلمي
• إسم•النبتة•بالعربية•:••الزعرت,•السحرت•التدالوي	
• إسم•النبتة•باألمازيغية•:•زوي	

ينتمي الزعرت إىل عائلة الشفويات و صنف   .1
أوريجانوم وهي نبتة معمرة ذات أغصان 

مكسوة بزغب، ذات أوراق بيضوية الشكل 
مكسوة بزغب. يتميز كأس الزهرة الداخيل 

بخمسة أسنان وحاشية مهدبة. تنتظم 
األزهار عىل شكل سنابل أرجوانية، كثيفة 

وقصرية.
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يتميز Origanum elongatum بأوراق   .6
ذات لون أخرض باهت. تنتظم األزهار 

يف شكل عنقود طوله حوايل 40 ميليمرتا 
وعرضه 3 مليمرتات، و يتكون من 

سنابل كثيفة. هو نوع أصيل املوطن، 
ينمو يف ارتفاع يفوق 1000 مرت، يف 

مناخ متوسطي معتدل أو متوسطي حار 
ويفضل الرتبة السيلسية. ال ينمو  يف 

الظهر الكليس للريف، كام أنه  نادر يف 
األطلس املتوسط الرشقي الكليس.

يتميز Origanum grosii بأوراق مخرضة   .7
ذات زغب رقيق. تنتظم األزهار عىل 
شكل سنابل صغرية يصل طولها 30 
ميليمرت وعرضها 5 ميليمرت. هو نوع 
أصيل املوطن، ينمو يف ارتفاع يفوق 
1000 مرت، يف تربة كلسية يف الظهر 

الكليس للريف الرشقي فقط.

توزيع الزعتر في المغرب
املوطن األصيل للزعرت هو حوض البحر األبيض املتوسط ونجده فقط يف جنوب اسبانيا   .3
ويف شامل املغرب. ينمو الزعرت يف  الغابات واألحراش واألدغال ويفضل الرتبة املسامية. 

ينمو الزعرت يف شامل املغرب يف مناخ شبه قاري ورطب، حار أو بارد يف ارتفاع يقل عن    .4
1000 مرت.

   Origanum compactum  ،Origanum grosii خارج وقت اإلزهار يصعب التمييز  بني  .5
 .Origanum elongatum و

Origanum elongatum

Origanum grosii
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 إستعماالت الزعتر
تستعمل األوراق اليابسة للزعرت كأدوية وكمنكهات غذائية  وكمواد التعقيم. كام أن نقيع   .8

الزعرت يعالج الزكام والتهاب الشعب الهوائية وآالم املفاصل، كام أنه فعال ضد اإلسهال 
واإلضطرابات املعوية ويعترب مسهال جيدا لعملية الهضم.

الزيت األسايس للزعرت مضاد للعديد من البكترييا والفريوسات والفطريات ومنشط للجهاز   .9
املناعي كام أنه مينح الجسم الحيوية ويحفز النشاط الجنيس والعقيل.

أجزاء الزعتر المحصودة
أوراق الزعرت هي الجزء الذي يتم جنيه.  .10

يقطع الجزء العلوي من النبتة فقط ومينع اقتالعها.   .11
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فترة حصاد نبتة الزعتر

منطقة حصاد الزعتر

تحصد نبتة الزعرت بني منتصف يونيو   .12
ونهاية يوليوز.

إذا كان الغرض  من حصاد نبتة الزعرت   .13
هو التقطري إلنتاج الزيوت األساسية  
أو مركبات أخرى ، فيجب حصادها 

عنداإلزهار الكامل.

قبل بدء موسم  حصاد الزعرت، يجب عىل كل تعاونية أو مقاولة  أن تتوفر عىل ترخيص   .15
ساري املفعول،  تصدره السلطة الحكومية املسؤولة عن إدارة املوارد الطبيعية.

إذا كان الغرض  من قطع نبتة الزعرت   .14
هو إنتاج أوراق الزعرت اليابسة، فيجب 

أن يتم الحصاد يف بداية اإلزهار.
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تحدد اإلدارة املختصة منطقة الحصاد وفقاً لتصميم تهيئة موارد النباتات الطبية   .16
والعطرية املنصوص عليه وذلك حتى متتثل العملية لرشوط االستغالل، خصوصا ما يتعلق 

بتحديد املنطقة املرخص بها كل سنة.

يجب التقيد بكمية النباتات املرخص بحصادها سنويا ، واملذكورة يف عقد االستغالل.  .17

يجب عدم حصاد النباتات التي توجد يف املناطق املحمية ويف املنجرفات واألماكن   .18
املعرضة للتعرية.

ال يجب حصاد الزعرت من نفس املكان اكرث من مرة واحدة يف السنة.  .19
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يجب قطع نبتة الزعرت عىل علو   .23
10 سنتمرت.

يجب اإلعتناء بأجزاء النبتة املحصودة،   .24
للحفاظ عىل جودتها.

أدوات حصاد الزعتر
ينبغي قطع الزعرت مبنجل أو مبقص تشذيب زراعي حاد.  .20

يجب أن تكون أدوات الحصاد نظيفة وبحالة جيدة وخالية من أي تلوث.  .21

مينع كليا استعامل املعول أو الفأس لحصاد الزعرت.    .22

طريقة حصاد الزعتر
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يجب تجنب خلط أنواع الزعرت فيام بينها أو مع أنواع أخرى من النباتات.  .26

يجب الحفاظ عىل احتياطي من نبتة الزعرت املرخص بحصادها  يناهز ٪30 من املساحة   .25
املستغلة وذلك لتأمني التوالد والتجديد. 
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 Origanum   باستثناء الفقرات الثالث األوىل التي تتعلق بالوصف النبايت وتوزيع
compactum  واستعامالت هذا الصنف فإن باقي الفقرات التي تهم املامرسات الجيدة 

.Origanum grosii و Origanum elongatum للحصاد صالحة أيضا ل

الطرق الجيدة لحصاد
Origanum elongatum و Origanum grosii

 معالجة ما بعد الحصاد، التعبئة،
التلفيف،التخزين،النقل والتوثيق

أنظر الدليل اإلرشادي لحصاد النباتات العطرية والطبية باملغرب.





 شــارع عــمر بــــن الخــــطـاب، ص. ب. 763، اكــدال، الربـــاط

pamprojet@gmail.com : الهــاتـف : 57 41 67 37 05 الفاكـس : 16 58 67 37 05 الربيد اإللكرتوين  

املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 دليل الممارسات الجيدة لحصاد الزعتر
Origanum Compatctum

أنجز هذا الدليل من طرف :
وحدة تدبري مرشوع النباتات الطبية والعطرية : 

• عيل•الشافعي•علوي	
• إدريس•الخميس	
• أحمد•بوكيل	
• عبد•النارص•كرمال	
• محمد•بشار	

العايف•عبد•الرحامن : مركز البحث الغابوي، املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 
التصحر، الرباط

يف إطار :
• مرشوع•إدماج•التنوع•البيولوجي•يف•سالسل•القيم•للنباتات•العطرية•والطبية•يف•املغرب	
• 	TTOBA•مكتب•الدراسات•-•DREFLCD•-•RIF•/•2013/19•صفقه•رقم

 
مبساهمة مالية من :  ••

املندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر	 
برنامج األمم املتحدة للتنمية	 
 	 )FEM( صندوق البيئة العاملي
 	 )GIZ( التعاون األملاين للتنمية

جميع الحقوق الطبع والنسخ محفوظة


