
Plantes Médicinales et Aromatiques

PROJET PAM
fem Au service

des peuples
et des nations

PROJET PAM

Projet PAM : Intégration de la biodiversité dans les chaînes de valeurs des plantes aromatiques 
et médicinales méditerranéennes du Maroc
Centre de Recherche Forestière, Avenue Omar Ibn AI-Khattab, BP : 763, Agdal, Rabat, Maroc
Tél: +212.537674157; Fax: +212.537675816; E-mail: pamprojet@gmail.com

مـشـــروع الـنبـاتــات العطـــريــة والطـبـيـــة
ادماج التنوع البيولوجي يف سلسلة قيم النباتات العطرية والطبية باملغرب

IÎ«YõdG OÉ°ü◊ Ió«÷G äÉ°SQÉªŸG π«dO

« Thymus satureioides » 

ماي 2014





3

مرتفعة  شجرية  وهي  الصعرتيات  وصنف  الشفويات  عائلة  إىل  الزعيرتة  تنتمي   .1
يتميز   تفرعات.   عدة  بها  ويوجد  سنتمرتا    60 إىل  ارتفاعها  يصل  أن  نسبيا، ميكن 
كبيبات  شكل  عىل  وبأزهار  ملعقة،  شكل  عىل  بأوراق   Thymus satureioides

صغرية وتويج وردي أو وردي فاتح. 

الوصف النباتي للزعيترة

• 	 �ymus satureioides L  : إسم النبتة العلمي

• إسم النبتة بالعربية : الزعيرتة	

• إسم النبتة باألمازيغية : تازوكنت	
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Thymus pallidus

توزيع الزعيترة في المغرب
يتضمن صنف الصعرتيات 300 نوع ، يوجد   .2

منها 21  نوع يف املغرب، حيث أن 12 نوع 

منها أصلية املوطن من بينها الزعيرتة. تنمو 

الزعيرتة يف الغابات بني األشجار، ويف أحراش 

واملتوسطة  املنخفضة  الجبال  أدغال  و 

تربة  يف  مرت،   2200 علو  حتى  اإلرتفاع 

طينية  صخرية،  تربة  أو  سيليسية  كلسية 

بعض اليشء. 

تنمو الزعيرتة يف املغرب، يف األطلس الكبري   .3

واألطلس الصغري يف األماكن التي يسود فيها 

املناخ القاري أو الشبه قاري أو الشبه الرطب.

يتم التوالد عند الزعيرتة بواسطة البذور و بواسطة الشتائل. أهم أساليب انتشار الزعيرتة   .4

هي: الجاذبية، املاء، الرياح واإلنسان.

  �ymus satureioides التمييز بني  يجب   .5

بأزهار  يتميز  الذي   �ymus pallidus و 

بيضاء وأوراق صغرية.
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أجزاء الزعيترة المحصودة

استعماالت الزعيترة

أوراق الزعيرتة هي جزء النبتة الذي يتم   .8
استغالله.

يقطع الجزء العلوي من شجرية الزعيرتة   .9
فقط ومينع اقتالعها. 

السعال  ملعالجة  أو مغىل  نقيع  املغريب عىل شكل  التقليدي  الطب  الزعيرتة يف  تستعمل   .6

الدييك، إلتهاب القصبات الهوائية، الروماتيزم  و التشنجات العضلية.

يعترب الزيت األسايس للزعيرتة مضاد حيوي للعديد من البكترييا و مضاد للطفيليات ومنظم   .7

ملناعة الجسم. كام يعترب منشط عام للجسم وللنشاط العقيل والجنيس.
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فترة حصاد نبتة الزعيترة

منطقة حصاد الزعيترة :

أبريل  شهري  بني  الزعيرتة  نبتة  تحصد   .10
ويوليوز.

الزعيرتة  نبتة  الغرض  من قطع  إذا كان   .11
هو التقطري إلنتاج الزيوت األساسية  أو 
عند  حصادها  فيجب  أخرى،   مركبات 

نهاية اإلزهار.

قبل بدء موسم  حصاد الزعيرتة ، يجب عىل كل تعاونية أو مجموعة  أن تتوفر عىل ترخيص   .13
ساري املفعول تصدره السلطة الحكومية املسؤولة عن إدارة املوارد الطبيعية.

يجب التقيد بالتناوب املحدد يف تصميم التهيئة املنصوص عليه يف عقد االستغالل والذي   .12
ينص عىل حصاد الزعيرتة مرة واحدة كل سنتني يف كل موقع.
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تحدد اإلدارة املختصة منطقة الحصاد وفقاً لتصميم تهيئة موارد النباتات الطبية والعطرية   .14
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   .15
التأكيد عىل عدم حصاد النباتات التي توجد يف منجرفات أو أماكن معرضة للتعرية.

ال يجب حصاد الزعيرتة من موقع بعينه اال مرة واحدة يف السنة.  .16
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ينبغي قطع الزعيرتة مبنجل أو مبقص تشذيب زراعي حاد.   .17

يجب أن تكون أدوات الحصاد نظيفة وبحالة جيدة وخالية من أي تلوث.  .18

أدوات حصاد الزعيترة:

طريقة حصاد الزعيترة :
يجب الحفاظ عىل احتياطي من نبتة الزعيرتة املرخص بحصادها  يناهز ٪30 من املساحة   .19

املستغلة وذلك لتأمني التوالد والتجديد الطبيعي. 
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من  فقط  العلوي  النصف  بقطع  يسمح   .20
نبتة الزعيرتة )50%(.

أجزاء  بها  بنبتة  األمر  يتعلق  عندما   .22
متخشبة،  يجب تشذيبها لتأمني التجديد

تشذيب التجديد يجب أن يتم عىل علو   .23
مقص  بواسطة  الرتبة،  من  سنتمرت   10

تشذيب حاد.

حتى  األغصان،  كل  قطع  عدم  يجب   .21
رحيق  من  باالستفادة  للنحل  يسمح 
تلقيح  مع  العسل  إلنتاج  الزعيرتة  أزهار 

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

الطرق الجيدة لحصاد  Thymus pallidus و 
  Thymus commutatis

أنظر الدليل اإلرشادي لحصاد النباتات العطرية والطبية باملغرب.

باستثناء الفقرات الثالث اآلوىل تتعلق بالوصف النبايت وتوزيع ymus satureioides� واسعامالت 
الصنف فإن باقي الفقرات التي تهم املامرسات الجيدة لحصاد   ymus satureioides� صالحة 

. �ymus commutatis و   �ymus pallidusأيضا ل
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املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

دليل الممارسات الجيدة لحصاد الزعيترة 
Thymus satureioides L

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 - HA / 2013/5 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


