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الوصف النباتي ألزير

• 	  Rosmarinus o�cinalis L  :إسم النبتة العلمي

• إسم النبتة بالعربية: إكليل الجبل-أزير	

• إسم النبتة باألمازيغية: يازير	

ينتمي أزير إىل عائلة الشفويات   .1
وصنف Rosmarinus و هي شجرية 
دامئة االخرضار علوها ما بني نصف 
املرت و مرتان. الساق الرئييس مكسو 
بقرشة رمادية، وينقسم إىل سيقان 

متقابلة ذات أوراق صلبة  ومتقابلة 
ملفوفة يف األطراف. أزهار أزير زرقاء 

بنفسجية تظهر من يناير إىل ماي، 
تتجمع يف شكل عنقود يف الطرف 

العلوي للسيقان. بذرة أزير لها شكل 
بيضوي، مغطاة بكأس أسمر متني. 

تنتظم األزهار يف شكل سنابل قصرية 
والوريقات التي توجد يف أسفل 

الزهرة طولها يرتاوح بني ميليمرت 
ومليمرتين.

يتم التوالد عندأزير بواسطة البذور   .2
وبواسطة الشتائل. أهم أساليب انتشار 

الزعرت هي: الجاذبية، املاء، الرياح 
واإلنسان.
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توزيع آزير في المغرب
ينمو أزير يف الغابات و األحراش   .3

واألدغال يف تربة كلسية سهلة 
الترصيف. وينترش يف الريف الرشقي، 

األطلس املتوسط الرشقي، األطلس 
الكبري الرشقي والنجود العليا الرشقية. 

ينمو يف مناخ قاري ويف مناخ شبه 
رطب. تعترب نبتة أزير مقاومة للجفاف 

بواسطة أوراقها الصغرية. 

يجب التمييز بني  cinalis�Rosmarinus o  و  Rosmarinus Tournefortii الذي هو   .4
أقل طوال. كام أن أزهاره تنتظم يف أعىل السيقان يف شكل سنابل طويلة ذات زغب قصري. 

طول الوريقات التي توجد يف أسفل الزهرة ترتاوح بني 3 و 4 ميليمرتات.

تعترب نبتة أزير نبتة طبية، عطرية ومزينة.  .5

تستعمل أوراق أزير كتوابل كام تدخل يف تركيب بعض الشايات.  .6

تدخل أوراق أزير وزيت أزير يف صناعة مستحرضات التجميل بالخصوص )العطور،   .7
الصابون، املراهم، مقويات الشعر، الشامبوان و مستحرضات أخرى(.

يستعمل أزير يف استخالص مضادات األكسدة، التي لها استعامالت متعددة يف الصناعة   .8
الغذائية وصناعة مواد التجميل وصناعة األدوية.

إستعماالت أزير
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أوراق أزيرهو الجزء الذي يتم جنيه  .9

فترة حصاد نبتة أزير

أجزاء أزير المحصودة

تحصد نبتة أزير بني بداية شهر ماي   .11
ونهاية شهر نونرب؛

إذا كان الغرض من قطع نبتة أزير هو   .12
التقطري إلنتاج الزيوت األساسية  أو 

مركبات أخرى،  فيجب حصادها عند 
اإلزهار؛

يجب عدم قطع كل األغصان،حتى يسمح   .13
للنحل باالستفادة من رحيق أزهار أزير 

إلنتاج العسل وتلقيح النبتة؛

يجب االلتزام بفرتة راحة متتد من   .14
منتصف يوليوز إىل نهاية غشت.

يقطع الجزء العلوي فقط مع عدم   .10
اقتالع الشجرية كلها
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كيفية حصاد نبتة أزير 

منطقة حصاد أزير

ينبغي قطع أزير مبنجل أو مبقص تشذيب زراعي حاد ؛  .15

مينع كليا استعامل املعول أو الفأس ؛  .16

يجب أن تكون أدوات الحصاد نظيفة وبحالة جيدة وخالية من أي تلوث.  .17

قبل بدء أي موسم  لحصاد أزير، يجب عىل كل تعاونية أو مجموعة  أن تتوفر عىل   .18
ترخيص ساري املفعول،  تصدره السلطة الحكومية املسؤولة عن إدارة املوارد الطبيعية.
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سنة 1 سنة 2

سنة 3

تحدد اإلدارة املختصة منطقة الحصاد وفقاً لتصميم تهيئة موارد النباتات الطبية   .19
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، مع   .20
التأكيد عىل عدم حصاد النباتات التي توجد يف منجرفات أو أماكن معرضة للتعرية.

يجب االلتزام بالتناوب الثاليث : تصميم تهيئة مروج أزير متتد عىل 3 سنوات، والحصة   .21
التي تستغلها كل تعاونية أو مقاولة تقسم إىل تالث قطع وكل سنة يجب استغالل قطعة 

واحدة فقط.
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أدوات حصاد نبتة أزير 

يسمح بقطع النصف العلوي فقط من نبتة   .22
أزير )50%(.

يجب االعتناء بأجزاء النباتات املحصودة   .23
للحفاظ عىل جودة املادة النباتية.

يجب الحفاظ عىل احتياطي من نبتة أزير املرخص بحصادها  يناهز ٪30 من املساحة   .24
املستغلة وذلك لتأمني التوالد والتجديد.
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يجب إعداد أحواض حول نبتة األزير   .27
لتجميع مياه األمطار وتامني تجديد 

النبات.

عندما يتعلق األمر بنبتة بها أجزاء   .25 
متخشبة،  يجب تشذيبها لتأمني التجديد.

تشذيب التجديد يجب أن يتم عىل علو   .26
10 سنتمرت من الرتبة، بواسطة مقص 

تشذيب حاد.
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 معالجة ما بعد الحصاد، التعبئة، التلفيف،
التخزين، النقل والتوثيق

الطرق الجيدة لحصاد
 Rosmarinus tournefortii  

أنظر الدليل اإلرشادي لحصاد النباتات العطرية والطبية باملغرب.

باستثناء الفقرات األوىل والثانية والثالثة اللذين يفصلون الوصف النبايت، توزيع واستعامالت 
cinalis�Rosmarinus o فإن باقي الفقرات التي تهم املامرسات الجيدة لحصاد

Rosmarinus tournefortii  صالحة أيضا ل Rosmarinus o�cinalis 
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املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

دليل الممارسات الجيدة لجني أزير 
.Rosmarinus officinalis L

أنجز هذا ادليل 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

    
مبساهمة مالية من :    

• املندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر	
• برنامج األمم املتحدة للتنمية	
• 	 )FEM( صندوق البيئة العاملي
• وكالة الجهة الرشقية 	

جميع الحقوق الطبع والنسخ محفوظة


